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LÜHIKOKKUVÕTE (MANAGEMENT SUMMARY)
Rahandusministeerium ja Tallinna Tehnikaülikool sõlmisid lepingu Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 (RSKS) ja valdkondlike rakenduskavade (OPd)
eelhindamise läbiviimiseks 11. mail 2006. Eelhindamise ekspertgrupp koosnes kümnest liikmest, keda juhtis Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna dekaan professor Enn Listra.
Eelhindamise eesmärgiks oli koostada esialgne eelhinnang Rahandusministeeriumi poolt
koostatud eelnõudele:
1. RSKS seisuga 29. mai 2006;
2. Elukeskkonna arendamise OP seisuga 7. juuli 2006;
3. Ettevõtluse, infoühiskonna, transpordi ja energeetika infrastruktuuri arendamise OP
seisuga 7. juuli 2006;
4. Hariduse, teadus- ja arendustegevuse ning tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri
arendamise OP seisuga 7. juuli 2006;
5. Inimressursi arendamise OP seisuga 7. juuli 2006
ning täiendatud eelhinnang eelnõudele:
1. Elukeskkonna arendamise rakenduskava seisuga 23. november 2006
2. Ettevõtluse, teadus- ja arendustegevuse, infoühiskonna ja transpordi infrastruktuuri
arendamise rakenduskava seisuga 20. november 2006
3. Inimressursi arendamise rakenduskava seisuga 20. november 2006
(kõik koos edaspidi Hinnatav dokument) lähtudes eelhindamise metoodikast ja Rahandusministeeriumi poolt esitatud Hindamise alusküsimustest. Eelhindamise töö koosnes viiest osast:
1. Vastavushindamine – sisuks oli hinnata, kas Hinnatav dokument on kooskõlas teistes
regionaalsetes, riiklikes ja Ühenduse poliitikates ning eelhindamise juhistes esitatud
nõuetega. Kokku hinnati vastavust kümnele dokumendile.
Ekspertgrupp jõudis järeldusele, et Hinnatav dokument ei ole vastuolus ühegi võrreldud
dokumendiga. Viimased on tihtilugu käsitluselt küll laiemad ja detailsemad, kuid
strateegia koostajate otsus – mitte dubleerida kõiki kriteeriume ja indikaatorite
sihttasemeid RSKSis ja OPdes – on ekspertgrupi hinnangul põhjendatud.
2. Intervjuud koostajatega – eesmärgiks mõista, kuidas koostajad on strateegia protsessi
kavandanud ja läbi viinud. Oluliseks peeti välja selgitada, kas koostajatel on sarnane
visioon Hinnatavast dokumendist kui strateegiast, kas tegevus toimus süstematiseeritult
ning kas kõik koostajad ka ise on lõpptulemusega rahul. Küsitleti kõiki üheksat
koostaja-institutsiooni.
Ekspertgrupp jõudis järeldusele, et koostajad olid tulemusega üldjoontes rahul ja
vaatamata mõnedele sisemistele erimeelsustele jõudsid kompromissidele. Esialgse
versiooni täiendamise tulemusena paranes Hinnatava dokumendi kvaliteet.
3. Intervjuud partneritega – eesmärgiks välja selgitada, milline on olnud partnerite tegelik
roll strateegia koostamise protsessis. Vastuseid otsiti küsimustele, mil määral on
partnerid teadlikud Hinnatava dokumendi sisust, milline on olnud nende panus sellesse,
kuivõrd partnerid on lõpptulemusega rahul, kas ja mil määral kattub partnerite nägemus
koostajate käsitlusega ning milline on partnerite hinnang kaasamisele.
Ekspertgrupp jõudis järeldusele, et kuigi nimekirja järgi oli kaasatud 124 partnerit, pole
sisuliselt valdav enamus partnereid koostamises osalenud. Peamiseks põhjuseks on
partnerite vähene suutlikkus koostamises sisuliselt kaasa rääkida, mis on tingitud
eelkõige töötajate väikesest arvust ja koormatusest muude ülesannetega partnerorganisatsioonides. Koostajate poolt ei tehtud huvilistele takistusi protsessis osaleda.
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4. Ekspertgrupi hinnang – formuleeriti ühelt poolt töö käigus kogutud sisendi
(vastavushindamine, intervjuud koostajate ja partneritega), teiselt poolt Hinnatava
dokumendi kohta läbiviidud ekspertide vaheliste arutelude tulemusena.
Hinnang väljendus a) vastustes Hindamise alusküsimustele, nii RSKSi kui ka OPde
kohta tehti 33 ettepanekut (enamuses kattuvud); b) detailsete kommentaaridena
Hinnatava dokumendi kohta, kokku 943 parandusettepanekut ja repliiki (sh RSKS: 164;
esialgne Elukeskkonna OP: 79; esialgne Ettevõtluse OP: 173; Hariduse OP: 95;
esialgne Inimressursi OP: 141; täiendatud Elukeskkonna OP: 97; täiendatud Ettevõtluse
OP: 143; täiendatud Inimressursi OP: 51).
5. Tulemuste tutvustamine – igapäevases töös arvestati, et eelhindamine oleks
interaktiivne ja iteratiivne protsess.
Protsessi toetati veebipõhises e-õppe keskkonnas Moodle. Töö käigus tehti kuus esitlust
EK, IMF, ministeeriumide esindajatele ja avalikkusele. Lisaks sellele suhtlesid protsessi
käigus regulaarselt Rahandusministeeriumi esindajad ja eelhindamise projektijuht.
Eelhindamise käigus kujunes ekspertgrupil seisukoht, et eelhindamise kriteeriumide osas võib
Hinnatava dokumendi kohta üldistavalt öelda, et:
- see on piisaval määral oluline, st strateegia on oluline tulenevalt identifitseeritud
vajadustest ja probleemidest
- selle efekt, st kas programmi eesmärkide saavutamine on tõenäoline, vajab veel
paremat esiletoomist
- see on piisaval määral kasulik, st on tõenäoline, et programmil on mõju sotsiaalsete,
keskkondlike ja majanduslike vajaduste ja probleemide lahendamisele laiemalt
Lisakriteeriumide osas võib Hinnatava dokumendi kohta üldistavalt öelda, et:
- varasemate perioodide kogemust, st mil määral on strateegia koostamisel arvestatud
kogemusega RAK 2004-2006 perioodist, on arvesse võetud (tehtud uuringute järelduste
kasutamine) vähesel määral (märkus: tuleb arvestada, et terviklikku ülevaadet perioodi
2004-2006 (vahe)tulemustest on veel vara nõuda)
- strateegia sisemine kooskõla, st seosed strateegia osiste vahel, on heal tasemel
- strateegia väline kooskõla, st strateegia kooskõla finantsvahendite jaotusega ja teiste
regionaalsete, riiklike ja Ühenduse poliitikatega (sh programmilised ja metoodilised
dokumendid), on esituslaadilt deklaratiivne, mitte sisuline (märkus: samas on enamik
võrreldud programmilistest ja metoodilistest dokumentidest ise väga üldsõnalised ja
deklaratiivsed)
- sihtide kvantifitseeritud väärtused, st saamaks hinnata strateegia tulemuste arvulisi
mõõdikuid, ei ole saavutatavuse seisukohalt hinnatavad
- rakendussüsteemi kvaliteet, st kuidas see võib mõjutada strateegia eesmärkide
saavutamist, on eeskujulik
- lisandväärtus Ühendusele tervikuna, st mil määral on arvestatud Ühenduse
prioriteete ja kuidas on arvestatud vajadusega maksimeerida lisandväärtust Ühendusele,
ei ole analüüsi mõistes käsitlemist leidnud
Ekspertgrupi koondhinnang Hinnatavale dokumendile on positiivne. Märkused on tehtud
eelkõige sooviga aidata kaasa paremale juhtimisele strateegia elluviimisel (sh tähelepanu
juhtimine potentsiaalsetele probleemvaldkondadele) ning suunitlusega tõhustada edaspidi
planeerimise ja juhtimise protsesse avalikus sektoris.
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1. EELHINDAMISE RIIGIHANGE JA SELLE TULEMUSED
Alates aastast 2007 on nii Eesti riigieelarve omavahendite kui Euroopa Liidu
struktuurivahendite kasutamine kavandatud ühtselt. Rahandusministeeriumi koordineerimisel
on valmimisel „Riigieelarve strateegia 2007-2010”, mille raames koostatakse muuhulgas:
- Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013;
- valdkondlikud rakenduskavad.
Nende dokumentidega kavandatakse Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamist Eestis
aastatel 2007-2013.
Euroopa Liidu struktuurifondide üldmääruse (käesoleval hetkel eelnõu vormis) artikkel 46.2
järgselt on vaja nendele programmdokumentidele läbi viia eelhindamine, mille üldeesmärgiks
on parandada ja tugevdada kavandatava strateegiadokumendi lõppkvaliteeti ning optimeerida
finantsvahendite kasutamist. Rahandusministeerium ootab, et eelhindamise käigus antakse
eksperthinnang ning soovitused planeerimisele ja eesmärkide seadmisele. Interaktiivne
eelhindamine toimub pidevalt planeerimisega paralleelselt, toetamaks viimast võimalikult
tõhusalt. Eelhindamise raames esitatakse ettepanekuid planeerimise tõhustamiseks ja
dokumentide parendamiseks nii jooksvalt kui kokkuvõtlikult aruannete raames.
Eelhindamise läbiviija leidmiseks kuulutas Rahandusministeerium 6. märtsil 2006 välja
riigihanke nr 025600PK. Riigihange ei osutunud edukaks, sest tähtaegseid pakkumisi ei
esitatud.
Selle riigihanke pakkumise kutse dokumentide väljavõtnutelt saadud tagasiside alusel koostas
Rahandusministeerium 28. märtsil 2006 väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihanke nr
026195T samadel tingimustel ja saatis pakkumise kutse dokumendid Tallinna
Tehnikaülikoolile. 11. mail 2006 sõlmisid Rahandusministeerium ja Tallinna Tehnikaülikool
lepingu eelhindamise läbiviimiseks.
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2. ARUSAAM EELHINDAMISEST
Eelhindamise (ingl k ex-ante evaluation) all peetakse silmas:
- Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 (ingl k National Strategic
Reference Framework),
- valdkondlike rakenduskavade (ingl k Operational Programmes – OP’d)
planeerimise ja koostamise analüüsi ning hinnangut ühelt poolt planeeritavate tulemuste ja
teiselt poolt pakutud rahastamiskava ja rakendussüsteemi kooskõlale ja otstarbekusele.
Eelhindamise ülesanne on määratleda prioriteetide ja eesmärkide vajalikkus ning hinnata
oodatava kasu realistlikkust.
Joonis 1 annab kokkuvõtliku ülevaate hindamise olemusest ja seostest lähtepositsiooni ja
planeeritavate lõpptulemustega. Lähtepositsiooniks on sotsiaalmajandusliku süsteemi
vajaduste ja probleemide identifitseerimine (ingl k Needs, Problems, Issues).
Sotsiaalmajanduslikku süsteemi vaadeldakse kolme peamise dimensioonina:
- ühiskond (ingl k Society);
- majandus (ingl k Economy);
- keskkond (ingl k Environment).
Identifitseeritud vajaduste ja probleemide alusel on strateegia (ingl k Programme) koostajad
püstitanud eesmärgid (ingl k Objectives), määratlenud eesmärkide saavutamiseks vajalikud
sisendid (ingl k Inputs) ning toonud välja strateegia realiseerumise väljundid (ingl k Outputs),
tulemused (ingl k Outcomes/Results) ja mõjud (ingl k Impacts).

Society
Economy
Environment

Programme

Evaluation

Impacts

Needs
problems
issues

Objectives

Relevance

Outcomes/
Results
Inputs

Outputs

Efficiency
Effectiveness
Utility
Sustainability

Joonis 1: Seosed sotsiaalmajandusliku süsteemi, väljatöötatava strateegia ja hindamise vahel
Allikas: Draft Working Paper on Ex-Ante Evaluation, seisuga oktoober 2005, lk 4
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Hindamine oli seotud ülakirjeldatud süsteemiosistega. Tulenevalt EK eelhindamise juhendist
(ingl k Draft Working Paper on Ex-Ante Evaluation), oli eelhindamisel vaja käsitleda:1
- olulisust (ingl k Relevance), st kas strateegia on oluline tulenevalt identifitseeritud
vajadustest ja probleemidest;
- efekti (ingl k Effectiveness), st kas programmi eesmärkide saavutamine on tõenäoline;
- kasulikkust (ingl k Utility), st millised on programmi tõenäolised mõjud sotsiaalsete,
keskkondlike ja majanduslike vajaduste ja probleemide lahendamisele laiemalt.
Täiendavalt tuli eelhindamisel käsitleda:2
- varasemate perioodide kogemust (ingl k Lessons Drawn From Previous
Programming), st mil määral on strateegia koostamisel arvestatud kogemusega RAK
2004-2006 perioodist;
- strateegia sisemist ja välist kooskõla (ingl k Coherence), st seosed strateegia osiste
vahel ning strateegia kooskõla finantsvahendite jaotusega ja teiste regionaalsete,
riiklike ja Ühenduse poliitikatega (sh programmilised ja metoodilised dokumendid);
- sihtide kvantifitseeritud väärtusi (ingl k Quantified Targets), st hinnata strateegia
tulemuste arvulisi mõõdikuid (ingl k Indicators);
- rakendussüsteemide kvaliteeti (ingl k Quality of Implementation Systems), st kuidas
see võib mõjutada strateegia eesmärkide saavutamist;
- lisandväärtust Ühendusele tervikuna (ingl k Community value-added), st mil määral
on arvestatud Ühenduse prioriteete ja kuidas on arvestatud vajadusega maksimeerida
lisandväärtust Ühendusele.
Detailsemad küsimused (edaspidi Hindamise alusküsimused), millele eelhindamisel pidi
vastused leidma, olid ette antud Rahandusministeeriumi kui tellija juhistega (vt lisa 10).
Tulenevalt riigihanke lähteülesandest ja kokkuleppel Rahandusministeeriumiga oli
eelhindamine jagatud järgmisteks etappideks:
- etapp I: “Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” esialgne
eelhindamine;
- etapp II: Valdkondlike rakenduskavade esialgne eelhindamine;
- etapp III: Täiendav valdkondlike rakenduskavade eelhindamine.
Käesolev lõpparuanne võtab kokku etapid I-III.

1
2

Draft Working Paper on Ex-Ante Evaluation, seisuga oktoober 2005, lk 4
Draft Working Paper on Ex-Ante Evaluation, seisuga oktoober 2005, lk 3, 4 ja 5

7

3. EELHINDAMISE METOODIKA
3.1 Eelhindamise eesmärgid ja peamised väljundid
Eelhindamise etapi I eesmärgiks oli koostada esialgne eelhinnang Rahandusministeeriumi
poolt koostatud eelnõule „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013”
(edaspidi ka RSKS) seisuga 29. mai 2006, lähtudes eelhindamise metoodikast.
Eelhindamise etapi II eesmärgiks oli koostada esialgne eelhinnang Rahandusministeeriumi
poolt koordineeritud ja valdkondlike ministeeriumide poolt koostatud eelnõudele:
1. Elukeskkonna arendamise rakenduskava seisuga 7. juuli 2006 (edaspidi ka (esialgne)
Elukeskkonna OP),
2. Ettevõtluse, infoühiskonna, transpordi ja energeetika infrastruktuuri arendamise
rakenduskava seisuga 7. juuli 2006 (edaspidi ka (esialgne) Ettevõtluse OP),
3. Hariduse, teadus- ja arendustegevuse ning tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri
arendamise rakenduskava seisuga 7. juuli 2006 (edaspidi ka Hariduse OP),
4. Inimressursi arendamise rakenduskava seisuga 7. juuli 2006 (edaspidi ka (esialgne)
Inimressursi OP)
lähtudes eelhindamise metoodikast.
Eelhindamise etapi III eesmärgiks oli koostada täiendatud eelhinnang Rahandusministeeriumi
poolt koordineeritud ja valdkondlike ministeeriumide poolt koostatud eelnõudele:
1. Elukeskkonna arendamise rakenduskava seisuga 23. november 2006 (edaspidi ka
(täiendatud) Elukeskkonna OP),
2. Ettevõtluse, teadus- ja arendustegevuse, infoühiskonna ja transpordi infrastruktuuri
arendamise rakenduskava seisuga 20. november 2006 (edaspidi ka (täiendatud)
Ettevõtluse OP),
3. Inimressursi arendamise rakenduskava seisuga 20. november 2006 (edaspidi ka
(täiendatud) Inimressursi OP)
lähtudes eelhindamise metoodikast.
Ülalviidatud eelnõusid nimetatakse edaspidi käesolevas lõpparuandes läbivalt Hinnatavaks
dokumendiks.
Eelhindamise läbiviimisel on taotletud jõudmist järgmiste väljunditeni:
1. vastused Hindamise alusküsimustele (vt küsimused lisa 8);
2. eelhindamise tulemused Hinnatava dokumendi kohta;
3. ekspertide ettepanekud Hinnatava dokumendi parandamiseks ja täiendamiseks.
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Vastused Hindamise alusküsimustele on esitatud struktureeritult küsimus-vastus vormis. Iga
vastus on tähistatud ühe värviga:
- roheline – positiivne vastus;
- kollane – osaliselt positiivne vastus;
- punane – negatiivne vastus.
Kokkuvõte vastustest Hindamise alusküsimustele on formuleeritud lähtudes joonisel 2 esitatud
mudelist.
Vastused Hindamise alusküsimustele 100%

Roheline – positiivsed vastused
Kollane – osaliselt positiivsed vastused
Punane – negatiivsed vastused
Joonis 2: Tüpoloogia vastustest Hindamise alusküsimustele; proportsioonid joonisel on
juhuslikud, st need ei tugine mingile uuringule ega ole seotud ka töö hüpoteeside
või taotletavate tulemustega
Juhul kui vastus Hindamise alusküsimusele on tähistatud kollase või punase värviga, on välja
toodud välja ekspertide selgitused. Parandus- ja täiendusettepanekuid käsitletakse allpool.
Eelhindamise tulemused Hinnatava dokumendi kohta võtab skemaatiliselt kokku joonis 3.
Eelhindamise tulemused 100%

Roheline – teemad / punktid Hinnatavas dokumendis, mis on
põhjendatud ja vastavad nõuetele
Kollane – teemad / punktid Hinnatavas dokumendis, mis on
põhjendatud ja/või vastavad nõuetele üksnes osaliselt
Punane – teemad / punktid Hinnatavas
dokumendis, mis on puudu, või mille
käsitlus on ebapiisav
Joonis 3: Eelhindamise tulemuste tüpoloogia; proportsioonid joonisel on juhuslikud, st need
ei tugine mingile uuringule ega ole seotud ka töö hüpoteeside või taotletavate
tulemustega
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Eelhindamise tulemuste kollase ja punase osa kohta on välja toodud ekspertide formuleeritud
ja põhjendatud ettepanekud Hinnatava dokumendi parandamiseks ja täiendamiseks
süstematiseerituna Hinnatava dokumendi peatükkide ja alapunktide lõikes (vt lisad 4–7).

3.2 Metoodilised sammud eelhindamisel
Tulenevalt EK eelhindamise juhistest ja Rahandusministeeriumi kui tellija poolt esitatud
Hindamise alusküsimustest (vt lisa 8) eristati eelhindamisel viite töö osa ja nende tegemise
metoodikat (vt terviksüsteemi joonis 4):

10

eelhindamise 5 võtmekomponenti /lk 7-13/ (vrdl joonis 1)

Juhised

hinnang sotsiaalmajanduslikule
analüüsile ning
strateegia
olulisusele
tulenevalt
identifitseeritud
vajadustest

hinnang
strateegia
kooskõlale
regionaalsete
ja riiklike
poliitikate
ning
Ühenduse
suunistega

oodatavate
tulemuste
ja mõju
(kasulikkuse)
hindamine

hinnang
pakutud
rakendussüsteemile

uurimisküsimused (Hindamise alusküsimused; vt lisa 1)

Ülesanne
strateegia
kohta
tervikuna

Töö osad

strateegia
eesmärkide
ja sobivuse
(efekti)
hindamine

hetkeolukorra
analüüsi
kohta

strateegilise osa
(eesmärgid ja
tegevussuunad)
kohta

rahastamiskava kohta

rakendussüsteemi kohta

lähenemine ülesandele ning seosed võtmekomponentide ja uurimisküsimustega
vastavushindamine

intervjuud
strateegia
koostajatega

Sammud

intervjuud
strateegia
partneritega

hinnangu
formuleerimine

tulemuste
esitlus

vahearuanne

esitlus

metoodika
hindamisvormide
väljatöötamine

küsimustike
väljatöötamine

valimi
moodustamine

vastavushindamise
läbiviimine

intervjueerimine

küsimustike
väljatöötamine

andmetöötlus

intervjueerimine
andmetöötlus

hinnangute formuleerimine ja põhjendamine

Joonis 4: Eelhindamise terviksüsteem
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1. Vastavushindamise sisuks oli hinnata, kas Hinnatav dokument on kooskõlas teistes
regionaalsetes, riiklikes ja Ühenduse poliitikates ning eelhindamise juhistes (edaspidi:
Hindamise alusdokumentides) esitatud nõuetega.
Vastavushindamise läbiviimise eelduseks oli Hindamise alusdokumentide läbitöötamine
ja kompetentsuste ülesehitamine. Kompetentsi valdkonnad jagati ära ekspertide vahel
(vt lisa 9). Iga Hindamise alusdokumendi kohta töötati välja hindamisvorm, milles:
- sõnastati hindamiskriteerium, millele peab Hinnatav dokument vastama tulenevalt
Hindamise alusdokumendist;
- toodi välja hindamiskriteeriumi mõõdik ja selle oodatav tase, kui see oli antud
Hindamise alusdokumendis;
- defineeriti skaala hindamise läbiviimiseks.
HINDAMISVORM nr …
Hindamise alusdokumendi nimetus
Hindamise alusdokumendi nimetus

Hindamisvormi koostajate nimed
Hindamisvormi väljatöötajad

HINDAMISKRITEERIUMID (1-n)
1 (Väljatöötaja): Kriteerium 1
Kriteeriumi selgitus (mida see mõõdab / näitab?)
Viide hindamise alusdokumendi leheküljele, paragrahvile vms, kust kriteerium on võetud
Alakriteeriumid ja/või indikaatorid
Nimetus

Hinnang
Nõutav tase (kui on)

Hinnang kriteeriumile 1 vastavuse kohta
Alakriteerium 1
nõutav tase (kui on)
Alakriteerium 2
nõutav tase (kui on)
Alakriteerium …
nõutav tase (kui on)
Hinnang vastavusest kriteeriumile (mittevastavuse korral ettepanek(ud) hinnatava dokumendi muutmiseks)

Vastavushindamisel hinnati Hinnatavat dokumenti hindamisvormidest lähtuvalt.
2. Intervjuude läbiviimisel strateegia koostajatega (vt nimekiri lisa 10) seati eesmärgiks
mõista, kuidas koostajad on strateegia protsessi kavandanud ja läbi viinud. Oluliseks
peeti välja selgitada, kas koostajatel on sarnane visioon Hinnatavast dokumendist kui
strateegiast, kas tegevus toimus süstematiseeritult ning kas kõik koostajad ka ise on
lõpptulemusega rahul (või tunneb keegi, et kompromisside tegemise tõttu on tegelik
tulemus soovitavast oluliselt kõrvale kaldunud).
Lähtekohaks võeti EK poolt soovitatav lähenemine, mille arhitektuur oli aimatav
dokumendist EK eelhindamise juhend, ning strateegia loomise ja planeerimise
kontseptsioonid juhtimisteooriast (kasutati nii klassikalist juhtimisteooriat, ekspertgrupi
liikmete endi poolt välja töötatud metoodikaid kui ka Harvard Business School’i,
London Business Schooli ja Michigani Ülikooli professorite Prahalad ja Hamel’i poolt
publitseeritud metoodikaid).
Intervjuude läbiviimiseks koostati esmalt küsimustiku arhitektuur (vt lisa 11), mis
visandas uuritavad teemad ja nendevahelised seosed ning uurimistasemed. Sellest
tulenevalt töötati välja küsimustiku struktuur ning konkreetsed küsimused ja skaalad.
Koostajate küsimustiku maht struktuuriosade lõikes on toodud tabelis 1.
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Tabel 1

Küsimustik koostajatele
TEEMA
A. Sissejuhatuseks mõned üldised küsimused RSKSi ja OPde
koostamisest.
B. Räägime varasemate perioodide kogemuse ja benchmarkide
rollist RSKSi ja OPde koostamisel.
C. Räägime RSKSi ja OPde koostamise põhimõtetest, teooriatest ja
metodoloogiast ning alusdokumentidest ja juhistest.
D. Räägime partnerite kaasatusest RSKSi ja OPde koostamisse.
E. Räägime strateegia väljatöötamise protsessist üldiselt.
F. Räägime ühiskonna, majanduse ja keskkonna hetkeseisu
analüüsist RSKSis ja OPdes.
G. Räägime RSKSis ja OPdes püstitatud eesmärkidest.
H. Räägime prioriteetidest RSKSis ja OPdes.
I. Räägime RSKSi ja OPde prioriteetide rahastamisest.
J. Räägime RSKSi ja OPde rakendussüsteemist.
K. Räägime indikaatoritest RSKSis ja OPdes.
L. Räägime RSKSi ja OPde sisemisest ja välisest kooskõlast ja
tasakaalust.
M. Räägime RSKSi ja OPde ellurakendamisega seonduvatest
riskidest.
N. Räägime RSKSi ja OPde seostest teiste kavandatavate
strateegiatega.
KOKKU

KÜSIMUSI
täisankeet
versioon
ette
3
3
7

6

5

3

12
17
23

11
16
12

20
18
39
26
30
22

16
10
22
18
23
19

9

9

6

4

237

172

Andmete kogumiseks jagati küsimustik kaheks:
1) ankeet ette sisaldas küsimusi, millele koostaja sai vastata iseseisvalt pärast
ankeedi saamist;
2) täisversioon sisaldas täiendavaid ja täpsustavaid küsimusi, mille küsimiseks
kohtus ekspertgrupi liige personaalintervjuuks koostaja esindajatega
(küsimustiku täisversioon on toodud lisas 12; personaalintervjuul küsitud
küsimused on hallil taustal).
Koostajate üldkogumisse kuulus üheksa organisatsiooni. Võimalikult adekvaatse pildi
saamiseks planeeriti valimiks kogu üldkogum. Planeeritud valim koos vastavate
institutsioonide kontaktpersoonidega on toodud lisas 10.
Andmetöötluses kasutati valdavalt kvalitatiivseid analüüsimeetodeid, kus täidetud
ankeetide ja ekspertide omavaheliste arutelude tulemusena kujundati seisukoht
koostajate hinnangust Hinnatavale dokumendile ja selle koostamise protsessile.
3. Intervjuude läbiviimisel strateegia partneritega (vt nimekiri lisa 13) seati eesmärgiks
välja selgitada, milline on olnud partnerite tegelik roll strateegia koostamise protsessis.
Vastuseid otsiti küsimustele, mil määral on partnerid teadlikud Hinnatava dokumendi
sisust, milline on olnud nende panus sellesse, kuivõrd partnerid on lõpptulemusega
rahul, kas ja mil määral kattub partnerite nägemus koostajate käsitlusega ning milline
on partnerite hinnang kaasamisele. Ühelt poolt nõuab partnerite kaasamist Hinnatava

13

dokumendi koostamisse EK, teistelt poolt on Hinnatava dokumendis esitatud peatükk,
milles väidetakse, et strateegia koostamise käigus tehti koostööd 124 partneriga.
Võrreldavuse huvides lähtuti samast küsimustiku arhitektuurist, mis oli aluseks
koostajategi intervjueerimisel (vt lisa 11), ning küsimustiku struktuurist. Tulenevalt
partnerite teistsugusest rollist protsessis kohandati ankeedi küsimusi. Partnerite
küsimustiku maht struktuuriosade lõikes on toodud tabelis 2.
Tabel 2

Küsimustik partneritele
TEEMA
A. Sissejuhatuseks mõned üldised küsimused RSKSi ja OPde
koostamisest.
B. Räägime varasemate perioodide kogemuse ja benchmarkide
rollist RSKSi ja OPde koostamisel.
C. Räägime RSKSi ja OPde koostamise põhimõtetest, teooriatest ja
metodoloogiast ning alusdokumentidest ja juhistest.
D. Räägime partnerite kaasatusest RSKSi ja OPde koostamisse.
E. Räägime strateegia väljatöötamise protsessist üldiselt.
F. Räägime ühiskonna, majanduse ja keskkonna hetkeseisu
analüüsist RSKSis ja OPdes.
G. Räägime RSKSis ja OPdes püstitatud eesmärkidest.
H. Räägime prioriteetidest RSKSis ja OPdes.
I. Räägime RSKSi ja OPde prioriteetide rahastamisest.
J. Räägime RSKSi ja OPde rakendussüsteemist.
K. Räägime indikaatoritest RSKSis ja OPdes.
L. Räägime RSKSi ja OPde sisemisest ja välisest kooskõlast ja
tasakaalust.
M. Räägime RSKSi ja OPde ellurakendamisega seonduvatest
riskidest.
N. Räägime RSKSi ja OPde seostest teiste kavandatavate
strateegiatega.
KOKKU

KÜSIMUSI
täisankeet
versioon
ette
4
4
5

5

5

2

13
15
14

7
15
12

16
10
19
12
10
18

14
8
13
10
9
17

7

7

4

2

152

125

Andmete kogumiseks jagati küsimustik kaheks:
1) ankeet ette sisaldas küsimusi, millele partner sai vastata iseseisvalt pärast
ankeedi saamist;
2) täisversioon sisaldas täiendavaid ja täpsustavaid küsimusi, mille küsimiseks
kohtus ekspertgrupi liige personaalintervjuuks partneri esindajatega
(küsimustiku täisversioon on toodud lisas 14; personaalintervjuul küsitud
küsimused on hallil taustal).
Partnerite üldkogumisse kuulus 123 erinevat organisatsiooni (mitmed neist olid
samaaegselt mitme koostaja partneriks). Partnerite valimiks planeeriti 30
organisatsiooni. Valimi moodustamisel grupeeriti partnerid esmalt aktiivsuse (st
osalemine koostajate poolt korraldatud üritustel ja koostajatega suhtlemise aktiivsus;
andmed Rahandusministeeriumist) järgi kolme rühma. Valim planeeriti
disproportsionaalsena, nii et intervjueeritavate hulka satuks enam teistest aktiivsemaid
partnereid (vt tabel 3).
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Partnerite üldkogumi struktuur aktiivsuse järgi ja planeeritud valim
Rühm
Organisatsioonide
Osakaal
Organisatsioonide
arv üldkogumis
üldkogumist
arv planeeritud
(%)
valimis
Aktiivsed
9
7,3%
7
Väheaktiivsed
10
8,1%
5
Mitteaktiivsed
104
84,6%
18
123
100,0%
30

Tabel 3
Osakaal
valimist
(%)
23,3%
16,7%
60,0%
100,0%

Konkreetsed valimi liikmed leiti juhumeetodil. Täiendavalt koostati asendusliikmete
nimekiri.
Eelhindamise etapis III suheldi täiendavalt partneritega, kes olid kriitilised esialgse
Hinnatava dokumendi suhtes, selleks et kuulda nende seisukohta täiendatud versiooni
kohta.
Andmetöötluses kasutati valdavalt kvalitatiivseid analüüsimeetodeid, kus täidetud
ankeetide ja ekspertide omavaheliste arutelude tulemusena kujundati seisukoht
partnerite hinnangust Hinnatavale dokumendile ja selle koostamise protsessile.
4. Ekspertgrupi hinnang formuleeriti ühelt poolt töö käigus kogutud sisendi
(vastavushindamise vormide täitmine, intervjuud koostajate ja partneritega), teiselt
poolt Hinnatava dokumendi kohta läbiviidud ekspertide vaheliste arutelude tulemusena.
Seejuures arvestati ekspertgrupi liikmete endi taustateadmisi ja varasemat kogemust
ning grupisisestes diskussioonides kujunenud seisukohti ja põhjendusi.
Hinnang kujundati nii üldistatult (vt ülalpool
mudeleid) kui ka detailselt kogu Hinnatava dokumendi (dokumenti lisati ekspertgrupi märkused ja kommentaarid) ja kõigi Hindamise alusküsimuste kohta.
5. Eelhindamise igapäevases töös arvestati, et eelhindamine oleks interaktiivne ja
iteratiivne protsess, mille käigus ekspertide hinnangud ja soovitused peavad jõudma
strateegia koostajateni ning viimastel peab olema võimalus neid kasutada strateegia ja
valdkondlike rakenduskavade uuenduste loomisel.3 Sel eesmärgil oli eelhindamise
protsess toetatud veebipõhises e-õppe keskkonnas Moodle, kus oli tagatud juurdepääs
projekti aktuaalsele seisule 24h, ning mis hõlbustas projekti kaasatud tellijate,
eelhindajate ja teiste sidusgruppide suhtlemist. Lisaks sellele suhtlesid protsessi käigus
regulaarselt Rahandusministeeriumi esindajad ja eelhindamise projektijuht.
23. augustil 2006 kohtus ekspertgrupp IMF esindaja Robert Sierhej’ga, kus kohtumise
käigus tutvustati eelhindamise metoodikat ning arutleti Eestis arendamist vajavate
valdkondade ja teemade üle. 29. augustil 2006 kohtuti Rahandusministeeriumi poolt
korraldatud seminaril EK esindajatega, mille käigus anti ülevaade eelhindamisel
kasutatavast metoodikast, esialgsetest tulemustest ning kuulati ära EK esialgne
positsioon Hinnatava dokumendi suhtes.

3

Draft Working Paper on Ex-Ante Evaluation, seisuga oktoober 2005, lk 1
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Rahandusministeeriumile ja teistele osapooltele esitleti seminari vormis etapi I
vahetulemusi 6. septembril 2006 ning esialgseid lõpptulemusi 11. oktoobril 2006.
Avalikkusele esitleti etapi I ja II tulemusi 25. oktoobril 2006 ning lõpptulemusi 18.
detsembril 2006 Rahandusministeeriumi poolt korraldatud teabepäevadel. Käesolev
lõpparuanne võtab kokku töö metoodika, tulemused ja ekspertgrupi hinnangu
Hinnatavale dokumendile.

3.3 Ekspertgrupp ja tööjaotus
Eelhindamise viis läbi ekspertgrupp, kelle koosseisus oli kümme liiget. Tulenevalt
lähteülesandest eristati ekspertgrupis kolme funktsiooni:
- projektijuht
- juhtiv ekspert
- valdkondlik ekspert
Joonisel 5 on toodud ekspertgrupi koosseis funktsioonide lõikes.
Juhtiv ekspert
Enn Listra (edaspidi Enn)
Valdkondlik
ekspert
Ivo Karilaid
(edaspidi Ivo)

Valdkondlik
ekspert
Üllas Ehrlich
(edaspidi Üllas)

Valdkondlik
ekspert
Anton Laur
(edaspidi Anton)

Valdkondlik
ekspert
Tiia Püss
(edaspidi Tiia)

Valdkondlik
ekspert
Mare Viies
(edaspidi Mare)

Valdkondlik
ekspert
Toomas Rang
(edaspidi

Valdkondlik
ekspert
Rainer Kattel
(edaspidi Rainer)

Projektijuht
Rein
Riisalu
(edaspidi
Rein)

Valdkondlik
ekspert
Raul Eamets
(edaspidi Raul)

Joonis 5: Ekspertgrupi koosseis
Enn on TTÜ majandusteaduskonna dekaan ning TTÜ majandusteaduskonna rahvamajanduse
instituudi rahanduse ja panganduse õppetooli professor. Ivo on TTÜ majandusteaduskonna
rahvamajanduse instituudi rahanduse ja panganduse õppetooli dotsent. Anton on TTÜ
Majandusuuringute Teaduskeskuse juhataja kohusetäitja ja vanemteadur. Üllas on TTÜ
Majandusuuringute Teaduskeskuse erakorraline teadur. Mare on TTÜ Majandusuuringute
Teaduskeskuse teadur. Tiia on TTÜ Majandusuuringute Teaduskeskuse vanemteadur. Rainer
on TTÜ haldusjuhtimise ja eurouuringute õppetooli professor ning vanemanalüütik
poliitikauuringute keskuses Praxis innovatsiooni programmi valdkonnas. Toomas on TTÜ
elektroonikainstituudi direktor ja elektroonikadisaini õppetooli professor. Raul on TÜ
rahvamajanduse instituudi juhataja ja makroökonoomika õppetooli professor. Rein on TTÜ
majandusteaduskonna ärikorralduse instituudi turunduse õppetooli assistent.
Projektijuhi peamised tööülesanded:
- koostab ja täiendab töökava;
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-

-

-

-

jälgib töökava elluviimisel ja ekspertide töö koordineerimisel, et “Riikliku
struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013" ja valdkondlike rakenduskavade
eelhindamist teostavatel ekspertidel ei tekiks huvide konflikti;
korraldab ekspertgrupi tööd, tagades, et kõik hankelepingus ette nähtud tööd esitatakse
tähtajaks ja kõik ekspertgrupi liikmed teevad omavahel koostööd ning osalevad
vajaduse korral kõigil vajalikel nõupidamistel ja seminaridel, mis korraldatakse
käesoleva eelhindamise projekti raames;
korraldab hankelepingus ette nähtud seminarid;
korraldab vajadusel aruannete, ettekannete ning töömaterjalide tõlkimist (eesti keelest
inglise keelde ja/või inglise keelest eesti keelde) vastavalt töökavale;
on tellija peamine kontaktisik pakkuja poolt: edastab tellijale jooksvalt kogu
eelhindamise jooksul ekspertgrupi ettepanekuid planeerimise tõhustamiseks ja
(töö)dokumentide parendamiseks; informeerib tellijat koheselt kõigist takistustest, mis
võivad takistada hankelepingus ette nähtud tööde teostamist;
teeb töö etappide I-III jooksul tihedat koostööd kõigi “Riikliku struktuurivahendite
kasutamise strateegia 2007-2013" ja valdkondlike rakenduskavade ettevalmistamise
protsessis osalevate ekspertide ja ametnikega, et kogu eelhindamise protsess oleks
võimalikult interaktiivne ja planeerimist toetav;
korraldab ka koostöö dokumentide keskkonnamõju hindavate ekspertidega.

Juhtiva eksperdi peamised tööülesanded:
- koostab koostöös projektijuhiga töö etappide I-III töökava, metodoloogia ning
koordineerib ekspertide tööd;
- täiendab vajadusel eelhindamise metodoloogiat ning juhendab vajadusel kõiki eksperte
metodoloogiliselt eelhindamise protsessi käigus;
- jälgib, et eelhindamise protsess oleks võimalikult interaktiivne;
- annab (vähemalt 2 korda kuus) projektijuhile ülevaate projekti tööde teostamisest;
- koordineerib ekspertgrupi tööd ja aruannete koostamise protsessi;
- osaleb hankelepingus ette nähtud seminaridel ja annab vajaduse korral projekti jooksul
ülevaateid tellijale teostatud töödest;
- teeb töö etappide I-III jooksul tihedat koostööd kõigi “Riikliku struktuurivahendite
kasutamise strateegia 2007-2013" ja valdkondlike rakenduskavade ettevalmistamise
protsessis osalevate ametnikega;
- vajaduse korral teeb ettepanekuid strateegia ja rakenduskavade täiendamiseks.
Valdkondlike ekspertide tööülesanded:
- teostavad “Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013" ja
valdkondlike rakenduskavade eelhindamise vastavalt juhtiva eksperdi poolt valitud
eelhindamise metodoloogiale, osaledes ka metodoloogia väljatöötamisel;
- osalevad hankelepingus ette nähtud seminaridel, teevad tihedat koostööd juhtiva
eksperdiga;
- annavad vajaduse korral projekti jooksul ülevaateid tellijale teostatud töödest;
- teevad töö etappide I-III jooksul tihedat koostööd kõigi “Riikliku struktuurivahendite
kasutamise strateegia 2007-2013" ja valdkondlike rakenduskavade ettevalmistamise
protsessis osalevate ametnikega;
- peavad silmas pidama seda, et eelhindamise protsess oleks võimalikult interaktiivne.
Ekspertgrupi tugevus seisnes meeskonnatöös ning vastastikuses toetamises ja vajadusel
asendamises.
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Eelhindamise töökorralduse mudeliks oli maatriksstruktuur, kus kõiki teemasid käsitleti
läbivalt nii teema enda kui ka erinevate funktsioonide lõikes. Nii teemadel kui ka
funktsioonidel oli oma koordinaator, kes vastutas tulemuse eest oma lõikudes. Mõistagi oli
kõigil teistelgi ekspertgrupi liikmetel kaasarääkimise õigus kogu dokumentatsiooni ulatuses.
Maatriksstruktuuri eripärana võib ühe ja sama küsimuse lahendamisel olla kaks vastutajat.
Võimalike koordinatsiooniprobleemide lahendamiseks oli kokku lepitud, et lõplik sõna jääb
juhtivale eksperdile, kes ise oli töökorraldusest tulenevalt samuti reaalselt eelhindamise
protsessi kaasatud.
Maatriksstruktuuri kasutamine töökorralduses tagas sisulise süvaanalüüsi teema eksperdi poolt
ning samaaegselt läbiva tervikkäsitluse oluliste funktsioonide lõikes.
Joonisel 6 on toodud sisulise eelhindamise töö korraldamine etapi I teostamisel.
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Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013
Teemad
Funktsioonid

Teemad Teemad Teemad Teemad Teemad Teemad Teemad Teemad Teemad Teemad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Enn
Ivo
Rein
Anton
Mare
Üllas
Tiia
Rainer Toomas Raul

Hetkeolukorra kirjeldus ja
analüüs, eelmiste
perioodide kogemus
Enn
Eesmärgid, tegevussuunad
ja oodatav mõju
Enn
Struktuurivahendite kasutamise finantsplaan
(rahastamiskava), riskianalüüs, rakendussüsteem
Ivo
Partnerite kaasatus
Mare
Sisemine koherentsus,
ühilduvus ja sünergia
prioriteetide lõikes
sh prioriteet 1: haritud ja
tegus rahvas
Raul
sh prioriteet 2: teadus- ja
arendustegevuse
võimekuse ning
ettevõtete uuendusmeelsuse ja
tootlikkuse kasv
Rainer
sh prioriteet 3: paremad
ühendusvõimalused
Rein
sh prioriteet 4: väiksem
keskkonnakoormus
Üllas
sh prioriteet 5:
piirkondade terviklik ja
tasakaalustud areng
Üllas
sh avaliku sektori
haldussuutlikkuse
suurendamine
Ivo

Joonis 6: Ekspertgrupi sisulise töö korraldus etapis I
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Teemad olid grupeeritud ja jaotatud ekspertide vahel vastavalt tabelile 4 (numeratsioon
tähendab peatükke eelnõust „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013”
seisuga 29. mai 2006).
Teemade jaotus ekspertgrupis (vt ka joonis 6)
Teema
1. SISSEJUHATUS
1.1. Strateegia olemus
1.2. Strateegia alused
1.3. Seotus Euroopa Põllumajanduse Fondi Maaelu Arenguks ja
Euroopa Kalandusfondi toetuste planeerimisega
1.4. Strateegia koostamine
1.5. Huvirühmade kaasamine strateegia koostamisse
1.6. Strateegia ülesehitus
2. HETKEOLUKORRA ANALÜÜS
2.1. Väliskeskkond: globaalsed ja Euroopa arengutrendid
2.2. Demograafiline olukord
2.3. Makromajanduslik keskkond ja olukord
2.4. Regionaalne ja kohalik areng
2.5. Keskkonnahoid
2.6. Energeetika
2.7. Transport
2.8. Infoühiskond
2.9. Teadus- ja arendustegevus
2.10. Ettevõtlus
2.11. Tööturg
2.12. Haridus
2.13. Tervishoid
2.14. Sotsiaalkaitse
2.15. Haldussuutlikkus
2.16. SWOT-analüüs
2.17. Analüüsi järeldused
3. STRATEEGIA STRUKTUURIVAHENDITE KASUTAMISEKS
AASTATEL 2007-2013
3.1. Üldeesmärk ja strateegia aastateks 2007-2013
3.2. Indikaatorid
3.3. Prioriteet 1: Haritud ja tegus rahvas
3.4. Prioriteet 2: Teadus- ja arendustegevuse võimekuse ning ettevõtete
uuendusmeelsuse ja tootlikkuse kasv
3.5. Prioriteet 3: Paremad ühendusvõimalused
3.6. Prioriteet 4: Väiksem keskkonnakoormus
3.7. Prioriteet 5: Piirkondade terviklik ja tasakaalustud areng
3.8. Avaliku sektori haldussuutlikkuse suurendamine
4. ÜLEVAADE VALDKONDLIKEST RAKENDUSKAVADEST JA
NENDE ELLUVIIMISEST
4.1. Ülevaade rakenduskavade sisust
4.2. Rakendussüsteemi ülesehitus
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Tabel 4
Täitja
Ivo
Ivo
Rein
Ivo
Mare
Ivo
Enn
Tiia
Enn
Üllas
Üllas
Anton
Rein
Toomas
Rainer
Rainer
Raul3
Raul2
Tiia
Mare
Ivo
Rein
Enn1
-

Nr
2
2
3
2
5
2
1
7
1
6
6
4
3
9
8
8
10
10
7
5
2
3
1

Enn1
Ivo
Raul2
Rainer

1
2
10
8

Rein
Üllas
Üllas
Ivo
-

3
6
6
2

Ivo
Ivo

2
2

4.3. Rakenduskavade elluviimise alase haldussuutlikkuse suurendamine Ivo
2
1
Märkus: lisaks koordineerivale eksperdile vaatas teema läbi ja lisas kommentaarid ka Rein
2
lisaks koordineerivale eksperdile vaatas teema läbi ja lisas kommentaarid ka Rainer
3
lisaks koordineerivale eksperdile vaatas teema läbi ja lisas kommentaarid ka Tiia
Joonistel 7-10 on toodud sisulise eelhindamise töö korraldamine etapi II teostamisel.
Joonisel 7 ja tabelis 5 on toodud tööjaotus seoses „Elukeskkonna arendamise rakenduskavaga”.
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Elukeskkonna arendamise rakenduskava
Teemad
Funktsioonid

Teemad Teemad
1
2
Enn
Ivo

Teemad Teemad
5
6
Mare
Üllas

Hetkeolukorra kirjeldus ja
analüüs, eelmiste
perioodide kogemus
Enn
Eesmärgid, tegevussuunad
ja oodatav mõju
Enn
Struktuurivahendite kasutamise finantsplaan
(rahastamiskava), riskianalüüs, rakendussüsteem
Ivo
Partnerite kaasatus
Mare
Sisemine koherentsus,
ühilduvus ja sünergia
prioriteetide lõikes
sh prioriteet 1: haritud ja
tegus rahvas
Raul
sh prioriteet 2: teadus- ja
arendustegevuse
võimekuse ning
ettevõtete uuendusmeelsuse ja
tootlikkuse kasv
Rainer
sh prioriteet 3: paremad
ühendusvõimalused
Rein
sh prioriteet 4: väiksem
keskkonnakoormus
Üllas
sh prioriteet 5:
piirkondade terviklik ja
tasakaalustud areng
Üllas
sh avaliku sektori
haldussuutlikkuse
suurendamine
Ivo

Joonis 7: Ekspertgrupi sisulise töö korraldus „Elukeskkonna arendamise rakenduskava”
eelhindamisel etapis II
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Teemad on grupeeritud ja jaotatud ekspertide vahel tabelis 5 (numeratsioon tähendab peatükke
eelnõust „Elukeskkonna arendamise rakenduskava” seisuga 7. juuli 2006).
Tabel 5
Teemade jaotus ekspertgrupis „Elukeskkonna arendamise rakenduskava” eelhindamisel (vt ka
joonis 7)
Teema
Täitja Nr Maht
1. Lühikokkuvõte
Enn
1
2. Sissejuhatus
Ivo
2
1,5
3. Olukorra analüüs
3.1 Keskkonnahoid
Üllas
6
18
3.2 Regionaalne ja kohalik areng
Üllas
6
10,5
3.3 Haldussuutlikkus
Ivo
2
2,5
4. Prioriteetsed suunad
4.1 Prioriteetne suund 1: Keskkonnainvesteeringud
Ühtekuuluvusfondist
4.1.1 Vajalikkuse põhjendus
Üllas
6
1
4.1.2 Veemajanduse arendamine
Üllas
6
2
4.1.3 Jäätmekäitluse arendamine
Üllas
6
1,5
4.1.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine
Mare
5
1
4.1.5 Suurprojektid
Üllas
6
0,5
4.1.6 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
Enn1
1
1,5
4.2 Prioriteetne suund 2: Keskkonnainvesteeringud Euroopa
Regionaalarengu Fondist
4.2.1 Vajalikkuse põhjendus
Üllas
6
1,5
4.2.2 Veemajanduse arendamine
Üllas
6
1,5
4.2.3 Jäätmekäitluse arendamine
Üllas
6
1
4.2.4 Looduse mitmekesisuse säilitamine ja loodusvarade säästliku
Üllas
6
1
kasutamise tagamine
4.2.5 Keskkonnateadlikkuse ja -hariduse arendamine
Üllas
6
0,5
4.2.6 Keskkonnaseire võimekuse parandamine
Üllas
6
1,5
4.2.7 Keskkonna-hädaolukordadeks valmisoleku parandamine
Üllas
6
1,5
4.2.8 Välisõhu kaitse ja kliimamuutuste leevendamine
Üllas
6
0,5
4.2.9 Horisontaalsete eesmärkide toetamine
Mare
5
0,5
4.2.10 Suurprojektid
Üllas
6
0
4.2.11 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
Enn1
1
2,5
4.3 Prioriteetne suund 3: Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud
areng
4.3.1 Vajalikkuse põhjendus
Üllas
6
1,5
4.3.2 Kohalike avalike teenuste arendamine
Üllas
6
1
4.3.3 Linnaliste piirkondade arendamine
Üllas
6
1
4.3.4 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
Üllas
6
1
4.3.5 Horisontaalsete eesmärkide toetamine
Mare
5
0,5
4.3.6 Suurprojektid
Üllas
6
0
1
4.3.7 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
Enn
1
5
4.4 Prioriteetne suund 4: Tehniline abi
4.4.1 Vajalikkuse põhjendus
Ivo
2
0,5
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4.4.2 Eesmärgid ja indikaatorid
Ivo
2
0,1
4.4.3 Kavandatud tegevused
Ivo
2
0,2
4.4.4 Toetuse saajad
Ivo
2
0,1
4.4.5 Horisontaalsete eesmärkide toetamine
Mare
5
4.4.6 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
Enn1
1
5. Rakenduskava rahastamine ja lisanduvuse arvestus
Ivo
2
1
6. Abivaldkondade indikatiivne jaotus
Ivo
2
7. Rakenduskava juhtimine
Ivo
2
12,5
Märkus: 1 lisaks koordineerivale eksperdile vaatas teema ja lisas kommentaarid läbi ka Rein
Joonisel 8 ja tabelis 6 on tööjaotus seoses „Ettevõtluse, infoühiskonna, transpordi ja
energeetika infrastruktuuri arendamise rakenduskavaga”.
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Ettevõtluse, infoühiskonna, transpordi ja energeetika infrastruktuuri arendamise rakenduskava
Teemad
Funktsioonid

Teemad Teemad Teemad Teemad Teemad
1
2
3
4
5
Enn
Ivo
Rein
Anton
Mare

Teemad Teemad
8
9
Rainer Toomas

Hetkeolukorra kirjeldus ja
analüüs, eelmiste
perioodide kogemus
Enn
Eesmärgid, tegevussuunad
ja oodatav mõju
Enn
Struktuurivahendite kasutamise finantsplaan
(rahastamiskava), riskianalüüs, rakendussüsteem
Ivo
Partnerite kaasatus
Mare
Sisemine koherentsus,
ühilduvus ja sünergia
prioriteetide lõikes
sh prioriteet 1: haritud ja
tegus rahvas
Raul
sh prioriteet 2: teadus- ja
arendustegevuse
võimekuse ning
ettevõtete uuendusmeelsuse ja
tootlikkuse kasv
Rainer
sh prioriteet 3: paremad
ühendusvõimalused
Rein
sh prioriteet 4: väiksem
keskkonnakoormus
Üllas
sh prioriteet 5:
piirkondade terviklik ja
tasakaalustud areng
Üllas
sh avaliku sektori
haldussuutlikkuse
suurendamine
Ivo

Joonis 8: Ekspertgrupi sisulise töö korraldus „Ettevõtluse, infoühiskonna, transpordi ja
energeetika infrastruktuuri arendamise rakenduskava” eelhindamisel etapis II
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Teemad on grupeeritud ja jaotatud ekspertide vahel tabelis 6 (numeratsioon tähendab peatükke
eelnõust „Ettevõtluse, infoühiskonna, transpordi ja energeetika infrastruktuuri arendamise
rakenduskava” seisuga 7. juuli 2006).
Tabel 6
Teemade jaotus ekspertgrupis „Ettevõtluse, infoühiskonna, transpordi ja energeetika
infrastruktuuri arendamise rakenduskava” eelhindamisel (vt ka joonis 8)
Teema
Täitja Nr Maht
Lühikokkuvõte
Enn
1
1,5
Sissejuhatus
Ivo
2
5
1. Rakenduskava valdkondade tugevate ja nõrkade külgede
analüüs
1.1 Ettevõtlus
Rainer
8
11,5
1.2 Transport
Rein
3
6,5
1.3 Infoühiskond
Toomas
9
6,5
1.4 Energeetika
Anton
4
7
2. Prioriteetsete suundade kirjeldus
2.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
2.1.1 Vajalikkuse põhjendus
Rainer
8
3
2.1.2 Eesmärgid ja indikaatorid
Rainer
8
1,5
2.1.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustes
Rainer
8
2,5
2.1.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed
Mare
5
0,5
indikaatorid
2.1.5 Suurprojektid ja üldised toetused
Rainer
8
0
2.1.6 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
Enn1
1
2
2.2. Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud (ÜF)
2.2.1 Vajalikkuse põhjendus
Rein
3
1
2.2.2 Eesmärgid ja indikaatorid
Rein
3
0,5
2.2.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustes
Rein
3
1
2.2.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed
Mare
5
1
indikaatorid
2.2.5 Suurprojektid ja üldised toetused
Rein
3
1
2.2.6 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
Enn
1
1,5
2.3. Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine
(ERF)
2.3.1 Vajalikkuse põhjendus
Rein
3
0,5
2.3.2 Eesmärgid ja indikaatorid
Rein
3
0,5
2.3.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustes
Rein
3
0,5
2.3.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed
Mare
5
1
indikaatorid
2.3.5 Suurprojektid ja üldised toetused
Rein
3
1
2.3.6 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
Enn
1
2,5
2.4. Infoühiskonna edendamine
2.4.1 Vajalikkuse põhjendus
Toomas
9
0,5
2.4.2 Eesmärgid ja indikaatorid
Toomas
9
0,5
2.4.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustes
Toomas
9
0,5
2.4.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed
Mare
5
0,5
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indikaatorid
2.4.5 Suurprojektid ja üldised toetused
Toomas
9
0
2.4.6 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
Enn1
1
0,5
2.5. Energeetika arendamine
2.5.1 Vajalikkuse põhjendus
Anton
4
1,5
2.5.2 Eesmärgid ja indikaatorid
Anton
4
0,5
2.5.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustes
Anton
4
1
2.5.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed
Mare
5
0,5
indikaatorid
2.5.5 Suurprojektid ja üldised toetused
Anton
4
0
1
2.5.6 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
Enn
1
1,5
2.6. Tehnilise abi korraldus
2.6.1 Vajalikkuse põhjendus
Ivo
2
0,5
2.6.2 Eesmärgid ja indikaatorid
Ivo
2
2.6.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest
Ivo
2
0,5
2.6.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed
Mare
5
indikaatorid
2.6.5 Suurprojektid ja üldised toetused
Ivo
2
0
2.6.6 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
Enn1
1
3. Rakenduskava rahastamine ja lisanduvuse arvestus
Ivo
2
3
4. Abivaldkondade indikatiivne jaotus
Ivo
2
5. Rakenduskava juhtimine
Ivo
2
11
Märkus: 1 lisaks koordineerivale eksperdile vaatas teema ja lisas kommentaarid läbi ka Rein
Joonisel 9 ja tabelis 7 on tööjaotus seoses „Hariduse, T&A, tervishoiu ning hoolekande
infrastruktuuri arendamise rakenduskavaga”.
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Hariduse, T&A, tervishoiu ning hoolekande infrastruktuuri arendamise rakenduskava
Teemad
Funktsioonid

Teemad Teemad
1
2
Enn
Ivo

Teemad
5
Mare

Teemad Teemad
7
8
Tiia
Rainer

Teemad
10
Raul

Hetkeolukorra kirjeldus ja
analüüs, eelmiste
perioodide kogemus
Enn
Eesmärgid, tegevussuunad
ja oodatav mõju
Enn
Struktuurivahendite kasutamise finantsplaan
(rahastamiskava), riskianalüüs, rakendussüsteem
Ivo
Partnerite kaasatus
Mare
Sisemine koherentsus,
ühilduvus ja sünergia
prioriteetide lõikes
sh prioriteet 1: haritud ja
tegus rahvas
Raul
sh prioriteet 2: teadus- ja
arendustegevuse
võimekuse ning
ettevõtete uuendusmeelsuse ja
tootlikkuse kasv
Rainer
sh prioriteet 3: paremad
ühendusvõimalused
Rein
sh prioriteet 4: väiksem
keskkonnakoormus
Üllas
sh prioriteet 5:
piirkondade terviklik ja
tasakaalustud areng
Üllas
sh avaliku sektori
haldussuutlikkuse
suurendamine
Ivo

Joonis 9: Ekspertgrupi sisulise töö korraldus „Hariduse, T&A, tervishoiu ning hoolekande
infrastruktuuri arendamise rakenduskava” eelhindamisel etapis II
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Teemad on grupeeritud ja jaotatud ekspertide vahel tabelis 7 (numeratsioon tähendab peatükke
eelnõust „Hariduse, T&A, tervishoiu ning hoolekande infrastruktuuri arendamise
rakenduskava” seisuga 7. juuli 2006).
Tabel 7
Teemade jaotus ekspertgrupis „Hariduse, T&A, tervishoiu ning hoolekande infrastruktuuri
arendamise rakenduskava” eelhindamisel (vt ka joonis 9)
Teema
Täitja Nr Maht
1. Lühikokkuvõte
Enn
1
2
2. Sissejuhatus
Ivo
2
4
3. Rakenduskava valdkondade tugevate ja nõrkade külgede analüüs
3.1 Haridus
Raul2
10
7
3.2 Teadus- ja arendustegevus
Rainer
8
7
3.3 Tervishoid ja hoolekanne
Tiia
7
6
4. Prioriteetsete suundade kirjeldus
4.1 Hariduse infrastruktuuri arendamine
4.1.1 Vajalikkuse põhjendus
Raul2
10
1,5
4.1.2 Eesmärgid ja indikaatorid
Raul2
10
1,5
2
4.1.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest – eesmärkide
Raul
10
1
saavutamiseks kavandatavad tegevused prioriteetse suuna raames
4.1.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed
Mare
5
0,5
indikaatorid
4.1.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
Enn1
1
2,5
4.2. Kaasaegse teadus- ja arendustegevuse võimekuse suurendamine
ning kõrghariduse õppekeskkonna kaasajastamine
4.2.1 Vajalikkuse põhjendus
Rainer
8
2,5
4.2.2 Eesmärgid ja indikaatorid
Rainer
8
1
4.2.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest (eesmärkide
Rainer
8
1,5
saavutamiseks kavandatavad tegevused)
4.2.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed
Mare
5
1
indikaatorid
4.2.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
Enn1
1
4
4.3. Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine
4.3.1 Vajalikkuse põhjendus
Tiia
7
1
4.3.2 Eesmärgid ja indikaatorid
Tiia
7
1
4.3.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest – eesmärkide
Tiia
7
1
saavutamiseks kavandatavad tegevused prioriteetse suuna raames
4.3.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed
Mare
5
0,5
indikaatorid
4.3.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
Enn1
1
2,5
4.4. Tehniline abi
4.4.1 Vajalikkuse põhjendus
Ivo
2
0,5
4.4.2 Eesmärgid
Ivo
2
0,2
4.4.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest
Ivo
2
0,2
4.4.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed
Mare
5
indikaatorid
4.4.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
Enn1
1
0,1
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5. Rakenduskava rahastamine ja lisanduvuse arvestus
Ivo
2
2
6. Abivaldkondade indikatiivne jaotus
Ivo
2
7. Rakenduskava elluviimine
Ivo
2
12
Märkus: 1 lisaks koordineerivale eksperdile vaatas teema läbi ja lisas kommentaarid ka Rein
2
lisaks koordineerivale eksperdile vaatas teema läbi ja lisas kommentaarid ka Rainer
Joonisel 10 ja tabelis 8 on tööjaotus seoses „Inimressursi arendamise rakenduskavaga”.
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Inimressursi arendamise rakenduskava
Teemad
Funktsioonid

Teemad Teemad
1
2
Enn
Ivo

Teemad
5
Mare

Teemad
8
Rainer

Teemad
10
Raul

Hetkeolukorra kirjeldus ja
analüüs, eelmiste
perioodide kogemus
Enn
Eesmärgid, tegevussuunad
ja oodatav mõju
Enn
Struktuurivahendite kasutamise finantsplaan
(rahastamiskava), riskianalüüs, rakendussüsteem
Ivo
Partnerite kaasatus
Mare
Sisemine koherentsus,
ühilduvus ja sünergia
prioriteetide lõikes
sh prioriteet 1: haritud ja
tegus rahvas
Raul
sh prioriteet 2: teadus- ja
arendustegevuse
võimekuse ning
ettevõtete uuendusmeelsuse ja
tootlikkuse kasv
Rainer
sh prioriteet 3: paremad
ühendusvõimalused
Rein
sh prioriteet 4: väiksem
keskkonnakoormus
Üllas
sh prioriteet 5:
piirkondade terviklik ja
tasakaalustud areng
Üllas
sh avaliku sektori
haldussuutlikkuse
suurendamine
Ivo

Joonis 10: Ekspertgrupi sisulise töö korraldus „Inimressursi arendamise rakenduskava”
eelhindamisel etapis II
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Teemad on grupeeritud ja jaotatud ekspertide vahel tabelis 8 (numeratsioon tähendab peatükke
eelnõust „Inimressursi arendamise rakenduskava” seisuga 7. juuli 2006).
Tabel 8
Teemade jaotus ekspertgrupis „Inimressursi arendamise rakenduskava” eelhindamisel (vt ka
joonis 10)
Teema
Täitja Nr Maht
1. Lühikokkuvõte
Enn
1
1
2. Sissejuhatus
Ivo
2
4
3. Rakenduskava valdkondade tugevate ja nõrkade külgede analüüs
3.1 Haridus
Raul2
10
7
3.2 Teadus- ja arendustegevus ning kõrgharidus
Rainer
8
6,5
3
3.3 Tööturg
Raul
10
7
3.4 Ettevõtlus
Rainer
8
8,5
3.5 Haldusvõimekus
Ivo
2
5
4. Prioriteetsete suundade kirjeldus
4.1 Elukestev õpe
4.1.1 Vajalikkuse põhjendus
Raul2
10
3
4.1.2 Eesmärgid ja indikaatorid
Raul2
10
2
2
4.1.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest (eesmärkide
Raul
10
5
saavutamiseks kavandatavad tegevused)
4.1.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed
Mare
5
0,5
indikaatorid
4.1.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
Enn1
1
4,5
4.2. Teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi
arendamine
4.2.1 Vajalikkuse põhjendus
Rainer
8
1
4.2.2 Eesmärgid ja indikaatorid
Rainer
8
2
4.2.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest – eesmärkide
Rainer
8
2
saavutamiseks kavandatavad tegevused prioriteetse suuna raames
4.2.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed
Mare
5
0,5
indikaatorid
4.2.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
Enn1
1
3,5
4.3. Pikk ja kvaliteetne tööelu
4.3.1 Vajalikkuse põhjendus
Raul3
10
1
4.3.2 Eesmärgid ja indikaatorid
Raul3
10
1
3
4.3.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest – eesmärkide
Raul
10
3,5
saavutamiseks kavandatavad tegevused prioriteetse suuna raames
4.3.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed
Mare
5
0,5
indikaatorid
4.3.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
Enn1
1
2
4.4. Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
4.4.1 Vajalikkuse põhjendus
Rainer
8
2,5
4.4.2 Eesmärgid ja indikaatorid
Rainer
8
1,5
4.4.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest – eesmärkide
Rainer
8
2,5
saavutamiseks kavandatavad tegevused prioriteetse suuna raames
4.4.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed
Mare
5
0,5
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indikaatorid
4.4.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
Enn1
1
1,5
4.5. Suurem haldusvõimekus
4.5.1 Vajalikkuse põhjendus
Ivo
2
1,5
4.5.2 Eesmärgid ja indikaatorid
Ivo
2
1
4.5.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest – eesmärkide
Ivo
2
3
saavutamiseks kavandatavad tegevused prioriteetse suuna raames
4.5.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed
Mare
5
0,3
indikaatorid
4.5.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
Enn1
1
2
4.6. Horisontaalne tehniline abi
4.6.1 Vajalikkuse põhjendus
Mare
5
0,5
4.6.2 Eesmärgid
Mare
5
0,3
4.6.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest – eesmärkide
Mare
5
0,5
saavutamiseks kavandatavad tegevused prioriteetse suuna raames
4.6.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed
Mare
5
indikaatorid
4.6.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
Enn1
1
0,5
4.7. Tehniline abi
4.7.1 Vajalikkuse põhjendus
Ivo
2
0,2
4.7.2 Eesmärgid
Ivo
2
0,2
4.7.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest
Ivo
2
0,2
4.7.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed
Mare
5
indikaatorid
4.7.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
Enn1
1
0,1
5. Rakenduskava rahastamine ja lisanduvuse arvestus
Ivo
2
1,5
6. Abivaldkondade indikatiivne jaotus
Ivo
2
7. Rakenduskava elluviimine
Ivo
2
12
1
Märkus: lisaks koordineerivale eksperdile vaatas teema läbi ja lisas kommentaarid ka Rein
2
lisaks koordineerivale eksperdile vaatas teema läbi ja lisas kommentaarid ka Rainer
3
lisaks koordineerivale eksperdile vaatas teema läbi ja lisas kommentaarid ka Tiia
Joonistel 11-13 on toodud sisulise eelhindamise töö korraldamine etapi III teostamisel.
Joonisel 11 ja tabelis 9 on toodud tööjaotus seoses „Elukeskkonna arendamise
rakenduskavaga”.
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Elukeskkonna arendamise rakenduskava
Teemad
Funktsioonid

Teemad Teemad Teemad Teemad Teemad Teemad
2
3
4
5
6
7
Ivo
Rein
Anton
Mare
Üllas
Tiia

Teemad
10
Raul

Hetkeolukorra kirjeldus ja
analüüs, eelmiste
perioodide kogemus
Enn
Eesmärgid, tegevussuunad
ja oodatav mõju
Enn
Struktuurivahendite kasutamise finantsplaan
(rahastamiskava), riskianalüüs, rakendussüsteem
Ivo
Partnerite kaasatus
Mare
Sisemine koherentsus,
ühilduvus ja sünergia
prioriteetide lõikes
sh prioriteet 1: haritud ja
tegus rahvas
Raul
sh prioriteet 2: teadus- ja
arendustegevuse
võimekuse ning
ettevõtete uuendusmeelsuse ja
tootlikkuse kasv
Rainer
sh prioriteet 3: paremad
ühendusvõimalused
Rein
sh prioriteet 4: väiksem
keskkonnakoormus
Üllas
sh prioriteet 5:
piirkondade terviklik ja
tasakaalustud areng
Üllas
sh avaliku sektori
haldussuutlikkuse
suurendamine
Ivo

Joonis 11: Ekspertgrupi sisulise töö korraldus „Elukeskkonna arendamise rakenduskava”
eelhindamisel etapis III
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Teemad on grupeeritud ja jaotatud ekspertide vahel tabelis 9 (numeratsioon tähendab peatükke
eelnõust „Elukeskkonna arendamise rakenduskava” seisuga 23. november 2006).
Tabel 9
Teemade jaotus ekspertgrupis „Elukeskkonna arendamise rakenduskava” eelhindamisel (vt ka
joonis 11)
Teema
Täitja Nr Maht
1. LÜHIKOKKUVÕTE (EXECUTIVE SUMMARY)
Enn
1
2. SISSEJUHATUS
2.1. RAKENDUSKAVA OLEMUS JA LÄHTEALUSED
Ivo
2
1
2.2. RAKENDUSKAVA KOOSTAMINE
Ivo
2
1
2.3. SEOSED TEISTE RAKENDUSKAVADE JA RIIKLIKE
Rein
3
0,5
ARENGUKAVADE RAAMES TEOSTATAVATE
TEGEVUSTEGA
2.4. PARTNERITE KAASAMINE
Mare
5
0,5
3. OLUKORRA ANALÜÜS
3.1. KESKKONNAHOID
3.1.1. Reostuse vältimine ja vähendamine
Üllas
6
8
3.1.2. Keskkonnakasutus
Üllas
6
6
3.1.3. Keskkonnajuhtimine
Üllas
6
0,5
3.1.4. Keskkonnainfo, -haridus ja –teadlikkus
Üllas
6
3
3.1.5. Keskkonna-hädaolukordade vältimine ja likvideerimine
Üllas
6
2
3.1.6. Keskkonnajärelevalve
Üllas
6
1,5
3.1.7. Kogemused struktuurivahendite kasutamisest
Üllas
6
1,5
keskkonnavaldkonnas perioodil 2004-2006
3.2. ENERGIAMAJANDUS
Anton
4
3,5
3.3. REGIONAALNE JA KOHALIK ARENG
3.3.1. Olukorra kirjeldus
Üllas
6
5
3.3.2. Arenguvajadused
Üllas
6
6,5
3.3.3. Ülevaade senistest poliitikatest
Üllas
6
1,5
3.3.4. Riikliku arengukava 2004-2006 rakendamisest
Üllas
6
0,5
3.4. HARIDUSE INFRASTRUKTUUR
3.4.1. Kutseharidus
Raul
10
2,5
3.4.2. Haridusliku erivajadusega õpilaste koolid
Raul
10
1
3.4.3. Noorsootöö
Raul
10
1
3.4.4. Kogemused struktuurivahendite kasutamisest hariduse
Raul
10
0,5
valdkonnas perioodil 2004-2006
3.5. TERVISHOIU JA HOOLEKANDE INRFRASTRUKTUUR
3.5.1. Tervishoid
Tiia
7
6
3.5.2. Kogemused struktuurivahendite kasutamisest tervishoiu ja
Tiia
7
0,5
hoolekande valdkonnas perioodil 2004-2006
4. PRIORITEETSED SUUNAD
4.1. PRIORITEETNE SUUND 1: VEEMAJANDUSE JA
JÄÄTMEKÄITLUSE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE
4.1.1. Vajalikkuse põhjendus
Üllas
6
1
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4.1.2. Veemajanduse arendamine
4.1.3. Jäätmekäitluse arendamine
4.1.4. Mõju horisontaalsetele teemadele
4.1.5. Suurprojektid
4.1.6. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.2. PRIORITEETNE SUUND 2: SÄÄSTVA
KESKKONNAKASUTUSE INFRASTRUKTUURIDE JA
TUGISÜSTEEMIDE ARENDAMINE
4.2.1. Vajalikkuse põhjendus
4.2.2. Looduse mitmekesisuse säilitamine
4.2.3. Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine
4.2.4. Keskkonnaseire arendamine
4.2.5. Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine
4.2.6. Keskkonnajärelevalve arendamine
4.2.6. Mõju horisontaalsetele teemadele
4.2.7. Suurprojektid
4.2.8. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.3. PRIORITEETNE SUUND 3: ENERGIAMAJANDUSE
ARENDAMINE
4.3.1. Vajalikkuse põhjendus
4.3.2. Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine ja välisõhu
kaitse
4.3.3. Energiasäästu arendamine elamumajanduses
4.3.4. Horisontaalsete eesmärkide toetamine
4.3.5. Suurprojektid
4.3.6. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.4. PRIORITEETNE SUUND 4: PIIRKONDADE TERVIKLIK JA
TASAKAALUSTATUD ARENG
4.4.1. Vajalikkuse põhjendus
4.4.2. Kohalike avalike teenuste arendamine
4.4.3. Linnaliste piirkondade arendamine
4.4.4. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
4.4.5. Horisontaalsete eesmärkide toetamine
4.4.6. Suurprojektid
4.4.7. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.5. PRIORITEETNE SUUND 5: HARIDUSE
INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE
4.5.1. Vajalikkuse põhjendus
4.5.2. Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine
4.5.3. Hariduslike erivajadustega õpilaste õpikeskkonna kvaliteedi
parandamine HEV õpilaste koolide infrastruktuuri arendamine
kaudu
4.5.4. Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning
huvikoolide kaasajastamine
4.5.5. Horisontaalsete eesmärkide toetamine
4.5.6. Suurprojektid
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Üllas
Üllas
Mare
Üllas
Rein

6
6
5
6
3

2
2,5
0,5
0,5
1,5

Üllas
Üllas
Üllas
Üllas
Üllas
Üllas
Mare
Üllas
Rein

6
6
6
6
6
6
5
6
3

0,5
1
1
1,5
2,5
1
0,5
0
2
-

Anton
Anton

4
4

1,5
2

Anton
Mare
Anton
Rein

4
5
4
3

0,5
0,5
0,1
2
-

Üllas
Üllas
Üllas
Üllas
Mare
Üllas
Rein

6
6
6
6
5
6
3

1,5
1
1
1,5
1
0
5,5
-

Raul
Raul
Raul

10
10
10

2,5
1
1

Raul

10

0,5

Mare
Raul

5
10

0,5
1

4.5.7. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.6. PRIORITEETNE SUUND 6: TERVISHOIU JA
HOOLEKANDE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE
4.6.1. Vajalikkuse põhjendus
4.6.2. Tervishoiu infrastruktuuri arendamine
4.6.3. Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine
4.6.4. Horisontaalsete eesmärkide toetamine
4.6.5. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.7. PRIORITEETNE SUUND 7: TEHNILINE ABI
4.7.1. Vajalikkuse põhjendus
4.7.2. Eesmärgid ja indikaatorid
4.7.3. Toetatavad tegevused
4.7.4. Toetuse saajad
4.7.5. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
5. RAKENDUSKAVA RAHASTAMINE JA LISANDUVUSE
ARVESTUS
5.1. RAKENDUSKAVA RAHASTAMISPLAAN 2007-2013 –
KOGUEELARVE PRIORITEETSETE SUUNDADE LÕIKES
(EUR)
5.2. RAKENDUSKAVA RAHASTAMISPLAAN 2007-2013 –
ÜHENDUSE OSALUS AASTATE JA FONDIDE LÕIKES (EUR)
6. ABIVALDKONDADE INDIKATIIVNE JAOTUS
7. RAKENDUSKAVA JUHTIMINE
7.1. KOORDINATSIOON
7.2. RAKENDUSKAVA ELLUVIIMINE
7.2.1. Rakenduskava korraldusasutus
7.2.2. Rakenduskava rakendusasutused, rakendusüksused ning
ülesannete delegeerimise korraldus
7.2.3. Projektide valiku korraldamine
7.2.4. Rakenduskava seirekomisjon
7.2.5. Seire ja hindamise korraldus
7.3. ANDMETE KOGUMINE JA ELEKTROONILINE
INFOVAHETUS
7.4. VASTAVUSE TAGAMINE RIIGIABI JA RIIGIHANGETE
REEGLITEGA
7.5. HORISONTAALSETE TEEMADEGA ARVESTAMINE
7.6. FINANTSJUHTIMINE
7.6.1. Makseasutus
7.6.2. Struktuurivahendite finantsjuhtimise üldise protsessi kirjeldus
7.6.3. Auditeeriv asutus
7.6.4. Rikkumisest teavitamise üldskeem
7.7. INFO JA KOMMUNIKATSIOON
7.8. RAKENDUSKAVAGA SEOTUD HALDUSSUUTLIKKUSE
TAGAMINE
8. KOKKUVÕTE RAKENDUSKAVA EELHINDAMISEST
9. KOKKUVÕTE RAKENDUSKAVA KESKKONNAMÕJU
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Rein

3

2
-

Tiia
Tiia
Tiia
Mare
Rein

7
7
7
5
3

Ivo
Ivo
Ivo
Ivo
Rein

2
2
2
2
3

1
1
1,5
0,5
2,5
0,5
0,1
0,4
0,1
0,2
-

Ivo

2

0,5

Ivo

2

0,5

Ivo
Ivo

2
2

Ivo
Ivo

2
2

0,5
2,5
1,5
1

Ivo
Ivo
Ivo
Ivo

2
2
2
2

1,5
0,5
0,5
0,5

Ivo

2

0,5

Mare

5

Ivo
Ivo
Ivo
Ivo
Ivo
Ivo

2
2
2
2
2
2

0,5
1
2
1
0,5
0,5
1,5
-

STRATEEGILISEST HINDAMISEST
Joonisel 12 ja tabelis 10 on tööjaotus seoses „Ettevõtluse, teadus- ja arendustegevuse,
infoühiskonna ja transpordi infrastruktuuri arendamise rakenduskavaga”.
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Ettevõtluse, teadus- ja arendustegevuse, infoühiskonna ja transpordi infrastruktuuri arendamise rakenduskava
Teemad
Funktsioonid

Teemad Teemad Teemad
1
2
3
Enn
Ivo
Rein

Teemad
5
Mare

Teemad Teemad
8
9
Rainer Toomas

Hetkeolukorra kirjeldus ja
analüüs, eelmiste
perioodide kogemus
Enn
Eesmärgid, tegevussuunad
ja oodatav mõju
Enn
Struktuurivahendite kasutamise finantsplaan
(rahastamiskava), riskianalüüs, rakendussüsteem
Ivo
Partnerite kaasatus
Mare
Sisemine koherentsus,
ühilduvus ja sünergia
prioriteetide lõikes
sh prioriteet 1: haritud ja
tegus rahvas
Raul
sh prioriteet 2: teadus- ja
arendustegevuse
võimekuse ning
ettevõtete uuendusmeelsuse ja
tootlikkuse kasv
Rainer
sh prioriteet 3: paremad
ühendusvõimalused
Rein
sh prioriteet 4: väiksem
keskkonnakoormus
Üllas
sh prioriteet 5:
piirkondade terviklik ja
tasakaalustud areng
Üllas
sh avaliku sektori
haldussuutlikkuse
suurendamine
Ivo

Joonis 12: Ekspertgrupi sisulise töö korraldus „Ettevõtluse, teadus- ja arendustegevuse,
infoühiskonna ja transpordi infrastruktuuri arendamise rakenduskava”
eelhindamisel etapis III
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Teemad on grupeeritud ja jaotatud ekspertide vahel tabelis 10 (numeratsioon tähendab
peatükke eelnõust „Ettevõtluse, teadus- ja arendustegevuse, infoühiskonna ja transpordi
infrastruktuuri arendamise rakenduskava” seisuga 20. november 2006).
Tabel 10
Teemade jaotus ekspertgrupis „Ettevõtluse, teadus- ja arendustegevuse, infoühiskonna ja
transpordi infrastruktuuri arendamise rakenduskava” eelhindamisel (vt ka joonis 12)
Teema
Täitja Nr Maht
Rakenduskavas kasutatavad lühendid
0,5
Lühikokkuvõte (executive summary)
Enn
1
1
Sissejuhatus
Rakenduskava olemus ja lähtealused
Ivo
2
2
Rakenduskava koostamine
Ivo
2
1
Seosed teiste rakenduskavade ja riiklike arengukavade raames
Rein
3
0,5
teostatavate tegevustega – üldine koordinatsioonimehhanism
Partnerite kaasamine
Mare
5
1
1. Rakenduskava valdkondade tugevate ja nõrkade külgede
analüüs
1.1. Ettevõtlus
1.1.1. Valdkonna analüüs
Rainer
8
11
1.1.2. RAK 2004-2006 perioodi vahendite kasutamise tulemused
Rainer
8
2
ettevõtluse valdkonnas
1.1.3. Aluseks olevad strateegilised dokumendid ettevõtluse
Rainer
8
0,3
valdkonnas
1.1.4. SWOT-tabel
Rainer
8
0,5
1.2. Teadus- ja arendustegevus
1.2.1. Valdkonna analüüs
Rainer
8
6,5
1.2.2. RAK 2004-2006 perioodi vahendite kasutamise tulemused
Rainer
8
1
teadus- ja arendustegevuse ja kõrghariduse valdkonnas
1.2.3. SWOT-tabel
Rainer
8
1
1.3. Transport
1.3.1. Valdkonna analüüs
Rein
3
6
1.3.2. RAK 2004-2006 perioodi vahendite kasutamise tulemused
Rein
3
1
transpordi valdkonnas
1.3.3. Aluseks olevad strateegilised dokumendid transpordi
Rein
3
0,1
valdkonnas
1.3.4. SWOT-tabel
Rein
3
1
1.4. Infoühiskond
1.4.1. Valdkonna analüüs
Toomas
9
4,5
1.4.2. RAK 2004-2006 perioodi vahendite kasutamise tulemused
Toomas
9
1
infoühiskonna valdkonnas
1.4.3. Aluseks olevad strateegilised dokumendid infoühiskonna
Toomas
9
0,2
valdkonnas
1.4.4. SWOT-tabel
Toomas
9
1
2. Prioriteetsete suundade kirjeldus
2.1. Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
2.1.1. Vajalikkuse põhjendus
Rainer
8
3
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2.1.2. Eesmärgid ja indikaatorid
2.1.3. Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest
2.1.4. Mõju horisontaalsetele eesmärkidele
2.1.5. Suurprojektid ja üldised toetused
2.1.6. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega:
2.2. Eesti T&A konkurentsivõime tugevdamine
teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste
kaasajastamise kaudu
2.2.1. Vajalikkuse põhjendus
2.2.2. Eesmärgid ja indikaatorid
2.2.3. Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest
2.2.4. Mõju horisontaalsetele eesmärkidele
2.2.5. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
2.3. Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud (ÜF)
2.3.1. Vajalikkuse põhjendus
2.3.2. Eesmärgid ja indikaatorid
2.3.3. Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest
2.3.4. Mõju horisontaalsetele eesmärkidele
2.3.5. Suurprojektid ja üldised toetused
2.3.6. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
2.4. Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine
(ERF)
2.4.1. Vajalikkuse põhjendus
2.4.2. Eesmärgid ja indikaatorid
2.4.3. Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest
2.4.4. Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed
indikaatorid
2.4.5. Suurprojektid ja üldised toetused
2.4.6. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
2.5. Infoühiskonna edendamine
2.5.1. Vajalikkuse põhjendus
2.5.2. Eesmärgid ja indikaatorid
2.5.3. Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest
2.5.4. Mõju horisontaalsetele eesmärkidele
2.5.5. Suurprojektid ja üldised toetused
2.5.6. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
2.6. Tehnilise abi korraldus
2.6.1. Vajalikkuse põhjendus
2.6.2. Eesmärgid ja indikaatorid
2.6.3. Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest
2.6.4. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
3. Rakenduskava rahastamine ja lisanduvuse arvestus
3.1. Rakenduskava rahastamisplaan 2007-2013 - kogueelarve
prioriteetsete suundade lõikes (tuh EUR)
3.4. Rakenduskava rahastamisplaan 2007-2013 - ühenduse osalus
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Rainer
Rainer
Mare
Rainer
Rein

8
8
5
8
3

3
4
1
0
4
-

Rainer
Rainer
Rainer
Mare
Rein

8
8
8
5
3

Rein
Rein
Rein
Mare
Rein
Rein

3
3
3
5
3
3

5,5
1
3
0,5
6
1
1
1
1
0,1
2
-

Rein
Rein
Rein
Mare

3
3
3
5

0,5
0,5
1
0,1

Rein
Rein

3
3

Toomas
Toomas
Toomas
Mare
Toomas
Rein

9
9
9
5
9
3

Ivo
Ivo
Ivo
Rein

2
2
2
3

Ivo

2

0
2
0,5
0,5
1
0,5
0
2,5
0,3
0,2
0,3
0,5
1

Ivo

2

1

aastate ja fondide lõikes (tuh EUR)
4. Abivaldkondade indikatiivne jaotus
5. Rakenduskava juhtimine
5.1. Rakenduskava elluviimine
5.1.1. Korraldusasutus
5.1.2. Rakendusasutused ja rakendusüksused ning ülesannete
delegeerimise korraldus
5.1.3. Projektide valiku korraldamine
5.1.4. Rakenduskava seirekomisjon
5.1.5 Seire ja hindamise korraldus
5.2. Andmete kogumine ja elektrooniline infovahetus
5.3. Vastavuse tagamine riigiabi ja riigihangete reeglitega
5.4 Horisontaalsete teemadega arvestamine
5.5. Finantsjuhtimine
5.5.1. Makseasutus
5.5.2. Struktuurivahendite finantsjuhtimise üldise protsessi
kirjeldus
5.6. Auditeeriv asutus
5.7. Rikkumisest teavitamise üldskeem
5.8. Info ja avalikustamine
5.9. Rakenduskavaga seotud haldussuutlikkuse tagamine
6. Kokkuvõte rakenduskava eelhindamisest
7. Kokkuvõte rakenduskava keskkonnamõju strateegilisest
hindamisest
LISA 1
Kaasatud sotsiaal-majanduslike partnerorganisatsioonide nimekiri
(MKM, KUL)
LISA 2
Kaasatud sotsiaal- majanduslike partnerorganisatsioonide nimekiri
(HTM)

Ivo
Ivo

2
2

Ivo
Ivo

2
2

Ivo
Ivo
Ivo
Ivo
Ivo
Mare

2
2
2
2
2
5

Ivo
Ivo

2
2

Ivo
Ivo
Ivo
Ivo

2
2
2
2

Joonisel 13 ja tabelis 11 on tööjaotus seoses „Inimressursi arendamise rakenduskavaga”.
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1
1
1,5
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1,5
1
0,5
0,5
1
-

Inimressursi arendamise rakenduskava
Teemad
Funktsioonid

Teemad Teemad Teemad
1
2
3
Enn
Ivo
Rein

Teemad
5
Mare

Teemad
8
Rainer

Teemad
10
Raul

Hetkeolukorra kirjeldus ja
analüüs, eelmiste
perioodide kogemus
Enn
Eesmärgid, tegevussuunad
ja oodatav mõju
Enn
Struktuurivahendite kasutamise finantsplaan
(rahastamiskava), riskianalüüs, rakendussüsteem
Ivo
Partnerite kaasatus
Mare
Sisemine koherentsus,
ühilduvus ja sünergia
prioriteetide lõikes
sh prioriteet 1: haritud ja
tegus rahvas
Raul
sh prioriteet 2: teadus- ja
arendustegevuse
võimekuse ning
ettevõtete uuendusmeelsuse ja
tootlikkuse kasv
Rainer
sh prioriteet 3: paremad
ühendusvõimalused
Rein
sh prioriteet 4: väiksem
keskkonnakoormus
Üllas
sh prioriteet 5:
piirkondade terviklik ja
tasakaalustud areng
Üllas
sh avaliku sektori
haldussuutlikkuse
suurendamine
Ivo

Joonis 13: Ekspertgrupi sisulise töö korraldus „Inimressursi arendamise rakenduskava”
eelhindamisel etapis III
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Teemad on grupeeritud ja jaotatud ekspertide vahel tabelis 11 (numeratsioon tähendab
peatükke eelnõust „Inimressursi arendamise rakenduskava” seisuga 20. november 2006).
Tabel 11
Teemade jaotus ekspertgrupis „Inimressursi arendamise rakenduskava” eelhindamisel (vt ka
joonis 13)
Teema
Täitja Nr Maht
1 LÜHIKOKKUVÕTE
Enn
1
1
2 SISSEJUHATUS
2.1 Rakenduskava olemus ja lähtealused
Ivo
2
1
2.2 Rakenduskava koostamine
Ivo
2
1
2.3 Seosed teiste rakenduskavade ja riiklike arengukavade raames Rein
3
0,5
teostatavate tegevustega
2.4 Partnerite kaasamine
Mare
5
1
2.5 Kasutatavad lühendid
1
Rainer
8
5,5
3 RAKENDUSKAVA VALDKONDADE TUGEVATE JA
NÕRKADE KÜLGEDE ANALÜÜS
Raul
10
5,5
3.1 Haridus
3.1.1 Valdkonna analüüs
Raul
10
6,5
3.1.2 RAK 2004-2006 perioodi vahendite kasutamise tulemused
Raul
10
2
3.2 Teadus- ja arendustegevus ning kõrgharidus
3.2.1 Valdkonna analüüs
Rainer
8
13
3.2.2 RAK 2004-2006 perioodi vahendite kasutamise tulemused
Rainer
8
2,5
3.3 Tööturg
3.3.1 Valdkonna analüüs
Raul
10
7,5
3.3.2 RAK 2004-2006 perioodi vahendite kasutamise tulemused
Raul
10
1
3.4 Inimressurss ettevõtluses
3.4.1 Valdkonna analüüs
Rainer
8
9
3.4.2 RAK 2004-2006 perioodi vahendite kasutamise tulemused
Rainer
8
2
3.5 Haldusvõimekus
3.5.1 Valdkonna analüüs
Ivo
2
4
3.5.2 RAK 2004-2006 perioodi vahendite kasutamise tulemused
Ivo
2
1
4 PRIORITEETSETE SUUNDADE KIRJELDUS
4.1 Elukestev õpe
4.1.1 Vajalikkuse põhjendus
Raul
10
3
4.1.2 Eesmärgid ja indikaatorid
Raul
10
1
4.1.3 Kavandatavate tegevuste indikatiivne loetelu
Raul
10
3,5
4.1.4 Tegevuste mõju horisontaalsetele teemadele
Mare
5
0,5
4.1.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
Rein
3
3
4.2 Teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi
arendamine
4.2.1 Vajalikkuse põhjendus
Rainer
8
2
4.2.2 Eesmärgid ja indikaatorid
Rainer
8
1
4.2.3 Kavandatavate tegevuste indikatiivne loetelu
Rainer
8
2,5
4.2.4 Tegevuste mõju horisontaalsetele teemadele
Mare
5
0,5
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4.2.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
4.3.1 Vajalikkuse põhjendus
4.3.2 Eesmärgid ja indikaatorid
4.3.3 Kavandatavate tegevuste indikatiivne loetelu
4.3.4 Tegevuste mõju horisontaalsetele teemadele
4.3.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
4.4.1 Vajalikkuse põhjendus
4.4.2 Eesmärgid ja indikaatorid
4.4.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest - eesmärkide
saavutamiseks kavandatavad tegevused prioriteetse suuna raames
4.4.4 Tegevuste mõju horisontaalsetele teemadele
4.4.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.5 Suurem haldusvõimekus
4.5.1 Vajalikkuse põhjendus
4.5.2 Eesmärgid ja indikaatorid
4.5.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest - eesmärkide
saavutamiseks kavandatavad tegevused prioriteetse suuna raames
4.5.4 Tegevuste mõju horisontaalsetele teemadele
4.5.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.6 Horisontaalne tehniline abi
4.6.1 Vajalikkuse põhjendus
4.6.2 Eesmärgid
4.6.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest - eesmärkide
saavutamiseks kavandatavad tegevused prioriteetse suuna raames
4.6.4 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.7 Tehniline abi
4.7.1 Vajalikkuse põhjendus
4.7.2 Eesmärgid
4.7.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest
4.7.4 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
5 RAKENDUSKAVA RAHASTAMINE JA LISANDUVUSE
ARVESTUS
5.1 Rakenduskava rahastamisplaan 2007-2013 - kogueelarve
prioriteetsete suundade lõikes (EUR)
5.2 Rakenduskava rahastamisplaan 2007-2013 - ühenduse osalus
aastate ja fondide lõikes (EUR)
6 ABIVALDKONDADE INDIKATIIVNE JAOTUS
7 RAKENDUSKAVA JUHTIMINE
7.1 Rakenduskava elluviimine
7.1.1 Rakenduskava korraldusasutus
7.1.2 Rakenduskava rakendusasutused ja rakendusüksused ning
ülesannete delegeerimise korraldus
7.1.3 Projektide valiku korraldamine
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Rein

3

3
1
2
3,5
0,5
1,5
2,5
2
2

Raul
Raul
Raul
Mare
Rein

10
10
10
5
3

Rainer
Rainer
Rainer

8
8
8

Mare
Rein

5
3

Ivo
Ivo
Ivo

2
2
2

Mare
Rein

5
3

Mare
Mare
Mare

5
5
5

Rein

3

Ivo
Ivo
Ivo
Rein

2
2
2
3

Ivo

2

1

Ivo

2

0,5

Ivo
Ivo

2
2

Ivo
Ivo

2
2

1
1
2
0,5

Ivo

2

1

0,5
1,5
2
2
3
0,5
2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,2
0,5
0,1
-

7.1.4 Seirekomisjon
7.1.5 Seire ja hindamise korraldus
7.2 Andmete kogumine ja elektrooniline andmehaldus
7.3 Vastavuse tagamine riigiabi ja riigihangete reeglitega
7.4. HORISONTAALSETE TEEMADEGA ARVESTAMINE
7.5 Finantsjuhtimine
7.5.1 Makseasutus
7.5.2 Struktuurivahendite finantsjuhtimise üldise protsessi
kirjeldus
7.6 Auditeerimine
7.6.1 Auditeeriv asutus
7.6.2 Rikkumistest teavitamise üldskeem
7.7. Info ja avalikustamine
7.8. Rakenduskavaga seotud haldussuutlikkuse tagamine
7.9. Koordinatsioon
8 KOKKUVÕTE RAKENDUSKAVA EELHINDAMISEST
9 KOKKUVÕTE RAKENDUSKAVA KESKKONNAMÕJU
STRATEEGILISEST HINDAMISEST
LISA 1

Ivo
Ivo
Ivo
Ivo
Mare

2
2
2
2
5

Ivo
Ivo

2
2

Ivo
Ivo
Ivo
Ivo
Ivo

2
2
2
2
2

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
2
1
1
0,5
0,5
3
-

Hindamise alusküsimustele vastamisega seotud tööjaotus on toodud lisas 10.
Vastavushindamise läbiviimisega seonduv kompetentside ülesehitamine Hindamise
alusdokumentide osas on ära toodud lisas 9. Erinevate koostajate ja partnerite
intervjueerimisega seonduv tööjaotus on lisades 10 ja 13.
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4. ÜLEVAADE EELHINDAMISEKS ETTEANTUD VÕI
KOGUTUD SISENDITEST
Vastavushindamise läbiviimiseks eelhindamisel koostati 10 hindamisvormi, mis katsid
järgmised EL ja Eesti raamdokumendid, programmid ja strateegiad (lähtuti dokumentide
versioonidest, mille saatis Rahandusministeerium):
- Lissaboni strateegia (selles strateegias toodud kriteeriumid sisaldusid MTTKs, mistõttu
ei tehtud eraldi hindamisvormi);
- vorm 2: Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava (MTTK);
- vorm 3: EL säästva arengu strateegia;
- vorm 4: Säästev Eesti 21 (SE21);
- vorm 5: Ühenduse strateegilised suunised (CSG);
- vorm 6: EL struktuurifondide üldmäärus;
- vorm 7: EL sotsiaalfondi määrus (ESFi määrus);
- vorm 8: EL struktuurifondide määrus (ERDFi määrus);
- vorm 9: EL ühtekuuluvusfondi määrus (CFi määrus);
- vorm 10: EK eelhindamise juhend (ex-ante juhend);
- vorm 11: EK indikaatorite juhend.
Peale vormi 10 täideti kõik ülejäänud vormid Hinnatava dokumendi kõigi osade kohta eraldi
ning analüüsi kokkuvõtteks hinnati, kas toodud kriteerium on kasvõi ühes Hinnatava
dokumendi osas piisavat kajastamist leidnud. Vorm 10 täideti Hinnatava dokumendi kohta
läbivalt (nn horisontaalne vastavushindamine), st hinnati tervikdokumendi koostamise
vastavust EK poolt välja töötatud koostamise protsessile.
Vastavushindamise käigus selgus, et Hinnatav dokument ei olnud otseses vastuolus ühegi
dokumendiga, mis oli kaasatud vastavushindamisse. Kuigi RSKSi vastavushindamise käigus
selgus, et rida kriteeriume, eriti hindamise alusdokumentides toodud indikaatorite sihttasemed,
ei ole RSKSis üheselt välja toodud / leidnud käsitlemist, tuvastas ekspertgrupp, et valdav osa
kõnealustest kriteeriumidest ja peamiste indikaatorite sihttasemetest on esitatud OPdes.
Strateegia koostajate otsus – mitte dubleerida kõiki kriteeriume ja indikaatorite sihttasemeid
RSKSis ja OPdes – on ekspertgrupi hinnangul põhjendatud.
Intervjuudes koostajatega viidi andmete kogumine läbi ajavahemikul august-september
2006. Tegelikuks valimiks kujunes üheksa koostajat ehk 100% planeeritud valimist. Vastused
saadi järgmistelt koostajatelt:
- Haridus- ja Teadusministeerium;
- Keskkonnaministeerium;
- Kultuuriministeerium;
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
- Põllumajandusministeerium;
- Rahandusministeerium;
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Riigikantselei;
Siseministeerium;
Sotsiaalministeerium.

Kuigi küsimustik koostajatele oli väga pikk, näitas vastuste laekumine, et koostajate suhtumine
strateegia koostamisse (sh eelhindamisse) on tõsine. Tuleb siiski tunnistada, et kõikidele
küsimustele ei vastatud, kuid eksperdi poolt täiendavalt läbi viidud personaalintervjuu käigus
tehti kindlaks valdkonnad, mis konkreetsel koostaja arvates on hästi, mis mitte.
Üldistavalt võib väita, et koostajad ise olid seisukohal, et tööd Hinnatava dokumendi
koostamiseks on tehtud palju ja enamasti plaanipäraselt ning tulemus on piisavalt heal tasemel.
Siiski võis kohati täheldada koostajate teatavat väsimust või innukuse madalseisu (va
Rahandusministeeriumis), mis ekspertide hinnangul võis olla tingitud spetsialiseerumisest,
vajadusest / soovist oma osa lihtsalt ära teha ja „suure pildi” ähmastumisest (intervjueerimise
ajaks olid tehtud ka valdkondlikud rakenduskavad). Eksperdid soovitavad koostamise edasises
käigus mitte unustada pööramast rõhku motivatsioonile ja „ühise-asja-eest-seismise-tunde”
suurendamisele koostajate hulgas, kuna koostajate suhtumine ja omavahelised suhted on
määravad sünergia saavutamiseks ka strateegia ellurakendamisel.
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5. TULEMUSED JA ETTEPANEKUD STRATEEGIA
MUUTMISEKS
5.1 Koondtulemused
Tulenevalt valitud metoodikast (vt joonis 4) ning eelhindamiseks etteantud ja kogutud sisendi
analüüsi järeldustest (vt p 4) on koondhinnang eelhindamise töö osadele kokku võetud joonisel
14. Koondhinnang hõlmab Hinnatavat dokumenti tervikuna (so nii RSKSi kui ka OPsid).
Detailne hinnang „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegiale 2007-2013” ning iga
valdkondliku rakenduskava kohta teemade lõikes on toodud lisas 1.
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Vastavushindamine

Intervjuud koostajatega

Intervjuud partneritega
Eksperthinnang esialgsele
versioonile
Eksperthinnang täiendatud
versioonile

Joonis 14: Koondhinnang Hinnatavale dokumendile; jaotuse 100% on teemade arv dokumentide
sisukorra järgi (vt tabelid lisa 1), va teemad, mis olid dokumentide eelhinnatavates
versioonides puudu
Märkus 1: Kokkuvõte vastavushindamisest ning intervjuudest koostajate ja partneritega on
esitatud esialgse Hinnatava dokumendi kohta; allpool tekstis on välja toodud muutus
pärast Hinnatava dokumendi täiendamist
Märkus 2: Täiendatud Hinnatavas dokumendis oli (ala)teemasid oluliselt rohkem
Legend: Vt joonis 3
Jooniselt 14 on näha, et esialgne Hinnatav dokument üldiselt vastas Hindamise
alusdokumentidele. Kollasteks teemadeks oli vastavushindamise osas:
- 1.2 Strateegia alused ning 1.4 Strateegia koostamine RSKSis: EK eelhindamise
juhendmaterjalid toovad välja selged sammud strateegia koostamiseks nö algusest peale.
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Koostajad on valinud lihtsama tee, kasutades juba olemasolevaid valdkondlikke
arengukavasid, mis on strateegiaks kokku koondatud ja kohandatud vastavalt EK
nõuetele. Ekspertgrupp on seisukohal, et pole põhjust koostajatele ette heita EK
metoodikast erinevat lähenemist strateegia koostamisele.
Ülaltoodud märkused puudutavad RSKSi, mida täiendaval eelhindamisel enam ei
analüüsitud.
2.5.1 Vajalikkuse põhjendus Ettevõtluse OPs Energeetika arendamine
Ettepanek seoses esialgse Hinnatava dokumendiga:
Hindamise alusdokumentide valguses oleks oluline käsitleda veel: a) keskkonna
maksustamise mõju olulisust energeetikale (eeskätt käivitunud ökoloogilise
maksureformi kontekstis); b) energiatootmise väliskulude adekvaatsema arvestamise ja
selle edendamise (täiustamise) olulisust; c) väliskulude arvestamise mõju
elektritootmise struktuurile; d) elektrituru avamist konkurentsile ja rahvusvahelist
koostöö (alusmaterjal elektrimajanduse arengukavas 2005-2015 olemas); e) teadus- ja
arendustegevusse panustamist (rõhuasetusega keskkonnahoidlike energiatehnoloogiate
arendamisele – eeskätt põlevkivi kasutamisel). Samas tundub, et energiasäästule
(energiatõhususe tõstmisele) hoonetes on piiratud mahu juures pööratud liialt suurt
tähelepanu, kuigi ka see on oluline valdkond.
Täiendatud Hinnatavas dokumendis on välja toodud vajadus panustada teadus- ja
arendustegevusse põlevkivienergeetika asendamiseks. Rahvusvahelist koostööd on
puudutatud seoses Eesti-Soome-vahelise merekaabliga. Vajalikkuse osas ei käsitleta
maksustamise ja väliskulude temaatikat.
2.7 Transport RSKSis ning 1.2 Transport Ettevõtluse OPs: MTTKs rõhutatakse vajadust
tagada turgude avatus ja konkurents. Tänane konkurentsi tagamise praktika
ühistransporditeenuste turul ei ole jätkusuutlik – nn liinipõhine mudel on viinud selleni,
et vedajad on huvitatud vaid suure täituvusega ehk kasumlikest liinidest ning loobuvad
ülejäänutest. Selle tulemusena on oluliselt halvenenud kaugemal asuvate ja hõredamalt
asustatud regioonide ühendusvõimalused teiste piirkondadega, samas suure sõitjatevooga
liinidel on paralleelselt käigus mitme vedaja (pooltühi) veerem. Kui konkurentsi
soodustamise eesmärgiks on anda tarbijale valiku võimalus ja tagada teenuse osutamine
turu hinnaga, siis sellest sihist ollakse viimastel aastatel üha kaugenenud. RSKSis ei ole
tähelepanu pööratud vajadusele reformida konkursside korraldamist ühistranspordi
vedajate leidmisel, et tagada a) paremad ühendusvõimalused (so RSKSi prioriteet 3); b)
integreeritud ühistranspordisüsteemi rakendamine.
Ettepanek seoses esialgse Hinnatava dokumendiga:
Käsitleda transpordi valdkonnas vajadust muuta vedajate leidmiseks korraldatavate
konkursside läbiviimise põhimõtteid prioriteedi „paremad ühendusvõimalused” valguses.
EK indikaatorite juhendis tuuakse välja rida transpordisüsteemi taset iseloomustavaid
indikaatoreid, millest kesksed on a) eri liiki transpordivõrkude tihedus; b) ajakulu muutus
rahalises väljenduses. Kumbagi nimetatud indikaatoritest ei ole RSKSis käsitletud.
Ettepanek seoses esialgse Hinnatava dokumendiga:
Käsitleda transpordi valdkonna analüütilises osas kvantitatiivsete näitajatena
transpordivõrkude tihedust (km/km2) ja strateegia osas selle plaanitavat muutust;
transpordi analüüsi osas rõhutada vajadust tuua projektide valikul välja summaarse
ajakulu muutus tänu „paremate ühendusvõimaluste” loomisele.
Täiendatud Hinnatavas dokumendis pole konkurentsireeglite muutmise vajadust
ühistransporditeenuste turul käsitletud. Vähe pööratakse tähelepanu integreeritud
ühistranspordisüsteemi rakendamisele, kuivõrd (ühis)transpordi osa keskendub vaid
rööbastranspordi arendamisele ja bussiliiklust sisuliselt ei käsitle.

50

-

-

-

3.3 Tervishoid ja hoolekanne Hariduse OPs ning 4.3.1 Vajalikkuse põhjendus Hariduse
OPs Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine: analüüsi osas ja prioriteetide
osas käsitletakse erinevaid teemasid.
Ettepanek seoses esialgse Hinnatava dokumendiga:
Viia analüüsi ja prioriteetide käsitluse sisu teineteisega kooskõlla
Täiendatud Hinnatavas dokumendis on analüüsi ja prioriteetide osa käsitlused
omavahel paremini kooskõlas.
2.16 SWOT-analüüs RSKSis: EK eelhindamise juhendmaterjalides rõhutatakse
vajaduste hindamise metoodilist korrektsust. Kuivõrd vajaduste alternatiive pole kaalutud
ning kirjeldatud vajadusi pole prioriteetsuse järjekorras nn pingeritta (tähtsusgruppidesse)
seatud, siis on esitatud SWOTi kerge rünnata argumendiga, et tugevused / nõrkused ei
tulene analüüsist, vaid eelnevalt kokkulepitud prioriteetidest, et viimaseid õigustada.
Ettepanek seoses esialgse Hinnatava dokumendiga:
Ekspertgrupi ettepanekud SWOTi kohta on välja toodud allpool eksperthinnangu osas.
Ülaltoodud märkused puudutavad RSKSi, mida täiendaval eelhindamisel enam ei
analüüsitud. SWOT-analüüs on esitatud ka täiendatud Ettevõtluse OPs – selle kohta
tehtud märkused on samuti eksperthinnangu osas.
3.2 Indikaatorid RSKSis: EK indikaatorite juhendis on toodud valdkondade lõikes ära
loetelu indikaatoritest. Hinnatavas dokumendis ei ole paljusid nendest arvestatud.
Kuivõrd indikaatorite teema oli koostajatel alles töös, siis tõenäoliselt täieneb see osa
edaspidi.
Ettepanek seoses esialgse Hinnatava dokumendiga:
Ekspertgrupi ettepanekud indikaatorite kohta on välja toodud allpool eksperthinnangu
osas.
Ülaltoodud märkused puudutavad RSKSi, mida täiendaval eelhindamisel enam ei
analüüsitud. Indikaatorite teema on aktuaalne ka täiendatud Hinnatavas dokumendis –
selle kohta tehtud märkused on samuti eksperthinnangu osas.

Koostajad ise tunnistasid esialgse Hinnatava dokumendi kohta, et mitte kõik teemad ei ole
lõpuni valmis. Seda väljendab kollane värv jooniselt 11, reas „Intervjuud koostajatega”.
Esilagses Hinnatavas dokumendis oli kollasteks teemadeks:
- 3.2 Indikaatorid RSKSis: nende väljatöötamiseks pandi kokku eraldi töögrupp;
- OPdes läbivalt Horisontaalsed väärtused: mille väljatöötamine oli töögrupil veel pooleli
(olemasolev käsitlus oli väga üldsõnaline või puudus);
- 2.5 Energeetika arendamine Ettevõtluse OPs: koostajad tunnistasid intervjuu käigus, et
käsitlust soovitakse olulisel määral muuta.
Täiendatud Hinnatavas dokumendis olid horisontaalsed väärtused prioriteetsete suundade lõikes
lahti kirjutatud. Teised märkused puudutavad RSKSi, mida täiendaval eelhindamisel enam ei
analüüsitud.
Intervjuud partneritega tõid esile, et suured vajakajäämised, st punased teemad, on
järgmised:
- 2.9 Teadus- ja arendustegevus RSKSis, 3.2 Teadus- ja arendustegevus Hariduse OPs,
4.2 Kaasaegse teadus- ja arendustegevuse võimekuse suurendamine ning kõrghariduse
õppekeskkonna kaasajastamine Hariduse OPs, 3.2 Teadus- ja arendustegevus ning
kõrgharidus Inimressursi OPs ning 4.2 Teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse
inimressursi arendamine Inimressursi OPs: intervjueeritud partnerite hinnangul ei ole
analüüsitud T&A vajadusi, käsitlus ei ole vajalikul määral detailne ning ei ole mõeldud
loodava T&A infrastruktuuri mehitamisele ja ülalpidamisele.
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Ettepanek seoses esialgse Hinnatava dokumendiga:
Ekspertgrupi ettepanekud teadus- ja arendustegevuse kohta on välja toodud allpool
eksperthinnangu osas. Nendes on arvestatud ka partnerite seisukohti.
Täiendatud Hinnatava dokumendi kohta leidsid intervjueeritud partnerid, et käsitlus on
märkimisväärselt adekvaatsem, kuid siiski mitte piisavalt hea. Täiendatud käsitlust
teadus- ja arendustegevuse valdkonnas hindasid partnerid kollaseks.
2.1.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest Ettevõtluse OPs Ettevõtluse uuendusja kasvuvõime, 3.4 Ettevõtlus Inimressursi OPs ning 4.4. Teadmised ja oskused
uuendusmeelseks ettevõtluseks Inimressursi OPs: intervjueeritud partnerite hinnangul
on ettevõtluse osade probleemiks plaanitud tegevuste liigne killustatus ehk liiga palju
on väikesi tegevusi, mistõttu peamise eesmärgi – tootlikkuse kasvu – saavutamise
asemel tegeletakse vähemtähtsate teemadega, ei ole selge, kuidas tegevused on seotud
eesmärkidega ning ei ole selge koordinatsioon ettevõtluse ja T&A ning ettevõtluse ja
keskkonna vahel.
Ettepanek seoses esialgse Hinnatava dokumendiga:
Ekspertgrupi ettepanekud ettevõtluse kohta on välja toodud allpool eksperthinnangu osas.
Nendes on arvestatud ka partnerite seisukohti.
Täiendatud Hinnatava dokumendi kohta leidsid intervjueeritud partnerid, et käsitlus on
piisavalt hea ning see hinnati roheliseks.

Kollased teemad partnerite hinnangul on samadest valdkondadest, mis välja toodud ka
punaste teemade osas:
- 3.4. Prioriteet 2: Teadus- ja arendustegevuse võimekuse ning ettevõtete
uuendusmeelsuse ja tootlikkuse kasv RSKSis;
- 2.10. Ettevõtlus RSKSis, 1.1 Ettevõtlus Ettevõtluse OPs ning 2.1.2 Eesmärgid ja
indikaatorid Ettevõtluse OPs Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Need osad on küll paremini kirjutatud, kuid parandamisvajadus on partnerite hinnangul
seoses samade probleemidega, millele ülal viidatud
Ettepanek seoses esialgse Hinnatava dokumendiga:
Ekspertgrupi ettepanekud ettevõtluse kohta on välja toodud allpool eksperthinnangu osas.
Nendes on arvestatud ka partnerite seisukohti.
Ülaltoodud märkused puudutavad RSKSi, mida täiendaval eelhindamisel enam ei
analüüsitud.
Eksperthinnang ja ettepanekud leiavad kajastamist:
- kokkuvõttena vastustes Hindamise alusküsimustele (vt lisad 2 ja 3);
- detailsete kommentaaridena Hinnatava dokumendi kohta (vt lisad 4–7).

5.2 Vastused Hindamise alusküsimustele ja ettepanekud Hinnatava
dokumendi täiendamiseks
Kokkuvõte vastustest Hindamise alusküsimustele on toodud joonisel 15. Vastused kujunesid
peaasjalikult ekspertgrupi hinnangutena etteantud küsimustele, mille käigus arvestati sisendina
ka vastavushindamisest ning koostajate ja partnerite intervjueerimisest saadud sisendit.
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Joonis 15: Koondhinnang vastustest Hindamise alusküsimustele; jaotuse 100% on küsimuste
arv (n=26)
Legend: Vt joonis 2; valge osa moodustavad küsimused, millega seotud teemat pole
dokumendis käsitletud
Vastused Hindamise alusküsimuste lõikes on ära toodud lisades 2 ja 3. Ekspertgrupi
ettepanekud, mis tulenevad vastustest Hindamise alusküsimustele, on järgmised:
1. RSKSi kohta:

Ettepanek HA2-1:
Soovitame teha nimekirja nii prioriteetide vastasmõjude võimalikest positiivsetest kui ka negatiivsetest
tagajärgedest ning nendest kõige suurema potentsiaaliga ja kõige suurema riskiga seotud tulemuste /
tagajärgede saavutamiseks / ärahoidmiseks kavandada konkreetsed tegevused. Selle tulemusena muutuks
planeerimine terviklikumaks.
Ettepanek HA3-1:
Märksõnaks pakume siinkohal termini „meetod”. Soovitame järgida parimat praktikat: püstitada eesmärgid ja
määratleda kontekst, määratleda riskid erinevates lõigetes (SWOT ja väliste tegurite kohapealt PEST ja kuna
tegu on avaliku teenuse strateegiaga, siis pigem peaks PEST domineerima), analüüsida ja hinnata riske
(dimensioonides toimumise tõenäosus ja riski suurus), kavandada tegevused, jaotada ressursid jne. Igas etapis
tuleb kommunikeerida ja teha vahekokkuvõtteid kõigile asjaga seotud huvigruppidele (ministeeriumid,
partnerid, laiem avalikkus, Euroopa Komisjon jt), muidu läheb arusaamade erinevus (perception cap) liiga
suureks. Soovitame infovahetusele (kommunikatsioonile) ja läbipaistvusele senisest suuremat tähelepanu
pöörata, teha kasvõi strateegiaprotsessi aegne roadshow’de plaan ja viia see erinevates kohtades ellu (miks,
kuidas, millal). Eesmärgiks on süstemaatiliste teadmiste ja oskuste andmine koos kaasamisega. Kuivõrd aega
käesoleva planeerimisprotsessi lõpuni on jäänud suhteliselt vähe, oleks realistlikum
a) pöörata tähelepanu teavituskava väljatöötamisele ja elluviimisele kohe käesoleva programmi
käivitamise algusest 2007, selleks et (tagantjärele) tõsta avalikkuse / sihtgruppide osalusmäära;
b) arvestada suurema vajadusega kommunikatsiooni järele järgmiste programmide kavandamisel.
Soovitame vaadata ja võrrelda, kuidas investeerimispankurid suuri projekte ellu viivad ja suurte
ettevõtete arengut seeläbi mõjutavad.
Ettepanek HA3-2:
Soovitame strateegia ülesehitusliku selguse huvides:
a) joonise kujul ära näidata, milliseid teisi avaliku sektori tasandi strateegiaid / programme / eelarveid
rakendatakse ellu perioodil 2007-2013, mis on suunatud RSKS (ja OPde) eesmärkide /
prioriteetidega samadesse-toetavatesse valdkondadesse (nn tervikpildi vajadus), eriti positiivne
oleks, kui sellelt jooniselt selguksid ka planeeritavad mahud aastate lõikes ning oleks lisatud
analüüs, mis toob välja viimase viie (või kümne) aasta trendid finantsvahendite jaotuse muutustes
(juhul kui sellisest pilti pole otstarbekas RSKSis otseselt näidata, võib piirduda ka viitega
dokumendile, milles tervikpilt (prognoosina) välja toodud);
b) iga valdkonna analüüsi alguses üheselt defineerida
1) mis on selle valdkonna põhilised teemad (a la transport hõlmab endas visioone ja tegevusi
maantee-, raudtee-, mere- ja lennutranspordi, transiidi, kaubaveo, ühistranspordi, kergliikluse,
teede, sadamate ja lennuväljade infrastruktuuri, liiklusohutuse ja -järelevalve, administratiivse
korralduse jne osas) (nn objekti määratlemine);
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2) millised nendest teemadest on abikõlbulikud (nn piirangute defineerimine), st millele pööratakse
RSKSis (ja OPdes) rõhku.
RSKSis oleks mõistlik iga valdkonna analüüsi algul teha viide vastavatele osadele OPdes, kus toodud
detailselt määratlus ja piiritlus.
Ettepanek HA3-3:
Soovitame koostajatel dokumentide uute versioonide loomisel läbivalt kontrollida, kas KÕIK SWOTis
esitatud väited on nn analüüsi osas kaetud ja argumenteeritud soovitavalt arvutuste või uuringutega kasutades
taustsüsteemina selgelt defineeritud piirkondi või riike N: EL15, EL25, Soome, Läti-Leedu vms).
Ettepanek HA3-4:
Soovitame koostajatel dokumentide uute versioonide loomisel lähtuda nn eesmärkide puust, kus kõik
püstitatud eesmärgid on lingitud kuni üldeesmärgini välja, selleks et hinnata valitud strateegilise lähenemise
terviklikkust.
Ettepanek HA3-5:
Soovitame täpsustada horisontaalsete väärtuste valiku kriteeriumid ning potentsiaalsete konfliktide, mis
tulenevad nn eesmärkide maatriks-süsteemi kasutamisest, vältimiseks selgelt formuleerida ühelt poolt üld- ja
alameesmärkide ning teiselt poolt horisontaalsete väärtuste vaheline suhe.
Ettepanek HA3-6:
Mõistlik oleks teha veel väliskeskkonna tegurite riskianalüüs (sobiks RSKSi väliskeskkonna punkti või
valdkonna analüüsides eraldi), st mis võimalused või ohud kaasnevad, kui maailmas, ELis, Venemaal
realiseeruvad prognoositavad trendid (a la vaesuse ja rahvastiku kasv arengumaades ning selle pos/neg mõju
(seoses võimaliku migratsiooniga) meile, T&A valdkonna kiire arengu realiseerumine teistes (vanades) ELi
riikides ning selle pos/neg mõju (seoses koopereerumisega või riikide vahelise konkurentsiga (talentide
pärast)) meile, energiakandjate hinna kasv ja energia üleilmne defitsiit ning selle pos/neg mõju (seoses
Venemaaga) meile jms). Soovitame siin kasutada PEST mudelit (ja seda ka iga OPdes käsitletud valdkonna
kohta eraldi) ning võimaluse korral hinnata mõju uuringutele või arvutustele tuginedes (mitte üksnes
intuitiivselt). Tulemused oleksid sisendiks SWOT analüüsi OT osale.
Ettepanek HA4-1:
Ekspertgrupp soovitab, et strateegilise juhtimise ja riskijuhtimise protsess võiks olla RSKSis paremini
integreeritud, siis saaksime öelda, et meil on tegemist riskidega arvestava strateegia või arengukava
väljatöötamisega (N: PEST ja SWOT mudeli alusel kaardistatud riskid).
Ettepanek HA5-1:
Kaasamise korraldamise ja üldpõhimõtete sisuliseks täitmiseks välja töötada ja viia ellu RSKSi ja OPde
teavituskava, suurendada teadlikkust ja stimuleerida sisulist diskussiooni enne strateegia lõplikku valmimist
2006.a. lõpus; teavitusmaterjalide koostamisel tuleks arvestada, et mahukat dokumenti (RSKS+4 OPd) ei
suuda (ega vajagi) kõik partnerid hoomata; kui on võimalik, tuleks:
1) kaardistada partnerite lõikes ära nende prioriteetsed huvivaldkonnad;
2) koostada kokkuvõte eelkõige neid valdkondi silmas pidades (tõenäoliselt tuleb mõnikümmend eraldi
kokkuvõtet, mis on koostatud algallikatest copy+paste meetodil).
Ettepanek HA5-2:
Töötada välja kava partnerite suutlikkuse suurendamiseks pidades silmas edasiste strateegiate või
arengukavade väljatöötamist; seda võib teha mõne teise programmi / arengukava raames, mis on suunatud
partnerite haldussuutlikkuse parandamisele; kindlasti peaksid partnerid ka omavahel senisest enam
koopereeruma (N: omavahel leppima kokku, kes on nende eestkõneleja, kes end teemadega vajalikul määral
kurssi viib ning kes tegutseb nn vahendajana koostajate ja üksikute partnerite vahel), et väheseid ressursse
efektiivsemalt kasutada.
Ettepanek HA8-1:
Arvestades asjaolu, et paljud RAK 2004-2006 koostajad ei ole tegevad RSKSi juures, on nn inimestega
seonduvad riskid väga aktuaalsed; riik peaks leidma mehhanismi, et edaspidi (sh käesoleva RSKSi ja OPde
koostamise käigus) oleksid kogutud teadmised (sh strateegiliste valikute ja protsessidega seonduvad)
koostajate poolt formaliseeritud. Julgeme siin soovitada näiteks enesehindamise süsteemi kasutuselevõttu,
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mille käigus pannakse kirja nii õnnestunud kui vähemõnnestunud tegevused / otsused ning nendeni viinud
sammud.
Võimalusel tuleks tagada, et varasemad koostajad oleksid kaasatud ka uute perioodide strateegiate loomisse
(kasvõi väliste nõunikena).
Ettepanek HA8-2:
Sellega seoses on ettepanek tulevikuks, et perioodi 2014-2020 struktuurivahendite kasutamise strateegia
koostamisele eelnevalt tuleks sisendiks kujunevad vahehindamised läbi viia hiljemalt aastaks 2012.
Ettepanek HA9-1:
Analüüsi osas käsitleda valdkondade lõikes ka olukorda ja trende Euroopas ja maailmas.
Ettepanek HA9-2:
Enne lõpliku versiooni esitamist päevakajastada valdkondlik statistika / järeldused.
Ettepanek HA10-1:
Ekspertgrupp soovitab puhta teksti asemel läbivalt kasutada pigem jooniseid ja tabeleid, mis annavad infot
edasi kontsentreeritumalt.
Ettepanek HA10-2:
Ekspertgrupp on seisukohal, et olemasoleva info alusel (mis juba valdavalt on RSKSis (ja OPdes)) oleks
koostajatel võimalik ülaltoodud metoodikale tuginedes hetkeolukorra analüüsi käsitlust muuta
analüütilisemaks, nii et järeldused – mida ja miks on vaja teha, tuleksid paremini esile.
Ettepanek HA11-1:
Ekspertgrupp on seisukohal, et soovi korral oleks võimalik strateegia koostamise metoodikat muuta /
täiendada (st töötada välja ka alternatiivid ja ära teha nende hindamine; see ei pruugi praegust tulemust
muuta). Samuti näeb ekspertgrupp võimalusi koostajate poolt valitud lähenemise arendamiseks (st näidata
selgelt ära, et otsused on langetatud valikute hulgast; tuua sisse vajalikud viited-otsused). Metoodilise
materjalina on soovitatav kasutada eelhindajate poolt välja töötatud küsimustikku koostajatele (täisversioon),
mille üksikute teemade lõikes on toodud küsimused, millele peaks saama strateegiast selge vastuse.
Ettepanek HA12-1:
Selles osas peaks kasutama statistikat või arvutusi (tooma välja indikaatori praeguse taseme võrdluses nn
kriitilise tasemega ja/või lisama seniste muutuste kiiruse, mille alusel võib prognoosida võimalikku
kitsaskohta selles valdkonnas), mis kinnitaks väite paikapidavust.
Ettepanek HA13-1:
RSKSis olevat SWOT-analüüsi tuleks paremini põhjendada-kohendada. Küsimus on mitme tugevuse või
nõrkusena esitatud väite mõõdetavuses – selget tõestust, et Eestis on tugevusteks „haritud rahvas”,
„ühiskonna avatus ja paindlikkus”, „taastuvate loodusvarade /…/ olemasolu /…/” jne ning seda kõike
taustsüsteemis naaberriikidega (või ELiga tervikuna), pole analüüsi osades esitatud. Praegu on kerge rünnata
esitatud SWd süüdistusega, et tegemist pole analüüsi kokkuvõttega, vaid Eesti soovunelmate ja klišeede
esitamisega.
Samuti tuleks üle vaadata RSKSi SWOT-analüüsi OT-osa – osa võimalusi on praegusel kujul mõistetavad kui
„Eesti võimalikud strateegiad” (N: EL ühisraha euro kasutuselevõtmine), mitte aga kui „Eestit oluliselt
mõjutava väliskeskkonna analüüsi kokkuvõte”, st väliskeskkonna muutuste tulemusena Eestile
(potentsiaalselt) paremaks muutuv tegutsemiskeskkond. Mitmel juhul piisab väite sõnastuse muutmisest, et
oleks selgelt näha – jutt käib muutusest maailmas / ELis / meie lähiümbruses a la otseste välisinvesteeringute
mahu ja kvaliteedi kasv Ida-Euroopas, Põhjamaades, ELis vms (siit on lihtne näidata RSKSi osas
„Väliskeskkond /…/”, et Eestil on võimalus sellest osa saada, mis tooks potentsiaalselt kaasa need ja need
positiivsed arengud); nagu ka SW-osas, on siingi tähtis tugineda allikatele, arvutustele, prognoosidele, mis
näitaksid, et
a) stsenaariumi realiseerumise tõenäosus on piisavalt suur (vrdl kui tõenäoline oleks võimalus
„juurdepääs maavarade kaevandamisele Kuul”, mis kindlasti kõlaks ahvatlevalt ja kõrgelennuliselt);
b) Eestil on võimalik sellest reaalselt kasu lõigata.
Samuti on osa riske praegu esitatud kujul, mis viitavad Eesti enda tegematajätmisele, mitte väliskeskkonna
mõjudele (N: „ajude äravoolu” /…/ asemel peaks rääkima „töötajale atraktiivsematest töö- ja
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motivatsioonitingimustest teistes (EL) riikides”; uuringute alusel saaks demograafia (rahvastiku) osa
analüüsis hinnata väljarännet elualade lõikes (nii „ajud” kui ka lihttöölised) ning arvutada, milline on
a) mõju Eesti ühiskonnale, kui sama trend jätkuks;
b) hinnanguline kasu Eesti ühiskonnale, kui need inimesed jääksid Eesti tööturule).
Juhul kui analüüsis järeldatakse, et ühiskonnale oleks kasulikum siin trendi murda (st olukorda muuta), siis
eesmärkide-prioriteetide tasandil töötatakse välja sihid-indikaatorid (N: keskmine palk suhtena EL15 või
EL25 või Soome suhtes) ning meetmed nende saavutamiseks. Sama teemaga haakuks võimalik migratsioon
ehk rahvastiku liikumisel on alati kaks suunda.
Ettepanek HA13-2:
Kuivõrd OT-osade käsitlus on läbivalt problemaatiline – ühest küljest on see tingitud vähesest tähelepanust
välisriikides / -keskkonnas asetleidvate trendide analüüsimisele (vt ka p HA9), teiselt poolt selge metoodilise
aluse puudumisest – siis soovitame siin kasutada PEST-analüüsi (Political, Economic, Social, and
Technological components of the macro-environment). Väliskeskkonna trendid võiks süstematiseerida toodud
jaotuse järgi, analüüsida nende tegelikke / potentsiaalseid positiivseid ja negatiivseid mõjusid ning olulisemad
tuua välja OT-osades.
Ettepanek HA14-1:
Ekspertgrupi hinnangul annaks välise taustsüsteemi selge defineerimine (N: EL15, EL25, Soome, Läti-Leedu
vms; taustsüsteem võib valdkondade lõikes olla erinev sõltuvalt sellest, kes on otsesed „konkurendid”)
dokumendile enam sisu strateegia mõistes. Sellisel juhul saaks ka välja tuua, kuidas Eesti EL liikmena
panustab EL ühiste sihtide saavutamisse (Eesti osakaal EL-tasandi indikaatorite taseme kujunemisel on teada;
kui prognoosime, kuidas asi Eestis muutub, saab näidata ka potentsiaalset mõju ELile tervikuna).
Ettepanek HA14-2:
Ekspertgrupp nõustub koostajate visiooniga konkurentsieelise osas, kuigi möönab, et a) visioonist tuleks
liikuda detailsemaks, analüüsides, kas ja kus on Eesti suuteline / Eestil mõistlik sellised eelised üles ehitada
(neid forsseerida) ja kuivõrd unikaalsed on need naabritega võrreldes (praeguses valdkondade käsitluses
kohtab väga palju deklaratiivset lähenemist stiilis – see aitab kaasa konkurentsivõime kasvule m.o.t.t.;
intuitiivselt kindlasti, aga arvutuslikult? Läbivalt peaks olema näha, millist taset me taotleme ning
põhjendatud, millel baseerub usk, et see tase tagab konkurentsivõime (selle olulise paranemise) valitud
taustsüsteemis; b) konkurentsieelis riikide tasandil ei piirne üksnes majandusliku edukusega, vaid vähemalt
sama tähtis on elukeskkond (tõsi sellele viidatakse märksõnana ka RSKSi analüüsi järeldustes) ehk et
eestlased sooviksid elada ja töötada Eestis ning et neid, kes mujalt tahaksid Eestisse asuda, oleks rohkem kui
neid, kes siit ära minna (vrdl personali tähtsusega ettevõttele ettevõtte-tasandil). Siin on oluline
loome(tegutsemis)vabadus nii kunsti- kui ka äriinimese, samuti kõigi teiste jaoks. Selle eelduseks on a)
sissetulekute tase eluks vajalike kulutustega võrreldes (ehk elatustase, sh jaotus ühiskonnas); b)
ülereguleerimiste vältimine bürokraatias ja avalike teenuste tase (ehk mõistliku aja- ja rahakuluga on
võimalik soovitud asjad ära teha – hakata ettevõtjaks, kaluriks, panna lapsed lasteaeda-kooli, minna üle
riigipiiri reisima jne).
Ettepanek HA14-3:
Ekspertgrupp soovitab kaaluda kahe alternatiivi vahel:
a) proaktiivne lähenemine (arendame oma tugevusi ja haarame otsustavalt kinni muutuvas maailmas
avanevatest võimalustest);
b) reaktiivne lähenemine (arvestame oma nõrkusi ja tegeleme nende olukorra parandamisega, omades
selget nägemust ja kaitsemeetmeid muutuvas maailmas peituvate riskide maandamiseks, mis võivad
meid otseselt mõjutada).
Mõistagi on siin kombineerimise võimalus valdkondade tasandil, kuid üldstrateegias peaks suund (koos
ajaperspektiiviga) olema selgelt ära näidatud. Tõenäoliselt oleks Eestil lihtsam (ja võimalik, et ka mõistlikum)
võtta aluseks reaktiivne lähenemine, mis iseloomustab „mittesekkumise” ja „vaba turu” poliitikat. Riigi
rolliks on sel juhul olla nn sotsiaalne abistaja, kes keskendub teemadele, kus turuhind (teenitav kasum) ei
õigusta kapitalipaigutusi ja kulusid või teemadele, mis on seotud julgeolekuga selle laiemas tähenduses (sh
tervis, haridus).
Ettepanek HA14-4:
Ekspertgrupi teised peamised märkused valitud strateegilise lähenemise osas on seotud
a) raskusega mõista dokumendi alusel tervikpilti (vt p HA3);
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b) prioritiseerimise puudumisega vajaduste, sellest tulenevalt ka eesmärkide-prioriteetide tasandil (vt p
HA10);
c) alternatiivsete valikute mittekäsitlemisega (vt p HA11);
d) peamiste eesmärkide kvantifitseerimisega (haakub indikaatoritega) (vt p HA6 ja HA16).
Enam võiks olla vaadet tulevikku arvestades planeerimise horisonti (sh arenguvisioone valdkondade lõikes)
(vt p HA3) ning seosed rakenduskavade vahel ja teiste strateegiatega võiksid olla praegusest enam sisulised
(vt p HA1). Partnerite kaasamiseks on palju tehtud ja on edasiminek varasemaga, kuid arenguks, eelkõige
suurema sisulise kaasamise saavutamiseks, on veel ruumi (vt p HA5). Mitmed teemad – indikaatorid,
varasemate perioodide tulemuslikkuse analüüs, horisontaalsed väärtused, abivaldkondade indikatiivne jaotus
– olid veel töös, mistõttu on siinkohal vara seisukohta võtta.
Ettepanek HA14-5:
Projektide valikul peaks tasuvusuuringute käigus hindama toetuse mõju teistele turuosalistele.
Ettepanek HA15-1:
Ekspertgrupi hinnangul peaks üldeesmärki täpsustama – praegusel kujul on see sisuta ega vasta
eesmärgipüstitusele seatud nõuetele. Kui üldeesmärk peab / saab olema seotud ELiga, siis tuleks ELiga
siduda ka prioriteetide süsteem (praegu suuresti juba on) ning indikaatorite süsteem (st läbiv võrdlus N: EL25
või EL15 keskmisega; siin saaks sisendina kasutada EK indikaatorite juhendit, täpsemalt selle lisa). Samas
tuleks ka kõne alla Eesti-spetsiifilisema üldeesmärgi püstitamine või lisamine (ehk kaks üldeesmärki).
Ekspertgrupi hinnangul tasakaalustaks see dokumenti ja võimaldaks vajadusel paremini maandada kriitikat, a
la kas see on strateegia Eesti või EL asja ajamiseks. Mõistagi, RSKSi olemust silmas pidades, on nii Eesti kui
EL asi oluline ja selle võiks ka selgelt välja öelda.
Ettepanek HA16-1:
Kas indikaatorid peavad ja kas on mõistlik, et need oleks valitud nn Indikaatorite juhendist? Soovitame ära
näidata indikaatorite soovitavad sihttasemed dünaamilist planeerimist silmas pidades, kuna 2007-2013 on
pikk periood (määratledes N: igaaastased vahetasemed, on õigeaegselt võimalik rakendada korrigeerivaid
meetmeid). Vastasel korral tekib rida küsimusi N: Kuidas me kavatseme neid indikaatoreid kasutada? Kui
kogu periood on tase ületatud, aga viimane aasta ei ole, kas siis on halb?
Ettepanek HA16-2:
Hea indikaator peab vastama paljudele tingimustele [vt näiteks kasvõi James Lami soovitusi
riskiindikaatoritele:
(a) peegeldama eesmärgi mõõtmist;
(b) olema seotud riski allikatega;
(c) kvantifitseeritav;
(d) järgima aegrida koostamise alusnumbritele esitatavaid standardeid ja piiranguid;
(e) sobima eesmärkidega, riski omanikule ja riski kategooriaga;
(f) tasakaalustama eestvedamist ja pidurdamist;
(g) peab olema kasutatav otsuste vastuvõtmiseks,
(h) peab olema võrreldav nii siseselt kui väliselt;
(i) ajakohane ja kuluefektiivne;
(j) lihtsalt iseloomustama riski aga mitte lihtsustama].
Indikaatoritele tuleks lisada tema tunnus lähtuvalt kolmest vaatest, nii nagu EL vastav soovituslik juhend seda
ette näeb: tüüp, kasutusala, sisu (vt hindamisvorme ja seal toodud klassifikaatoreid).
Ettepanek HA16-3:
Kindlasti peab lõplike indikaatorite väljatöötamisel läbivalt ära näitama, millise allika või mõõtmisviisiga see
leitakse. Rakendussüsteemi seisukohalt peab arvestama, et enamus indikaatoritest on kompleksnäitajad, mille
arvutamist toetav valem ja valemi oluliste komponentide sihttasemed kui sisemine struktuur, ning nende
komponentide sihttasemete saavutamiseks tehtavad tegevused peavad olema lahti kirjutatud ja arusaadavad.
Dimensioneerimine ja/või mitu kohta peale koma on vastaval näitajal välja toodud. RSKSi indikaatorite
tabelis toodud näitajad või indikaatorid on samal real erineva täpsusega. Mis on selle tagamõte? Ühe
indikaatori sihttase on 100%. Kas tõesti sellise taseme saavutamine on reaalne?
Ettepanek HA17-1:
Vaja oleks
a) tervikpilti (vt p HA3);
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b) andmebaasi, milles nende samade indikaatorite ajaloolised tasemed ning nende muutuse
esilekutsunud (samuti mõju mitteavaldanud) poliitikate ja väliskeskkonnategurite analüüsi.
Siis saaks, eeldusel et on selgelt näha, kui palju raha (so sisendit) erinevatest allikatest (vt selle kohta ülal)
valdkonda / teemasse (indikatiivselt kriitilistesse eduteguritesse) suunatakse, võimalik hinnata, kas plaanitav
hüpe (so trendi murdmine) on põhjendatud ja realistlik.
Ettepanek HA18-1:
Kuigi formaalselt on teema leidnud käsitlemist, ei paista RSKSist ekspertgrupi hinnangul selget visiooni ega
ka muutusi kirjeldavaid mõõdikuid, kuidas parandada olukorda soolise võrdõiguslikkuse osas aastaks 2013.
Ettepanek HA18-2:
Koostajad peaksid selgemalt ära näitama, millistest kriteeriumidest lähtudes on langetatud otsus valitud
horisontaalsete väärtuste kasuks.
Ettepanek HA18-3:
Ekspertgrupi hinnangul peaks RSKSis selgemalt välja tulema horisontaalsete väärtuste seos nn üld- ja
alameesmärkidega. Kui ühelt poolt on eesmärgiks majanduslik areng ja teiselt poolt kodanikuühiskonna
arendamine, siis kas on aktsepteeritav majandusareng (mõõdetuna indikaatoriga ettevõtete tootlikkus töötaja
kohta) kodanikuühiskonna taandarengu (N: piirame (või hoiame samal tasemel) kutseliitude tegevust, et
ettevõtjatel oleks vabamad käed; selge indikaator RSKSis puudub) korral? Praeguse käsitluse juures selliseid
seoseid / potentsiaalseid konflikte pole määratletud ning puudub arusaam üld/alameesmärkide ja
horisontaalsete väärtuste vahelise prioriteetsuse kohta vasturääkivuste korral.

2. Täiendatud OPde kohta läbivalt:

Ettepanek HA1-1:
Ekspertgrupi hinnangul jätab soovida käsitluse ühtsus – see varieerub prioriteetsete suundade lõikes tugevasti
sõltuvalt koostajast. Lakooniline, kuid väga konkreetne ja arusaadav on keskkonna prioriteetsetes suundades
välja toodud seoste käsitlus. Väga detailne ja põhjalik on Ettevõtluse OPs teadus- ja arendustegevuse
prioriteetse suuna seoste käsitlus. Mõistlik oleks leida ja kasutada läbivalt ühtset stiili. Tihti piirdutakse vaid
toetava prioriteedi nimetamisega / kirjeldamisega, näitamata ära, KUIDAS ja MIL MÄÄRAL valitud
prioriteetne suund toetab võrreldavas dokumendis püstitatud eesmärkide saavutamist.
Ettepanek HA2-1:
Soovitame teha nimekirja nii prioriteetsete suundade vastasmõjude võimalikest positiivsetest kui ka
negatiivsetest tagajärgedest ning nendest kõige suurema potentsiaaliga ja kõige suurema riskiga seotud
tulemuste / tagajärgede saavutamiseks / ärahoidmiseks kavandada konkreetsed tegevused. Selle tulemusena
muutuks planeerimine terviklikumaks.
Ettepanek HA3-1:
Märksõnaks pakume siinkohal termini „meetod”. Soovitame järgida parimat praktikat: püstitada eesmärgid ja
määratleda kontekst, määratleda riskid erinevates lõigetes (SWOT ja väliste tegurite kohapealt PEST ja kuna
tegu on avaliku teenuse strateegiaga, siis pigem peaks PEST domineerima), analüüsida ja hinnata riske
(dimensioonides toimumise tõenäosus ja riski suurus), kavandada tegevused, jaotada ressursid jne. Igas etapis
tuleb kommunikeerida ja teha vahekokkuvõtteid kõigile asjaga seotud huvigruppidele (ministeeriumid,
partnerid, laiem avalikkus, Euroopa Komisjon jt), muidu läheb arusaamade erinevus (perception cap) liiga
suureks. Soovitame infovahetusele (kommunikatsioonile) ja läbipaistvusele senisest suuremat tähelepanu
pöörata, teha kasvõi strateegiaprotsessi aegne roadshow’de plaan ja viia see erinevates kohtades ellu (miks,
kuidas, millal). Eesmärgiks on süstemaatiliste teadmiste ja oskuste andmine koos kaasamisega. Kuivõrd
käesolev planeerimisprotsess on lõpule jõudnud, oleks realistlikum a) pöörata tähelepanu teavituskava
väljatöötamisele ja elluviimisele kohe käesoleva programmi käivitamise algusest 2007, selleks et
(tagantjärele) tõsta avalikkuse / sihtgruppide osalusmäära; b) arvestada suurema vajadusega
kommunikatsiooni järele järgmiste programmide kavandamisel. Soovitame vaadata ja võrrelda, kuidas
investeerimispankurid suuri projekte ellu viivad ja suurte ettevõtete arengut seeläbi mõjutavad.
Ettepanek HA3-2:
Soovitame strateegia ülesehitusliku selguse huvides:
a) joonise kujul ära näidata, milliseid teisi avaliku sektori tasandi strateegiaid / programme / eelarveid
rakendatakse ellu perioodil 2007-2013, mis on suunatud (RSKS ja) OPde eesmärkide /
prioriteetidega samadesse-toetavatesse valdkondadesse (nn tervikpildi vajadus), eriti positiivne
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oleks, kui sellelt jooniselt selguksid ka planeeritavad mahud aastate lõikes ning oleks lisatud
analüüs, mis toob välja viimase viie (või kümne) aasta trendid finantsvahendite jaotuse muutustes
(juhul kui sellisest pilti pole otstarbekas (RSKSis või ) OPdes otseselt näidata, võib piirduda ka
viitega dokumendile, milles tervikpilt (prognoosina) välja toodud);
b) iga valdkonna analüüsi alguses üheselt defineerida
1) mis on selle valdkonna põhilised teemad (a la transport hõlmab endas visioone ja tegevusi
maantee-, raudtee-, mere- ja lennutranspordi, transiidi, kaubaveo, ühistranspordi, kergliikluse,
teede, sadamate ja lennuväljade infrastruktuuri, liiklusohutuse ja -järelevalve, administratiivse
korralduse jne osas) (nn objekti määratlemine);
2) millised nendest teemadest on abikõlbulikud (nn piirangute defineerimine), st millele pööratakse
(RSKSis ja) OPdes rõhku.
Detailsed määratlused ja piiritlused oleks mõistlik esitada OPdes; RSKSi valdkondade lõikes võiks piirduda
vastava viitega OPdele.
Ettepanek HA3-3:
Soovitame koostajatel SWOTi-laadsete kokkuvõtete koostamisel dokumentides läbivalt kontrollida, kas
KÕIK SWOTis esitatud väited on nn analüüsi osas kaetud.
Ettepanek HA3-4:
Soovitame koostajatel dokumentide uute versioonide loomisel lähtuda nn eesmärkide puust, kus kõik
püstitatud eesmärgid on lingitud kuni üldeesmärgini välja, selleks et hinnata valitud strateegilise lähenemise
terviklikkust.
Ettepanek HA3-5:
Kui see viide jääb Inimressursi OPst välja, siis oleks mõistlik korrigeerida ka selle OPde rakendussüsteemi,
kus praegu on kavandatud rakendusasutuste ülesandeks „suurprojektide hindamiseks vajaliku informatsiooni
esitamine Euroopa Komisjonile”.
Ettepanek HA3-6:
Soovitame koostajatel dokumentide vaheliste seoste esitamisel
a) läbivalt lähtuda defineeritud dokumentide / prioriteetide nimekirjast, milles on esitatud kõik
dokumendid / prioriteedid, millega seosed tuleks avada;
b) seoste avamisel tuua välja vähemalt – mis on konkreetse prioriteedi seos võrreldava prioriteedi /
dokumendiga (mitte vastupidi), kuidas ehk milliste tegevustega toetatakse teise prioriteedi /
dokumendi eesmärke ning mil määral ehk kui suures ulatuses mõõdetuna rahalises väljenduses (või
protsentuaalselt, kus võimalik), või viimase äramärkimine rahastamiskavas ning viide sellele seoste
osast
Ettepanek HA3-7:
Mõistlik oleks teha veel väliskeskkonna tegurite riskianalüüs (sobiks RSKSi väliskeskkonna punkti või OPde
valdkonna analüüsides eraldi), st mis võimalused või ohud kaasnevad, kui maailmas, ELis, Venemaal
realiseeruvad prognoositavad trendid (a la vaesuse ja rahvastiku kasv arengumaades ning selle pos/neg mõju
(seoses võimaliku migratsiooniga) meile, T&A valdkonna kiire arengu realiseerumine teistes (vanades) ELi
riikides ning selle pos/neg mõju (seoses koopereerumisega või riikide vahelise konkurentsiga (talentide
pärast)) meile, energiakandjate hinna kasv ja energia üleilmne defitsiit ning selle pos/neg mõju (seoses
Venemaaga) meile jms). Soovitame siin kasutada PEST mudelit (ja seda ka iga OPdes käsitletud valdkonna
kohta eraldi) ning võimaluse korral hinnata mõju uuringutele või arvutustele tuginedes (mitte üksnes
intuitiivselt). Tulemused oleksid sisendiks SWOT analüüsi OT osale.
Ettepanek: HA4-1:
Ekspertgrupp soovitab, et strateegilise juhtimise ja riskijuhtimise protsess võiks olla OPdes paremini
integreeritud, siis saaksime öelda, et meil on tegemist riskidega arvestava strateegia või arengukava
väljatöötamisega (N: OPd, milles on PEST ja SWOT mudelite alusel kaardistatud riskid, mis on omakorda
jaotatud alamgruppidesse: strateegilised-, operatsioonilised-, finantsriskid, ning määratletud riskikesksed
indikaatorid seireks, tulemuslikkuse ja mõju mõõtmiseks).
Ettepanek HA5-1:
Kaasamise korraldamise ja üldpõhimõtete sisuliseks täitmiseks välja töötada ja viia ellu RSKSi ja OPde
teavituskava, suurendada teadlikkust ja stimuleerida sisulist diskussiooni kohe käesoleva programmi
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käivitamise algusest 2007; teavitusmaterjalide koostamisel tuleks arvestada, et mahukat dokumenti (RSKS+4
OPd) ei suuda (ega vajagi) kõik partnerid hoomata; kui on võimalik, tuleks:
1) kaardistada partnerite lõikes ära nende prioriteetsed huvivaldkonnad;
2) koostada kokkuvõte eelkõige neid valdkondi silmas pidades (tõenäoliselt tuleb mõnikümmend eraldi
kokkuvõtet, mis on koostatud algallikatest lühikokkuvõtete kompileerimise meetodil).
Ettepanek HA5-2:
Töötada välja kava partnerite suutlikkuse suurendamiseks pidades silmas edasiste strateegiate või
arengukavade väljatöötamist; seda võib teha mõne teise programmi / arengukava raames, mis on suunatud
partnerite haldussuutlikkuse parandamisele; kindlasti peaksid partnerid ka omavahel senisest enam
koopereeruma (N: omavahel leppima kokku, kes on nende eestkõneleja, kes end teemadega vajalikul määral
kurssi viib ning kes tegutseb nn vahendajana koostajate ja üksikute partnerite vahel), et väheseid ressursse
efektiivsemalt kasutada.
Ettepanek HA8-1:
Arvestades asjaolu, et paljud RAK 2004-2006 koostajad ei ole tegevad OPde juures, on nn inimestega
seonduvad riskid väga aktuaalsed; riik peaks leidma mehhanismi, et edaspidi (sh käesoleva RSKSi ja OPde
koostamise käigus) oleksid kogutud teadmised (sh strateegiliste valikute ja protsessidega seonduvad)
koostajate poolt formaliseeritud. Julgeme siin soovitada näiteks enesehindamise süsteemi kasutuselevõttu,
mille käigus pannakse kirja nii õnnestunud kui vähemõnnestunud tegevused / otsused ning nendeni viinud
sammud.
Võimalusel tuleks tagada, et varasemad koostajad oleksid kaasatud ka uute perioodide strateegiate loomisse
(kasvõi väliste nõunikena).
Ettepanek HA8-2:
Sellega seoses on ettepanek, et perioodi 2014-2020 struktuurivahendite kasutamise strateegia koostamisele
eelnevalt tuleks sisendiks kujunevad vahehindamised läbi viia hiljemalt aastaks 2012. Varasemate perioodide
kogemuse osad OPdes peaks baseeruma lisaks koostajate / programmi ellurakendajate enesehinnangule ka
sõltumatute analüütikute poolt tehtud uuringute järeldustele (st viide tugevustele- nõrkustele või plussidelemiinustele selles ja selles uuringus ning selgitus, mida on ette võetud (plaanitud ette võtta) tugevuste
hoidmiseks või nõrkuste ületamiseks uue programmi ellurakendamisel).
Ettepanek HA9-1:
Analüüsi osas käsitleda valdkondade lõikes läbivalt olukorda ja trende Euroopas ja maailmas.
Ettepanek HA10-1:
Ekspertgrupp soovitab puhta teksti asemel läbivalt kasutada pigem jooniseid ja tabeleid, mis annavad infot
edasi kontsentreeritumalt. (Täiendatud OPdes on selles osas toimunud silmnähtav edasiminek, kuid käsitlused
on sõltuvalt eri koostajatest väga varieeruvad)
Ettepanek HA10-2:
Ekspertgrupp on seisukohal, et olemasoleva info alusel (mis juba valdavalt on (RSKSis ja) OPdes) oleks
koostajatel võimalik ülaltoodud metoodikale tuginedes hetkeolukorra analüüsi käsitlust muuta
analüütilisemaks, nii et järeldused – mida ja miks on vaja teha, tuleksid paremini esile.
Ettepanek HA11-1:
Ekspertgrupp on seisukohal, et soovi korral oleks võimalik strateegia koostamise metoodikat muuta /
täiendada (st töötada välja ka alternatiivid ja ära teha nende hindamine; see ei pruugi praegust tulemust
muuta). Samuti näeb ekspertgrupp võimalusi koostajate poolt valitud lähenemise arendamiseks (st näidata
selgelt ära, et otsused on langetatud valikute hulgast; tuua sisse vajalikud viited-otsused). Metoodilise
materjalina on soovitatav kasutada eelhindajate poolt välja töötatud küsimustikku koostajatele (täisversioon),
mille üksikute teemade lõikes on toodud küsimused, millele peaks saama strateegiast selge vastuse.
Ettepanek HA12-1:
Selles osas peaks kasutama statistikat või arvutusi (tooma välja indikaatori praeguse taseme võrdluses nn
kriitilise tasemega ja/või lisama seniste muutuste kiiruse, mille alusel võib prognoosida võimalikku
kitsaskohta selles valdkonnas), mis kinnitaks väite paikapidavust.
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Ettepanek HA13-1:
OPde OT-osad tuleks selgemalt ühendada
a) RSKSi väliskeskkonna analüüsi osaga ehk mis toodud teguritest konkreetselt seda valdkonda
mõjutab;
b) Valdkondade lõikes tuua senisest enam sisse Euroopa ja maailma trendide analüüsi ning hinnata
nende tõttu tekkivate võimaluste / riskide mõju Eestile.
Ettepanek HA13-2:
Kuivõrd OT-osade käsitlus on läbivalt problemaatiline – ühest küljest on see tingitud vähesest tähelepanust
välisriikides / -keskkonnas asetleidvate trendide analüüsimisele (vt ka p HA9), teiselt poolt selge metoodilise
aluse puudumisest – siis soovitame siin kasutada PEST-analüüsi (Political, Economic, Social, and
Technological components of the macro-environment). Väliskeskkonna trendid võiks süstematiseerida toodud
jaotuse järgi, analüüsida nende tegelikke / potentsiaalseid positiivseid ja negatiivseid mõjusid ning olulisemad
tuua välja OT-osades.
Ettepanek HA14-1:
Kuivõrd osad on koostatud erinevate töörühmade poolt, siis saaks dokumentide ühtsust parandada (vt p
HA13).
Ettepanek HA14-2:
Ekspertgrupi hinnangul annaks välise taustsüsteemi läbiv selge defineerimine (N: EL15, EL25, Soome, LätiLeedu vms; taustsüsteem võib valdkondade lõikes olla erinev sõltuvalt sellest, kes on otsesed „konkurendid”)
dokumendile enam sisu strateegia mõistes. Sellisel juhul saaks ka välja tuua, kuidas Eesti EL liikmena
panustab EL ühiste sihtide saavutamisse (Eesti osakaal EL-tasandi indikaatorite taseme kujunemisel on teada;
kui prognoosime, kuidas asi Eestis muutub, saab näidata ka potentsiaalset mõju ELile tervikuna).
Ettepanek HA14-3:
Ekspertgrupp nõustub koostajate visiooniga konkurentsieelise osas, kuigi möönab, et a) visioonist tuleks
liikuda detailsemaks, analüüsides, kas ja kus on Eesti suuteline / Eestil mõistlik sellised eelised üles ehitada
(neid forsseerida) ja kuivõrd unikaalsed on need naabritega võrreldes (praeguses valdkondade käsitluses
kohtab väga palju deklaratiivset lähenemist stiilis – see aitab kaasa konkurentsivõime kasvule m.o.t.t.;
intuitiivselt kindlasti, aga arvutuslikult? OPdes peaks domineerima analüüsil baseeruvad tegevuskavad koos
vajalike ressursside defineerimise ning jaotusega. Läbivalt peaks olema näha, millist taset me taotleme ning
põhjendatud, millel baseerub usk, et see tase tagab konkurentsivõime (selle olulise paranemise) valitud
taustsüsteemis; b) konkurentsieelis riikide tasandil ei piirne üksnes majandusliku edukusega, vaid vähemalt
sama tähtis on elukeskkond (tõsi sellele viidatakse märksõnana ka RSKSi analüüsi järeldustes) ehk et
eestlased sooviksid elada ja töötada Eestis ning et neid, kes mujalt tahaksid Eestisse asuda, oleks rohkem kui
neid, kes siit ära minna (vrdl personali tähtsusega ettevõttele ettevõtte-tasandil). Siin on oluline
loome(tegutsemis)vabadus nii kunsti- kui ka äriinimese, samuti kõigi teiste jaoks. Selle eelduseks on a)
sissetulekute tase eluks vajalike kulutustega võrreldes (ehk elatustase, sh jaotus ühiskonnas); b)
ülereguleerimiste vältimine bürokraatias ja avalike teenuste tase (ehk mõistliku aja- ja rahakuluga on
võimalik soovitud asjad ära teha – hakata ettevõtjaks, kaluriks, panna lapsed lasteaeda-kooli, minna üle
riigipiiri reisima jne).
Ettepanek HA14-4:
Ekspertgrupi teised peamised märkused valitud strateegilise lähenemise osas on seotud
a) raskusega mõista dokumendi alusel tervikpilti (vt p HA3);
b) prioritiseerimise puudumisega vajaduste, sellest tulenevalt ka eesmärkide-prioriteetide tasandil (vt p
HA10);
c) alternatiivsete valikute mittekäsitlemisega (vt p HA11);
d) peamiste eesmärkide kvantifitseerimisega (haakub indikaatoritega) (vt p HA6 ja HA16);
e) indikaatorite sidumine peamiste vajadustega (vt p HA6 ja HA16) ning indikaatorite sihttasemete
realistlikkus (vt p HA16).
Enam võiks olla vaadet tulevikku arvestades planeerimise horisonti (sh arenguvisioone valdkondade lõikes)
(vt p HA3), kasutatud värskelt valminud uuringuid kui allikaid varasemate perioodide tulemuslikkuse
analüüsi punktides (vt p HA8), välja toodud horisontaalsete väärtuste sisuline tähendus (seos) prioriteetsete
suundade jaoks (vt p HA18) ning seosed rakenduskavade vahel ja teiste strateegiatega võiksid olla praegusest
enam ühtlustatud (vt p HA1). Partnerite kaasamiseks on palju tehtud ja on edasiminek varasemaga, kuid
arenguks, eelkõige suurema sisulise kaasamise saavutamiseks, on veel ruumi (vt p HA5).
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Ettepanek HA14-5:
Projektide valikul peaks tasuvusuuringute käigus hindama toetuse mõju teistele turuosalistele.
Ettepanek HA16-1:
Kas indikaatorid peavad ja kas on mõistlik, et need oleks valitud nn Indikaatorite juhendist? Soovitame ära
näidata indikaatorite soovitavad sihttasemed dünaamilist planeerimist silmas pidades, kuna 2007-2013 on
pikk periood (määratledes N: igaaastased vahetasemed, on õigeaegselt võimalik rakendada korrigeerivaid
meetmeid). Vastasel korral tekib rida küsimusi N: Kuidas me kavatseme neid indikaatoreid kasutada? Kui
kogu periood on tase ületatud, aga viimane aasta ei ole, kas siis on halb?
Ettepanek HA16-2:
Hea indikaator peab vastama paljudele tingimustele [vt näiteks kasvõi James Lami soovitusi
riskiindikaatoritele:
(a) peegeldama eesmärgi mõõtmist;
(b) olema seotud riski allikatega;
(c) kvantifitseeritav;
(d) järgima aegrida koostamise alusnumbritele esitatavaid standardeid ja piiranguid;
(e) sobima eesmärkidega, riski omanikule ja riski kategooriaga;
(f) tasakaalustama eestvedamist ja pidurdamist;
(g) peab olema kasutatav otsuste vastuvõtmiseks,
(h) peab olema võrreldav nii siseselt kui väliselt;
(i) ajakohane ja kuluefektiivne;
(j) lihtsalt iseloomustama riski aga mitte lihtsustama].
Indikaatoritele tuleks lisada tema tunnus lähtuvalt kolmest vaatest, nii nagu EL vastav soovituslik juhend seda
ette näeb: tüüp, kasutusala, sisu (vt hindamisvorme ja seal toodud klassifikaatoreid).
Ettepanek HA16-3:
Kindlasti peab lõplike indikaatorite väljatöötamisel läbivalt ära näitama, millise allika või mõõtmisviisiga see
leitakse. Rakendussüsteemi seisukohalt peab arvestama, et enamus indikaatoritest on kompleksnäitajad, mille
arvutamist toetav valem ja valemi oluliste komponentide sihttasemed kui sisemine struktuur, ning nende
komponentide sihttasemete saavutamiseks tehtavad tegevused peavad olema lahti kirjutatud ja arusaadavad.
Dimensioneerimine ja/või mitu kohta peale koma on vastaval näitajal välja toodud. RSKSi indikaatorite
tabelis toodud näitajad või indikaatorid on samal real erineva täpsusega. Mis on selle tagamõte? Ühe
indikaatori sihttase on 100%. Kas tõesti sellise taseme saavutamine on reaalne?
Ettepanek HA17-1:
Vaja oleks
a) tervikpilti (vt p HA3);
b) andmebaasi, milles nende samade indikaatorite ajaloolised tasemed ning nende muutuse
esilekutsunud (samuti mõju mitteavaldanud) poliitikate ja väliskeskkonnategurite analüüsi.
Siis saaks, eeldusel et on selgelt näha, kui palju raha (so sisendit) erinevatest allikatest (vt selle kohta ülal)
valdkonda / teemasse (indikatiivselt kriitilistesse eduteguritesse) suunatakse, võimalik hinnata, kas plaanitav
hüpe (so trendi murdmine) on põhjendatud ja realistlik.
Ettepanek HA18-1:
Selgelt defineerida, millises suhtes on omavahel prioriteetsete suundade eesmärgid ja nn horisontaalsed
väärtused.
Ettepanek HA18-2:
Tuua eraldi välja nn horisontaalsete väärtuste indikaatorid (N: RSKSis), selleks, et hinnata, kas selles osas on
edasiminekut.
Ettepanek HA18-3:
Tuua eraldi välja nn horisontaalsete väärtuste saavutamiseks ettenähtud finantsressurss või proportsioon
üldeelarvest prioriteetsete suundade lõikes. See oleks vahendite hulk, mis toetab projekte, kus põhirõhk
valdkonna nn horisontaalsel arengul.
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Ettepanek HA23-1:
Mõistlik oleks suurendada selgust indikaatorite tasemel transpordi valdkonnas, et oleks selgelt näha, mida
plaanitakse saavutada ühe, mida teise fondi vahendite kasutamisega.
Ettepanek HA24-1:
Ekspertgrupi soovitab süsteemi kasutajasõbralikkuse kirjeldamisele (mis selle all mõeldakse? mis
indikaatorid seda näitavad? kuidas tagasisidet kogutakse ja hinnatakse? mis meetmeid kasutatakse
kasutajasõbralikkuse parandamiseks (viitega parema haldussuutlikkuse osale) pühendada lõik ka
rakendussüsteemi osas.

Inimressursi OPd kui ESF vahenditest rahastatavat rakenduskava hinnati täiendavalt EK
eelhindamise juhendi lisas 2 toodud kriteeriumide alusel. Toodud hinnang ja ettepanekud on
detailselt ära toodud lisas 3 (vt p HA1, HA9 ja HA14 lõpud). Ettepanekud ise põhimõtteliselt
kattuvad ettepanekutega, mis tehtud vastustes Hindamise alusküsimustele. Põhjuseks on, et 1)
kuigi ESFist rahastavate rakenduskavade hindamine tuleb teha teistsuguse struktuuriga juhendi
järgi kui teistest fondidest rahastatavate rakenduskavade hindamine, ei ole sisuline erinevus
nendes juhendites eriti suur; 2) Inimressursi OP on käsitluselt samal tasemel teiste OPdega,
mistõttu rakenduskavade hindamisel domineerisid ekspertgrupi üldised kommentaarid ja
ettepanekud OP-spetsiifiliste kommentaaride üle.

5.3 Ettepanekud parandusteks Hinnatavas dokumendis
Ekspertgrupp töötas läbi esialgse Hinnatava dokumendi (vt tööjaotus p 3.3) ning koostas
nimekirja 652 parandusettepanekust ja repliigist, mis jagunesid järgmiselt:
- RSKS: 164 parandusettepanekut ja repliiki;
- Elukeskkonna OP: 79 parandusettepanekut ja repliiki;
- Ettevõtluse OP: 173 parandusettepanekut ja repliiki;
- Hariduse OP: 95 parandusettepanekut ja repliiki;
- Inimressursi OP: 141 parandusettepanekut ja repliiki.
Pärast dokumentide täiendamist töötas ekspertgrupp läbi täiendatud Hinnatava dokumendi (vt
tööjaotus p 3.3) ning koostas nimekirja 291 parandusettepanekust ja repliigist, mis jagunesid
järgmiselt:
- Elukeskkonna OP: 97 parandusettepanekut ja repliiki (täiendamisel selle dokumendi
maht suurenes märgatavalt);
- Ettevõtluse OP: 143 parandusettepanekut ja repliiki;
- Inimressursi OP: 51 parandusettepanekut ja repliiki.
Terviknimekiri koos sõnastatud parandusettepanekute ja repliikidega Hinnatava dokumendi
kohta on toodud lisades 5–7.

5.4 Eelhindamise järeldused
Eelhindamise käigus kujunes ekspertgrupil seisukoht, et eelhindamise kriteeriumide osas (vt p
2) võib Hinnatava dokumendi kohta üldistavalt öelda, et:
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see on piisaval määral oluline, st strateegia on oluline tulenevalt identifitseeritud
vajadustest ja probleemidest
- selle efekt, st kas programmi eesmärkide saavutamine on tõenäoline, vajab veel
paremat esiletoomist
- see on piisaval määral kasulik, st on tõenäoline, et programmil on mõju sotsiaalsete,
keskkondlike ja majanduslike vajaduste ja probleemide lahendamisele laiemalt
Lisakriteeriumide osas võib Hinnatava dokumendi kohta üldistavalt öelda, et:
- varasemate perioodide kogemust, st mil määral on strateegia koostamisel arvestatud
kogemusega RAK 2004-2006 perioodist, on arvesse võetud (tehtud uuringute järelduste
kasutamine) vähesel määral (märkus: tuleb arvestada, et terviklikku ülevaadet perioodi
2004-2006 (vahe)tulemustest on veel vara nõuda)
- strateegia sisemine kooskõla, st seosed strateegia osiste vahel, on heal tasemel
- strateegia väline kooskõla, st strateegia kooskõla finantsvahendite jaotusega ja teiste
regionaalsete, riiklike ja Ühenduse poliitikatega (sh programmilised ja metoodilised
dokumendid), on esituslaadilt deklaratiivne, mitte sisuline (märkus: samas on enamik
võrreldud programmilistest ja metoodilistest dokumentidest ise väga üldsõnalised ja
deklaratiivsed)
- sihtide kvantifitseeritud väärtused, st saamaks hinnata strateegia tulemuste arvulisi
mõõdikuid, ei ole saavutatavuse seisukohalt hinnatavad
- rakendussüsteemi kvaliteet, st kuidas see võib mõjutada strateegia eesmärkide
saavutamist, on eeskujulik
- lisandväärtus Ühendusele tervikuna, st mil määral on arvestatud Ühenduse
prioriteete ja kuidas on arvestatud vajadusega maksimeerida lisandväärtust Ühendusele,
ei ole analüüsi mõistes käsitlemist leidnud
-

Ekspertgrupi koondhinnang Hinnatavale dokumendile on positiivne. Märkused on tehtud
eelkõige sooviga aidata kaasa paremale juhtimisele strateegia elluviimisel (sh tähelepanu
juhtimine potentsiaalsetele probleemvaldkondadele) ning suunitlusega tõhustada edaspidi
planeerimise ja juhtimise protsesse avalikus sektoris.
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LISAD
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Lisa 1

Lisa 1:
Koondhinnangud Hinnatavale dokumendile
Hinnang „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” dokumendile seisuga
29. mai 2006
Teema

1. SISSEJUHATUS
1.1. Strateegia olemus
1.2. Strateegia alused
1.3. Seotus Euroopa Põllumajanduse Fondi Maaelu Arenguks ja Euroopa
Kalandusfondi toetuste planeerimisega
1.4. Strateegia koostamine
1.5. Huvirühmade kaasamine strateegia koostamisse
1.6. Strateegia ülesehitus
2. HETKEOLUKORRA ANALÜÜS
2.1. Väliskeskkond: globaalsed ja Euroopa arengutrendid
2.2. Demograafiline olukord
2.3. Makromajanduslik keskkond ja olukord
2.4. Regionaalne ja kohalik areng
2.5. Keskkonnahoid
2.6. Energeetika
2.7. Transport
2.8. Infoühiskond
2.9. Teadus- ja arendustegevus
2.10. Ettevõtlus
2.11. Tööturg
2.12. Haridus
2.13. Tervishoid
2.14. Sotsiaalkaitse
2.15. Haldussuutlikkus
2.16. SWOT-analüüs
2.17. Analüüsi järeldused
3. STRATEEGIA STRUKTUURIVAHENDITE KASUTAMISEKS
AASTATEL 2007-2013
3.1. Üldeesmärk ja strateegia aastateks 2007-2013
3.2. Indikaatorid
3.3. Prioriteet 1: Haritud ja tegus rahvas
3.4. Prioriteet 2: Teadus- ja arendustegevuse võimekuse ning ettevõtete
uuendusmeelsuse ja tootlikkuse kasv
3.5. Prioriteet 3: Paremad ühendusvõimalused
3.6. Prioriteet 4: Väiksem keskkonnakoormus
3.7. Prioriteet 5: Piirkondade terviklik ja tasakaalustud areng
3.8. Avaliku sektori haldussuutlikkuse suurendamine
4. ÜLEVAADE VALDKONDLIKEST RAKENDUSKAVADEST JA
NENDE ELLUVIIMISEST
4.1. Ülevaade rakenduskavade sisust
4.2. Rakendussüsteemi ülesehitus
4.3. Rakenduskavade elluviimise alase haldussuutlikkuse suurendamine
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VH – vastavushindamine; IK – intervjuud koostajatega; IP – intervjuud partneritega; EH – ekspertgrupi hinnang

Hinnang „Elukeskkonna arendamise rakenduskava” dokumendile seisuga 7. juuli 2006
Teema

1. Lühikokkuvõte
2. Sissejuhatus
3. Olukorra analüüs
3.1 Keskkonnahoid
3.2 Regionaalne ja kohalik areng
3.3 Haldussuutlikkus
4. Prioriteetsed suunad
4.1 Prioriteetne suund 1: Keskkonnainvesteeringud Ühtekuuluvusfondist
4.1.1 Vajalikkuse põhjendus
4.1.2 Veemajanduse arendamine
4.1.3 Jäätmekäitluse arendamine
4.1.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine
4.1.5 Suurprojektid
4.1.6 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.2 Prioriteetne suund 2: Keskkonnainvesteeringud Euroopa
Regionaalarengu Fondist
4.2.1 Vajalikkuse põhjendus
4.2.2 Veemajanduse arendamine
4.2.3 Jäätmekäitluse arendamine
4.2.4 Looduse mitmekesisuse säilitamine ja loodusvarade säästliku
kasutamise tagamine
4.2.5 Keskkonnateadlikkuse ja -hariduse arendamine
4.2.6 Keskkonnaseire võimekuse parandamine
4.2.7 Keskkonna-hädaolukordadeks valmisoleku parandamine
4.2.8 Välisõhu kaitse ja kliimamuutuste leevendamine
4.2.9 Horisontaalsete eesmärkide toetamine
4.2.10 Suurprojektid
4.2.11 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.3 Prioriteetne suund 3: Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
4.3.1 Vajalikkuse põhjendus
4.3.2 Kohalike avalike teenuste arendamine
4.3.3 Linnaliste piirkondade arendamine
4.3.4 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
4.3.5 Horisontaalsete eesmärkide toetamine
4.3.6 Suurprojektid
4.3.7 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.4 Prioriteetne suund 4: Tehniline abi
4.4.1 Vajalikkuse põhjendus
4.4.2 Eesmärgid ja indikaatorid
4.4.3 Kavandatud tegevused
4.4.4 Toetuse saajad
4.4.5 Horisontaalsete eesmärkide toetamine
4.4.6 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
5. Rakenduskava rahastamine ja lisanduvuse arvestus
6. Abivaldkondade indikatiivne jaotus
7. Rakenduskava juhtimine
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VH – vastavushindamine; IK – intervjuud koostajatega; IP – intervjuud partneritega; EH – ekspertgrupi hinnang

Hinnang „Ettevõtluse, infoühiskonna, transpordi ja energeetika infrastruktuuri arendamise
rakenduskava” dokumendile seisuga 7. juuli 2006
Teema

Lühikokkuvõte
Sissejuhatus
1. Rakenduskava valdkondade tugevate ja nõrkade külgede analüüs
1.1 Ettevõtlus
1.2 Transport
1.3 Infoühiskond
1.4 Energeetika
2. Prioriteetsete suundade kirjeldus
2.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
2.1.1 Vajalikkuse põhjendus
2.1.2 Eesmärgid ja indikaatorid
2.1.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustes
2.1.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed indikaatorid
2.1.5 Suurprojektid ja üldised toetused
2.1.6 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
2.2. Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud (ÜF)
2.2.1 Vajalikkuse põhjendus
2.2.2 Eesmärgid ja indikaatorid
2.2.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustes
2.2.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed indikaatorid
2.2.5 Suurprojektid ja üldised toetused
2.2.6 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
2.3. Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine (ERF)
2.3.1 Vajalikkuse põhjendus
2.3.2 Eesmärgid ja indikaatorid
2.3.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustes
2.3.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed indikaatorid
2.3.5 Suurprojektid ja üldised toetused
2.3.6 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
2.4. Infoühiskonna edendamine
2.4.1 Vajalikkuse põhjendus
2.4.2 Eesmärgid ja indikaatorid
2.4.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustes
2.4.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed indikaatorid
2.4.5 Suurprojektid ja üldised toetused
2.4.6 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
2.5. Energeetika arendamine
2.5.1 Vajalikkuse põhjendus
2.5.2 Eesmärgid ja indikaatorid
2.5.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest
2.5.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed indikaatorid
2.5.5 Suurprojektid ja üldised toetused
2.5.6 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
2.6. Tehnilise abi korraldus
2.6.1 Vajalikkuse põhjendus
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2.6.2 Eesmärgid ja indikaatorid
2.6.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest
2.6.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed indikaatorid
2.6.5 Suurprojektid ja üldised toetused
2.6.6 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
3. Rakenduskava rahastamine ja lisanduvuse arvestus
4. Abivaldkondade indikatiivne jaotus
5. Rakenduskava juhtimine
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VH – vastavushindamine; IK – intervjuud koostajatega; IP – intervjuud partneritega; EH – ekspertgrupi hinnang

Hinnang „Hariduse, T&A, tervishoiu ning
rakenduskava” dokumendile seisuga 7. juuli 2006

hoolekande

infrastruktuuri

Teema

1. Lühikokkuvõte
2. Sissejuhatus
3. Rakenduskava valdkondade tugevate ja nõrkade külgede analüüs
3.1 Haridus
3.2 Teadus- ja arendustegevus
3.3 Tervishoid ja hoolekanne
4. Prioriteetsete suundade kirjeldus
4.1 Hariduse infrastruktuuri arendamine
4.1.1 Vajalikkuse põhjendus
4.1.2 Eesmärgid ja indikaatorid
4.1.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest – eesmärkide
saavutamiseks kavandatavad tegevused prioriteetse suuna raames
4.1.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed indikaatorid
4.1.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.2. Kaasaegse teadus- ja arendustegevuse võimekuse suurendamine
ning kõrghariduse õppekeskkonna kaasajastamine
4.2.1 Vajalikkuse põhjendus
4.2.2 Eesmärgid ja indikaatorid
4.2.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest (eesmärkide
saavutamiseks kavandatavad tegevused)
4.2.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed indikaatorid
4.2.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.3. Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine
4.3.1 Vajalikkuse põhjendus
4.3.2 Eesmärgid ja indikaatorid
4.3.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest – eesmärkide
saavutamiseks kavandatavad tegevused prioriteetse suuna raames
4.3.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed indikaatorid
4.3.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.4. Tehniline abi
4.4.1 Vajalikkuse põhjendus
4.4.2 Eesmärgid
4.4.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest
4.4.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed indikaatorid
4.4.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
5. Rakenduskava rahastamine ja lisanduvuse arvestus
6. Abivaldkondade indikatiivne jaotus
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7. Rakenduskava elluviimine
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VH – vastavushindamine; IK – intervjuud koostajatega; IP – intervjuud partneritega; EH – ekspertgrupi hinnang

Hinnang „Inimressursi arendamise rakenduskava” dokumendile seisuga 7. juuli 2006
Teema

1. Lühikokkuvõte
2. Sissejuhatus
3. Rakenduskava valdkondade tugevate ja nõrkade külgede analüüs
3.1 Haridus
3.2 Teadus- ja arendustegevus ning kõrgharidus
3.3 Tööturg
3.4 Ettevõtlus
3.5 Haldusvõimekus
4. Prioriteetsete suundade kirjeldus
4.1 Elukestev õpe
4.1.1 Vajalikkuse põhjendus
4.1.2 Eesmärgid ja indikaatorid
4.1.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest (eesmärkide
saavutamiseks kavandatavad tegevused)
4.1.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed indikaatorid
4.1.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.2. Teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi
arendamine
4.2.1 Vajalikkuse põhjendus
4.2.2 Eesmärgid ja indikaatorid
4.2.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest – eesmärkide
saavutamiseks kavandatavad tegevused prioriteetse suuna raames
4.2.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed indikaatorid
4.2.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.3. Pikk ja kvaliteetne tööelu
4.3.1 Vajalikkuse põhjendus
4.3.2 Eesmärgid ja indikaatorid
4.3.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest – eesmärkide
saavutamiseks kavandatavad tegevused prioriteetse suuna raames
4.3.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed indikaatorid
4.3.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.4. Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
4.4.1 Vajalikkuse põhjendus
4.4.2 Eesmärgid ja indikaatorid
4.4.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest – eesmärkide
saavutamiseks kavandatavad tegevused prioriteetse suuna raames
4.4.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed indikaatorid
4.4.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.5. Suurem haldusvõimekus
4.5.1 Vajalikkuse põhjendus
4.5.2 Eesmärgid ja indikaatorid
4.5.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest – eesmärkide
saavutamiseks kavandatavad tegevused prioriteetse suuna raames
4.5.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed indikaatorid
4.5.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
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4.6. Horisontaalne tehniline abi
4.6.1 Vajalikkuse põhjendus
4.6.2 Eesmärgid
4.6.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest – eesmärkide
saavutamiseks kavandatavad tegevused prioriteetse suuna raames
4.6.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed indikaatorid
4.6.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.7. Tehniline abi
4.7.1 Vajalikkuse põhjendus
4.7.2 Eesmärgid
4.7.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest
4.7.4 Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed indikaatorid
4.7.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
5. Rakenduskava rahastamine ja lisanduvuse arvestus
6. Abivaldkondade indikatiivne jaotus
7. Rakenduskava elluviimine
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VH – vastavushindamine; IK – intervjuud koostajatega; IP – intervjuud partneritega; EH – ekspertgrupi hinnang

Hinnang „Elukeskkonna arendamise rakenduskava” dokumendile seisuga 23. november 2006
Teema

Vastutav täitja

1. LÜHIKOKKUVÕTE (EXECUTIVE SUMMARY)
2. SISSEJUHATUS
2.1. RAKENDUSKAVA OLEMUS JA LÄHTEALUSED
2.2. RAKENDUSKAVA KOOSTAMINE
2.3. SEOSED TEISTE RAKENDUSKAVADE JA RIIKLIKE
ARENGUKAVADE RAAMES TEOSTATAVATE TEGEVUSTEGA
2.4. PARTNERITE KAASAMINE
3. OLUKORRA ANALÜÜS
3.1. KESKKONNAHOID
3.1.1. Reostuse vältimine ja vähendamine
3.1.2. Keskkonnakasutus
3.1.3. Keskkonnajuhtimine
3.1.4. Keskkonnainfo, -haridus ja –teadlikkus
3.1.5. Keskkonna-hädaolukordade vältimine ja likvideerimine
3.1.6. Keskkonnajärelevalve
3.1.7. Kogemused struktuurivahendite kasutamisest
keskkonnavaldkonnas perioodil 2004-2006
3.2. ENERGIAMAJANDUS
3.3. REGIONAALNE JA KOHALIK ARENG
3.3.1. Olukorra kirjeldus
3.3.2. Arenguvajadused
3.3.3. Ülevaade senistest poliitikatest
3.3.4. Riikliku arengukava 2004-2006 rakendamisest
3.4. HARIDUSE INFRASTRUKTUUR
3.4.1. Kutseharidus
3.4.2. Haridusliku erivajadusega õpilaste koolid
3.4.3. Noorsootöö
3.4.4. Kogemused struktuurivahendite kasutamisest hariduse valdkonnas
perioodil 2004-2006
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3.5. TERVISHOIU JA HOOLEKANDE INRFRASTRUKTUUR
3.5.1. Tervishoid
3.5.2. Kogemused struktuurivahendite kasutamisest tervishoiu ja
hoolekande valdkonnas perioodil 2004-2006
4. PRIORITEETSED SUUNAD
4.1. PRIORITEETNE SUUND 1: VEEMAJANDUSE JA
JÄÄTMEKÄITLUSE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE
4.1.1. Vajalikkuse põhjendus
4.1.2. Veemajanduse arendamine
4.1.3. Jäätmekäitluse arendamine
4.1.4. Mõju horisontaalsetele teemadele
4.1.5. Suurprojektid
4.1.6. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.2. PRIORITEETNE SUUND 2: SÄÄSTVA
KESKKONNAKASUTUSE INFRASTRUKTUURIDE JA
TUGISÜSTEEMIDE ARENDAMINE
4.2.1. Vajalikkuse põhjendus
4.2.2. Looduse mitmekesisuse säilitamine
4.2.3. Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine
4.2.4. Keskkonnaseire arendamine
4.2.5. Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine
4.2.6. Keskkonnajärelevalve arendamine
4.2.6. Mõju horisontaalsetele teemadele
4.2.7. Suurprojektid
4.2.8. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.3. PRIORITEETNE SUUND 3: ENERGIAMAJANDUSE
ARENDAMINE
4.3.1. Vajalikkuse põhjendus
4.3.2. Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine ja välisõhu kaitse
4.3.3. Energiasäästu arendamine elamumajanduses
4.3.4. Horisontaalsete eesmärkide toetamine
4.3.5. Suurprojektid
4.3.6. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.4. PRIORITEETNE SUUND 4: PIIRKONDADE TERVIKLIK JA
TASAKAALUSTATUD ARENG
4.4.1. Vajalikkuse põhjendus
4.4.2. Kohalike avalike teenuste arendamine
4.4.3. Linnaliste piirkondade arendamine
4.4.4. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
4.4.5. Horisontaalsete eesmärkide toetamine
4.4.6. Suurprojektid
4.4.7. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.5. PRIORITEETNE SUUND 5: HARIDUSE INFRASTRUKTUURI
ARENDAMINE
4.5.1. Vajalikkuse põhjendus
4.5.2. Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine
4.5.3. Hariduslike erivajadustega õpilaste õpikeskkonna kvaliteedi
parandamine HEV õpilaste koolide infrastruktuuri arendamine kaudu
4.5.4. Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning
huvikoolide kaasajastamine
4.5.5. Horisontaalsete eesmärkide toetamine
4.5.6. Suurprojektid
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4.5.7. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.6. PRIORITEETNE SUUND 6: TERVISHOIU JA HOOLEKANDE
INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE
4.6.1. Vajalikkuse põhjendus
4.6.2. Tervishoiu infrastruktuuri arendamine
4.6.3. Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine
4.6.4. Horisontaalsete eesmärkide toetamine
4.6.5. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.7. PRIORITEETNE SUUND 7: TEHNILINE ABI
4.7.1. Vajalikkuse põhjendus
4.7.2. Eesmärgid ja indikaatorid
4.7.3. Toetatavad tegevused
4.7.4. Toetuse saajad
4.7.5. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
5. RAKENDUSKAVA RAHASTAMINE JA LISANDUVUSE
ARVESTUS
5.1. RAKENDUSKAVA RAHASTAMISPLAAN 2007-2013 –
KOGUEELARVE PRIORITEETSETE SUUNDADE LÕIKES (EUR)
5.2. RAKENDUSKAVA RAHASTAMISPLAAN 2007-2013 –
ÜHENDUSE OSALUS AASTATE JA FONDIDE LÕIKES (EUR)
6. ABIVALDKONDADE INDIKATIIVNE JAOTUS
7. RAKENDUSKAVA JUHTIMINE
7.1. KOORDINATSIOON
7.2. RAKENDUSKAVA ELLUVIIMINE
7.2.1. Rakenduskava korraldusasutus
7.2.2. Rakenduskava rakendusasutused, rakendusüksused ning
ülesannete delegeerimise korraldus
7.2.3. Projektide valiku korraldamine
7.2.4. Rakenduskava seirekomisjon
7.2.5. Seire ja hindamise korraldus
7.3. ANDMETE KOGUMINE JA ELEKTROONILINE
INFOVAHETUS
7.4. VASTAVUSE TAGAMINE RIIGIABI JA RIIGIHANGETE
REEGLITEGA
7.5. HORISONTAALSETE TEEMADEGA ARVESTAMINE
7.6. FINANTSJUHTIMINE
7.6.1. Makseasutus
7.6.2. Struktuurivahendite finantsjuhtimise üldise protsessi kirjeldus
7.6.3. Auditeeriv asutus
7.6.4. Rikkumisest teavitamise üldskeem
7.7. INFO JA KOMMUNIKATSIOON
7.8. RAKENDUSKAVAGA SEOTUD HALDUSSUUTLIKKUSE
TAGAMINE
8. KOKKUVÕTE RAKENDUSKAVA EELHINDAMISEST
9. KOKKUVÕTE RAKENDUSKAVA KESKKONNAMÕJU
STRATEEGILISEST HINDAMISEST
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IP – intervjuud partneritega; = – kuna partnerid olid rahul käsitlusega esialgses Hinnatavas dokumendis, siis sel
teemal nende arvamust uuesti ei küsitud; EHT – ekspertgrupi hinnang täiendatud Hinnatavale dokumendile; EH –
ekspertgrupi hinnang teemale esialgses Hinnatavas dokumendis
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Hinnang „Ettevõtluse, teadus- ja arendustegevuse, infoühiskonna ja transpordi infrastruktuuri
arendamise rakenduskava” dokumendile seisuga 23. november 2006
Teema

Vastutav täitja

Rakenduskavas kasutatavad lühendid
Lühikokkuvõte (executive summary)
Sissejuhatus
Rakenduskava olemus ja lähtealused
Rakenduskava koostamine
Seosed teiste rakenduskavade ja riiklike arengukavade raames
teostatavate tegevustega – üldine koordinatsioonimehhanism
Partnerite kaasamine
1. Rakenduskava valdkondade tugevate ja nõrkade külgede analüüs
1.1. Ettevõtlus
1.1.1. Valdkonna analüüs
1.1.2. RAK 2004-2006 perioodi vahendite kasutamise tulemused
ettevõtluse valdkonnas
1.1.3. Aluseks olevad strateegilised dokumendid ettevõtluse valdkonnas
1.1.4. SWOT-tabel
1.2. Teadus- ja arendustegevus
1.2.1. Valdkonna analüüs
1.2.2. RAK 2004-2006 perioodi vahendite kasutamise tulemused teadusja arendustegevuse ja kõrghariduse valdkonnas
1.2.3. SWOT-tabel
1.3. Transport
1.3.1. Valdkonna analüüs
1.3.2. RAK 2004-2006 perioodi vahendite kasutamise tulemused
transpordi valdkonnas
1.3.3. Aluseks olevad strateegilised dokumendid transpordi valdkonnas
1.3.4. SWOT-tabel
1.4. Infoühiskond
1.4.1. Valdkonna analüüs
1.4.2. RAK 2004-2006 perioodi vahendite kasutamise tulemused
infoühiskonna valdkonnas
1.4.3. Aluseks olevad strateegilised dokumendid infoühiskonna
valdkonnas
1.4.4. SWOT-tabel
2. Prioriteetsete suundade kirjeldus
2.1. Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
2.1.1. Vajalikkuse põhjendus
2.1.2. Eesmärgid ja indikaatorid
2.1.3. Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest
2.1.4. Mõju horisontaalsetele eesmärkidele
2.1.5. Suurprojektid ja üldised toetused
2.1.6. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega:
2.2. Eesti T&A konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja
kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu
2.2.1. Vajalikkuse põhjendus
2.2.2. Eesmärgid ja indikaatorid
2.2.3. Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest
2.2.4. Mõju horisontaalsetele eesmärkidele
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2.2.5. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
2.3. Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud (ÜF)
2.3.1. Vajalikkuse põhjendus
2.3.2. Eesmärgid ja indikaatorid
2.3.3. Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest
2.3.4. Mõju horisontaalsetele eesmärkidele
2.3.5. Suurprojektid ja üldised toetused
2.3.6. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
2.4. Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine (ERF)
2.4.1. Vajalikkuse põhjendus
2.4.2. Eesmärgid ja indikaatorid
2.4.3. Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest
2.4.4. Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed indikaatorid
2.4.5. Suurprojektid ja üldised toetused
2.4.6. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
2.5. Infoühiskonna edendamine
2.5.1. Vajalikkuse põhjendus
2.5.2. Eesmärgid ja indikaatorid
2.5.3. Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest
2.5.4. Mõju horisontaalsetele eesmärkidele
2.5.5. Suurprojektid ja üldised toetused
2.5.6. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
2.6. Tehnilise abi korraldus
2.6.1. Vajalikkuse põhjendus
2.6.2. Eesmärgid ja indikaatorid
2.6.3. Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest
2.6.4. Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
3. Rakenduskava rahastamine ja lisanduvuse arvestus
3.1. Rakenduskava rahastamisplaan 2007-2013 - kogueelarve
prioriteetsete suundade lõikes (tuh EUR)
3.4. Rakenduskava rahastamisplaan 2007-2013 - ühenduse osalus aastate
ja fondide lõikes (tuh EUR)
4. Abivaldkondade indikatiivne jaotus
5. Rakenduskava juhtimine
5.1. Rakenduskava elluviimine
5.1.1. Korraldusasutus
5.1.2. Rakendusasutused ja rakendusüksused ning ülesannete
delegeerimise korraldus
5.1.3. Projektide valiku korraldamine
5.1.4. Rakenduskava seirekomisjon
5.1.5 Seire ja hindamise korraldus
5.2. Andmete kogumine ja elektrooniline infovahetus
5.3. Vastavuse tagamine riigiabi ja riigihangete reeglitega
5.4 Horisontaalsete teemadega arvestamine
5.5. Finantsjuhtimine
5.5.1. Makseasutus
5.5.2. Struktuurivahendite finantsjuhtimise üldise protsessi kirjeldus
5.6. Auditeeriv asutus
5.7. Rikkumisest teavitamise üldskeem
5.8. Info ja avalikustamine
5.9. Rakenduskavaga seotud haldussuutlikkuse tagamine
6. Kokkuvõte rakenduskava eelhindamisest
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7. Kokkuvõte rakenduskava keskkonnamõju strateegilisest hindamisest
LISA 1
Kaasatud sotsiaal-majanduslike partnerorganisatsioonide nimekiri
(MKM, KUL)
LISA 2
Kaasatud sotsiaal- majanduslike partnerorganisatsioonide nimekiri
(HTM)

-

-

-

IP – intervjuud partneritega; = – kuna partnerid olid rahul käsitlusega esialgses Hinnatavas dokumendis, siis sel
teemal nende arvamust uuesti ei küsitud; EHT – ekspertgrupi hinnang täiendatud Hinnatavale dokumendile; EH –
ekspertgrupi hinnang teemale esialgses Hinnatavas dokumendis

Hinnang „Inimressursi arendamise rakenduskava” dokumendile seisuga 23. november 2006
Teema

Vastutav täitja

1 LÜHIKOKKUVÕTE
2 SISSEJUHATUS
2.1 Rakenduskava olemus ja lähtealused
2.2 Rakenduskava koostamine
2.3 Seosed teiste rakenduskavade ja riiklike arengukavade raames
teostatavate tegevustega
2.4 Partnerite kaasamine
2.5 Kasutatavad lühendid
3 RAKENDUSKAVA VALDKONDADE TUGEVATE JA NÕRKADE
KÜLGEDE ANALÜÜS
3.1 Haridus
3.1.1 Valdkonna analüüs
3.1.2 RAK 2004-2006 perioodi vahendite kasutamise tulemused
3.2 Teadus- ja arendustegevus ning kõrgharidus
3.2.1 Valdkonna analüüs
3.2.2 RAK 2004-2006 perioodi vahendite kasutamise tulemused
3.3 Tööturg
3.3.1 Valdkonna analüüs
3.3.2 RAK 2004-2006 perioodi vahendite kasutamise tulemused
3.4 Inimressurss ettevõtluses
3.4.1 Valdkonna analüüs
3.4.2 RAK 2004-2006 perioodi vahendite kasutamise tulemused
3.5 Haldusvõimekus
3.5.1 Valdkonna analüüs
3.5.2 RAK 2004-2006 perioodi vahendite kasutamise tulemused
4 PRIORITEETSETE SUUNDADE KIRJELDUS
4.1 Elukestev õpe
4.1.1 Vajalikkuse põhjendus
4.1.2 Eesmärgid ja indikaatorid
4.1.3 Kavandatavate tegevuste indikatiivne loetelu
4.1.4 Tegevuste mõju horisontaalsetele teemadele
4.1.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.2 Teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi
arendamine
4.2.1 Vajalikkuse põhjendus
4.2.2 Eesmärgid ja indikaatorid
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4.2.3 Kavandatavate tegevuste indikatiivne loetelu
4.2.4 Tegevuste mõju horisontaalsetele teemadele
4.2.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
4.3.1 Vajalikkuse põhjendus
4.3.2 Eesmärgid ja indikaatorid
4.3.3 Kavandatavate tegevuste indikatiivne loetelu
4.3.4 Tegevuste mõju horisontaalsetele teemadele
4.3.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
4.4.1 Vajalikkuse põhjendus
4.4.2 Eesmärgid ja indikaatorid
4.4.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest - eesmärkide
saavutamiseks kavandatavad tegevused prioriteetse suuna raames
4.4.4 Tegevuste mõju horisontaalsetele teemadele
4.4.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.5 Suurem haldusvõimekus
4.5.1 Vajalikkuse põhjendus
4.5.2 Eesmärgid ja indikaatorid
4.5.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest - eesmärkide
saavutamiseks kavandatavad tegevused prioriteetse suuna raames
4.5.4 Tegevuste mõju horisontaalsetele teemadele
4.5.5 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.6 Horisontaalne tehniline abi
4.6.1 Vajalikkuse põhjendus
4.6.2 Eesmärgid
4.6.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest - eesmärkide
saavutamiseks kavandatavad tegevused prioriteetse suuna raames
4.6.4 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
4.7 Tehniline abi
4.7.1 Vajalikkuse põhjendus
4.7.2 Eesmärgid
4.7.3 Indikatiivne loetelu kavandatud tegevustest
4.7.4 Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
5 RAKENDUSKAVA RAHASTAMINE JA LISANDUVUSE
ARVESTUS
5.1 Rakenduskava rahastamisplaan 2007-2013 - kogueelarve
prioriteetsete suundade lõikes (EUR)
5.2 Rakenduskava rahastamisplaan 2007-2013 - ühenduse osalus aastate
ja fondide lõikes (EUR)
6 ABIVALDKONDADE INDIKATIIVNE JAOTUS
7 RAKENDUSKAVA JUHTIMINE
7.1 Rakenduskava elluviimine
7.1.1 Rakenduskava korraldusasutus
7.1.2 Rakenduskava rakendusasutused ja rakendusüksused ning
ülesannete delegeerimise korraldus
7.1.3 Projektide valiku korraldamine
7.1.4 Seirekomisjon
7.1.5 Seire ja hindamise korraldus
7.2 Andmete kogumine ja elektrooniline andmehaldus
7.3 Vastavuse tagamine riigiabi ja riigihangete reeglitega
7.4. HORISONTAALSETE TEEMADEGA ARVESTAMINE
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7.5 Finantsjuhtimine
7.5.1 Makseasutus
7.5.2 Struktuurivahendite finantsjuhtimise üldise protsessi kirjeldus
7.6 Auditeerimine
7.6.1 Auditeeriv asutus
7.6.2 Rikkumistest teavitamise üldskeem
7.7. Info ja avalikustamine
7.8. Rakenduskavaga seotud haldussuutlikkuse tagamine
7.9. Koordinatsioon
8 KOKKUVÕTE RAKENDUSKAVA EELHINDAMISEST
9 KOKKUVÕTE RAKENDUSKAVA KESKKONNAMÕJU
STRATEEGILISEST HINDAMISEST
LISA 1
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IP – intervjuud partneritega; = – kuna partnerid olid rahul käsitlusega esialgses Hinnatavas dokumendis, siis sel
teemal nende arvamust uuesti ei küsitud; EHT – ekspertgrupi hinnang täiendatud Hinnatavale dokumendile; EH –
ekspertgrupi hinnang teemale esialgses Hinnatavas dokumendis
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Lisa 2

Lisa 2:
Vastused Hindamise alusküsimustele (RSKS)
“Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” eelhindamise käigus andis
ekspertgrupp oma hinnangu ning vajadusel ja võimalusel formuleeris soovitused strateegia
parandamiseks järgmiste, tellija poolt esitatud Hindamise alusküsimuste osas:
Hindamise alusküsimused ja ekspertgrupi vastused

Strateegia kohta tervikuna:

Vastutav
täitja /
Ekspertgrupi
hinnang
(vt legend
all)

HA1. Kas strateegia on vastavuses teiste siseriiklike strateegiliste dokumentidega (sh eelkõige
“Säästev Eesti 21”) ning Ühenduse strateegiliste dokumentidega (sh eelkõige “Ühenduse
strateegilised suunised” ja “Euroopa Liidu säästva arengu strateegia”)? Kas strateegia toetab
“Majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava 2005-2007” elluviimist ja seeläbi Lissaboni
strateegia eesmärkide saavutamist?
RSKS ei olnud otseses vastuolus ühegi dokumendiga, mis oli kaasatud vastavushindamisse.
RSKSi vastavushindamise käigus siiski selgus, et rida kriteeriume, eriti hindamise
alusdokumentides toodud indikaatorite sihttasemed, ei ole üheselt välja toodud / leidnud
käsitlemist RSKSis. Töö etapi II käigus tuvastas ekspertgrupp, et valdav osa kõnealustest
kriteeriumidest ja peamiste indikaatorite sihttasemetest on esitatud OPdes. Strateegia koostajate
otsus – mitte dubleerida kõiki kriteeriume ja indikaatorite sihttasemeid RSKSis ja OPdes – on
ekspertgrupi hinnangul põhjendatud. Tuleb arvestada, et „Säästev Eesti 21” ja “Majanduskasvu ja
tööhõive tegevuskava 2005-2007” on mitmes valdkonnas spetsiifilisemad kui RSKS ja OPd.
RSKSi prioriteetide lõikes tuuakse välja muuhulgas seosed ülalnimetatud dokumentidega. See
viitab, et RSKSi koostamisel on viimaseid silmas peetud ning seoseid otsitud.

Rein

HA2. Milline on strateegia elluviimise tõenäoline mõju “Ühenduse strateegilistes suunistes”
väljatoodud eesmärkide saavutamisele? Kas strateegia majanduslikud, sotsiaalsed ja
keskkonna-aspektid on omavahel seotud ja tasakaalustatud? (vt Euroopa Komisjoni poolse
eelhindamise juhendi Lisa 1 punkt 1).
RSKSi prioriteetide käsitluses on toodud välja seosed „Ühenduse strateegiliste suuniste”
eesmärkidega. Kuna viimased ise ei ole (ka algdokumendis) läbi konkreetsete indikaatorite
sihttasemete kirjeldatud (on vaid EL-tasandi tegevuslikud suunised), saab hinnata üksnes seda,
kas RSKSis kavandatu elluviimine aitab Eestil liikuda suunistega ühes suunas. Ekspertgrupi
seisukoht on, et deklaratiivsel tasandil, st RSKSis sõnastatud eesmärke või prioriteete
analüüsides, võib näha suunatust liikumaks suunistes toodud eesmärkide poole; RSKSis on
osaliselt määratletud ka vastavad indikaatorid baas- ja sihttasemega, mis peegeldavad muutuste
ulatust. Samas tuleks ekspertgrupi hinnangul paremini välja tuua nimetatud eesmärkide ja nende
saavutamiseks tehtavate tegevuste vahelise seose selgus (tekib küsimus, kas seatud eesmärgid
saavutatakse plaanitud tegevuse raames või juhuslikult). Teema haakub tugevasti indikaatorite
temaatikaga; mõju peaks olema kvantifitseeritud, samuti sisendid-väljundid. Selle alusel saaks
võtta seisukoha „tõenäolise mõju” tõenäolise tõesuse kohta.

Rein

Strateegia majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonna-aspektid on RSKSis lahti kirjutatud
prioriteetide lõikes alalõikudes, mis käsitlevad seoseid teiste prioriteetidega. Ekspertgrupi
hinnangul on koostajad mõelnud, millist (positiivset) mõju avaldab (teoreetiliselt võib avaldada)
üks või teine prioriteet teistele prioriteetidele. Samas ei ole kavandatud tegevusi nendes
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kokkupuute punktides, et kirjeldatud tulemusi saavutada. Tuleks silmas pidada, et positiivse
koosmõju kõrval eksisteerib ka (potentsiaalne) negatiivne koosmõju. N: transpordiühenduste
parandamine toob Euroopa praktika kohaselt kaasa tööjõu varasemast suurema liikumise linnade
tööturule, kus palgatase kõrgem (st probleeme regionaalpoliitilises tasakaalustatuses); toob kaasa
liikumiskiiruse suurenemise, mis tähendab suuremat ohtu (kaas)liiklejate (sh jalakäijate ja
kergliiklejate) tervisele ja varale; tõukab tagant autostumist jne. Ekspertgrupp ei taha kahtluse
alla panna formuleeritud prioriteetide vajalikkust, kuid koostajatel on kalduvus näha seoseid
majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonna-aspektide vahel valdavalt läbi (potentsiaalselt) positiivse
prisma.
Ettepanek HA2-1:
Soovitame teha nimekirja nii prioriteetide vastasmõjude võimalikest positiivsetest kui ka
negatiivsetest tagajärgedest ning nendest kõige suurema potentsiaaliga ja kõige suurema riskiga
seotud tulemuste / tagajärgede saavutamiseks / ärahoidmiseks kavandada konkreetsed tegevused.
Selle tulemusena muutuks planeerimine terviklikumaks.
HA3. Kas strateegia ülesehitus on selge ja loogiline? Kas strateegia on läbivalt ühtne?
Ülesehitus peab tulenema alustest ja peegeldama ka koostamise protsessi. Kuivõrd sellest ei ole
RSKSi vastavates punktides kirjutatud, siis on väga raske midagi öelda.
Ettepanek HA3-1:
Märksõnaks pakume siinkohal termini „meetod”. Soovitame järgida parimat praktikat: püstitada
eesmärgid ja määratleda kontekst, määratleda riskid erinevates lõigetes (SWOT ja väliste tegurite
kohapealt PEST ja kuna tegu on avaliku teenuse strateegiaga, siis pigem peaks PEST
domineerima), analüüsida ja hinnata riske (dimensioonides toimumise tõenäosus ja riski suurus),
kavandada tegevused, jaotada ressursid jne. Igas etapis tuleb kommunikeerida ja teha
vahekokkuvõtteid kõigile asjaga seotud huvigruppidele (ministeeriumid, partnerid, laiem
avalikkus, Euroopa Komisjon jt), muidu läheb arusaamade erinevus (perception cap) liiga
suureks. Soovitame infovahetusele (kommunikatsioonile) ja läbipaistvusele senisest suuremat
tähelepanu pöörata, teha kasvõi strateegiaprotsessi aegne roadshow’de plaan ja viia see
erinevates kohtades ellu (miks, kuidas, millal). Eesmärgiks on süstemaatiliste teadmiste ja
oskuste andmine koos kaasamisega. Kuivõrd aega käesoleva planeerimisprotsessi lõpuni on
jäänud suhteliselt vähe, oleks realistlikum a) pöörata tähelepanu teavituskava väljatöötamisele ja
elluviimisele kohe käesoleva programmi käivitamise algusest 2007, selleks et (tagantjärele) tõsta
avalikkuse / sihtgruppide osalusmäära; b) arvestada suurema vajadusega kommunikatsiooni
järele järgmiste programmide kavandamisel. Soovitame vaadata ja võrrelda, kuidas
investeerimispankurid suuri projekte ellu viivad ja suurte ettevõtete arengut seeläbi mõjutavad.
Strateegia RSKSi ja OPde näol pole ainuke Eestis perioodil 2007-2013 ellu viidav strateegia.
Eesmärke püstitatakse ja vahendeid eraldatakse ka riigi eelarvestrateegia, KOVide strateegiate
jms raames. Ekspertgrupp on seisukohal, et RSKSi eelhinnatud versioonis ei ole selgelt näha,
milliseid strateegiad, programme vms on avaliku sektori tasandil (st eelkõige avalikes huvides)
plaanis samaaegselt ellu rakendada, millistele prioriteetidele igaühes neis keskendutakse ning
palju selleks raha planeeritakse (või on ajalooliselt eraldatud, kui uued strateegiad pole veel
valmis); erandiks teatud reservatsioonidega on link Euroopa Põllumajanduse Fondi Maaelu
Arenguks ja Euroopa Kalandusfondi toetuste planeerimise juurde. Sellises olukorras on tekib
ekspertgrupil (tõenäoliselt ka mitmel osapoolel) küsimus, miks üht või teist olulist valdkonda
(näiteks: üldharidus) ei käsitleta RSKSis (ja OPdes) piisavalt. Tõenäoliselt antakse sellele
koostajate poolt vastus kas a) selle valdkonnaga tegeletakse teiste (RSKSi ja OPde raames
defineerimata) strateegiate raames; või b) valdkond ei ole abikõlbulik.
Ettepanek HA3-2:
Soovitame strateegia ülesehitusliku selguse huvides:
a) joonise kujul ära näidata, milliseid teisi avaliku sektori tasandi strateegiaid / programme /
eelarveid rakendatakse ellu perioodil 2007-2013, mis on suunatud RSKS (ja OPde) eesmärkide /
prioriteetidega samadesse-toetavatesse valdkondadesse (nn tervikpildi vajadus), eriti positiivne
oleks, kui sellelt jooniselt selguksid ka planeeritavad mahud aastate lõikes ning oleks lisatud
analüüs, mis toob välja viimase viie (või kümne) aasta trendid finantsvahendite jaotuse muutustes
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(juhul kui sellisest pilti pole otstarbekas RSKSis otseselt näidata, võib piirduda ka viitega
dokumendile, milles tervikpilt (prognoosina) välja toodud);
b) iga valdkonna analüüsi alguses üheselt defineerida 1) mis on selle valdkonna põhilised teemad
(a la transport hõlmab endas visioone ja tegevusi maantee-, raudtee-, mere- ja lennutranspordi,
transiidi, kaubaveo, ühistranspordi, kergliikluse, teede, sadamate ja lennuväljade infrastruktuuri,
liiklusohutuse ja -järelevalve, administratiivse korralduse jne osas) (nn objekti määratlemine); 2)
millised nendest teemadest on abikõlbulikud (nn piirangute defineerimine), st millele pööratakse
RSKSis (ja OPdes) rõhku.
RSKSis oleks mõistlik iga valdkonna analüüsi algul teha viide vastavatele osadele OPdes, kus
toodud detailselt määratlus ja piiritlus.
RSKSi struktuuri valik on mõistlik (eelhindamises olnud versioonis olid puudu rahastamiskava ja
riskianalüüs, mis loodetavasti lisanduvad veel töö käigus). Struktuuri osad ja nende järjekord
kattuvad üldjoontes ekspertgrupi nägemusega (ehkki visioon aastaks 2013 nii terviku kui ka
valdkondade tasandil võiks olla praegusest enam (miks mitte eraldi) välja toodud – millist
tulevikku me soovime / millisena me seda ette kujutame; eelhindamiseks antud dokumentides on
see kaudselt tuletatav indikaatorite sihttasemete kaudu).
Ekspertgrupi hinnangul on strateegia ühtne (siin mõeldakse RSKSi eraldi) selles tähenduses, et
- valitud valdkondades kirjeldatakse hetkeseisu (tõsi, sissejuhatusest ei selgu, miks just need
teemad on välja valitud (intervjuudest koostajatega selgus, et kriteeriumiks oli abikõlbulikkus, va
kolm esimest teemat hetkeolukorra analüüsi osast); kirjelduse (mis võiks ekspertgrupi hinnangul
olla praegusest enam analüütilisem) tulemused on kokku võetud SWOT-vormis (tõsi, tulemus on
sõnastuse valikust ja mõõdetamatusest tulenevalt kergesti rünnatav); SWOTi alusel on tehtud
analüüsi järeldused arendamist vajavate valdkondade kohta (tõsi, selgete ja mõõdetavate
valikukriteeriumide puudumise tõttu võib järeldusi kergesti kritiseerida stiilis – järeldused ei
tulene analüüsist, vaid on formuleeritud „nagu vaja”) ja ära näidatud strateegiline lähenemine,
milleks on võimaluste ärakasutamine nõrkuste ületamiseks (tõsi, mis ei ole korrektne SWOTanalüüsi kui metoodika loogikat silmas pidades);
Ettepanek HA3-3:
Soovitame koostajatel dokumentide uute versioonide loomisel läbivalt kontrollida, kas KÕIK
SWOTis esitatud väited on nn analüüsi osas kaetud ja argumenteeritud soovitavalt arvutuste või
uuringutega kasutades taustsüsteemina selgelt defineeritud piirkondi või riike N: EL15, EL25,
Soome, Läti-Leedu vms),
- püstitatud on üldeesmärk ja alameesmärgid ning need muudetud mõõdetavaks / jälgitavaks läbi
indikaatorite (tõsi, see ei kehti üldeesmärgi kohta);
Ettepanek HA3-4:
Soovitame koostajatel dokumentide uute versioonide loomisel lähtuda nn eesmärkide puust, kus
kõik püstitatud eesmärgid on lingitud kuni üldeesmärgini välja, selleks et hinnata valitud
strateegilise lähenemise terviklikkust,
- välja on toodud horisontaalsed väärtused (tõsi, ei selgu, mis kriteeriumide alusel on valik tehtud
ning milline on horisontaalsete väärtuste suhe üld- ja alameesmärkidesse);
Ettepanek HA3-5:
Soovitame täpsustada horisontaalsete väärtuste valiku kriteeriumid ning potentsiaalsete
konfliktide, mis tulenevad nn eesmärkide maatriks-süsteemi kasutamisest, vältimiseks selgelt
formuleerida ühelt poolt üld- ja alameesmärkide ning teiselt poolt horisontaalsete väärtuste
vaheline suhe,
- prioriteetide lõikes on lahti kirjutatud prioriteedi vajalikkus, peamised tegevused ja seosed teiste
prioriteetide ja dokumentidega (tõsi, mis oli viimase osas osaliselt veel töös)
- esitatud on sissejuhatav ülevaade valdkondlikest rakenduskavadest ja nende elluviimisest, mis
põhimõtteliselt on eeskujulik
RSKSi kajastamist leidvad teemad on detailsemat lahti kirjutatud ja täiendatud OPdes (st OPd on
hetkel RSKSi laienduseks). Eeldusel, et rõhuasetused pannakse lõplikult paika eelkõige OPde
tasandil, tuleb RSKSi hiljem uuesti läbi töötada, et tagada kooskõla OPdega.
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Ettepanek HA3-6:
Mõistlik oleks teha veel väliskeskkonna tegurite riskianalüüs (sobiks RSKSi väliskeskkonna
punkti või valdkonna analüüsides eraldi), st mis võimalused või ohud kaasnevad, kui maailmas,
ELis, Venemaal realiseeruvad prognoositavad trendid (a la vaesuse ja rahvastiku kasv
arengumaades ning selle pos/neg mõju (seoses võimaliku migratsiooniga) meile, T&A valdkonna
kiire arengu realiseerumine teistes (vanades) ELi riikides ning selle pos/neg mõju (seoses
koopereerumisega või riikide vahelise konkurentsiga (talentide pärast)) meile, energiakandjate
hinna kasv ja energia üleilmne defitsiit ning selle pos/neg mõju (seoses Venemaaga) meile jms).
Soovitame siin kasutada PEST mudelit (ja seda ka iga OPdes käsitletud valdkonna kohta eraldi)
ning võimaluse korral hinnata mõju uuringutele või arvutustele tuginedes (mitte üksnes
intuitiivselt). Tulemused oleksid sisendiks SWOT analüüsi OT osale.
Intervjuudest koostajatega on ekspertgrupil kujunenud veendumus, et strateegia edaspidise
täiendamise käigus (soovituslikult pöörates tähelepanu ülalviidatule) on reaalne liikuda strateegia
ühtsuse suurendamise suunas (tõenäoliselt on koostajad seda juba strateegia uuemate versioonide
väljatöötamise käigus teinudki).
HA4. Millised on strateegia rakendamisel esinevad riskid ja soovitused riskide juhtimiseks?
Hindajatel tuleb teostada vastav riskianalüüs, võttes arvesse nii strateegilise lähenemise,
rahastamiskava kui rakendussüsteemi aspekte. Seejuures tuleks võimaluse korral lähtuda
2004-2006 programmeerimisperioodi kogemustest.
Üldreegel riskide jagunemisest on:
Strateegilised riskid (60%) – Operatsioonilised riskid (30%) – Finantsriskid (10%)
RSKSis on vajalik keskenduda eelkõige operatsiooniliste riskide juhtimisele. Operatsioonilised
riskid puudutavad inimesi, protsesse ja kasutatavat tehnoloogiat. Välisest keskkonnast tulenevad
operatsioonilised riskid ehk süstemaatilised OR on väliskeskkonna muutustest tulenevad
asjaolud, mis mõjutavad oodatava oleku erinevusi.
Kuna RSKS on oma fookuses suunatud elu parandamisele / vähemarenenud valdkondade
järeleaitamisele Eestis (mitte niivõrd uute läbilöökide kavandamisele naaberriikidega võrreldes
või ELi tasandil tervikuna), siis strateegiliste riskide potentsiaalne prognoositav mõju on
suhteliselt väike – eeldusel, et finantsvahendid on olemas (so finantsriskid) ning operatsioonilisel
tasandil on varasemale kogemusele tuginedes pädevad elluviijad olemas (nii rakendussüsteem
kui ka taotlejad), siis puhastusseadmed, teed, teaduse ja kutsehariduse infrastruktuur jms, mis
Eestis ehitatakse, hanked / ostud, mida tehakse, ning arendus-koolitus-teavitus-tegevused, mida
kavandatakse, saavad suure tõenäosusega tehtud sõltumata väliskeskkonnast (iseasi on, kuivõrd
me selle tulemusena kellelegi järele jõuame või kas me suudame ära kasutada / ennetada
võimalikke pos/neg arenguid maailmas või Euroopas a la infotehnoloogia arengud, muutused
energiakandjates jms).
Kuna olulises osas kavatsetakse kasutada olemasolevat rakendussüsteemi ja see on oma tõhusust
tõestanud, siis on siit roheline tuli. Kahtlemata tekib küsimus, kas mahtude olulise tõusu korral
on antud süsteemi kavandamisel ja edasiarendamisel pööratud rõhku selle töökindlusele või
mitte. Riskide maandamise seisukohalt tuleb RSKSi ellurakendamisel kanda hoolt selle eest, et
rakendamisega seotud inimesed, protsessid ega seda toetav tehnoloogia ei kujuneks piduriks. Exante analüüsi käigus läbiviidud intervjuud koostajatega pigem veensid ekspertgruppi, et
ülalnimetatud teemadele on mõeldud ning vajalikul ajal asutakse nende kallale. Senine
rakendussüsteem on RAK 2004-2006 ettevalmistamise ja elluviimise käigus kogemuse saanud.
Uues rakendussüsteemis uusi rakendusüksusi ei lisandu.
Võimalikuks riski allikaks on poliitiline süsteem ja selle tõhusus otsustamisel / kompromisside
leidmisel. Lähiajaloole tuginedes pole siiski põhjust arvata, et poliitilise passiivsuse tõttu võiks
jääda oluline osa programmidest ellu viimata (sõltuvalt koalitsioonist võivad küll muutuda
prioriteedid ja elluviimise kiirus). Kiitust väärivad strateegia koostajate kohtumised ja arutelud
kõigi peamiste poliitiliste jõududega, selleks et visioone jagada ning arvestada.
Ettepanek HA4-1:
Ekspertgrupp soovitab, et strateegilise juhtimise ja riskijuhtimise protsess võiks olla RSKSis
paremini integreeritud, siis saaksime öelda, et meil on tegemist riskidega arvestava strateegia või
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arengukava väljatöötamisega (N: PEST ja SWOT mudeli alusel kaardistatud riskid).
HA5. Kas partnerite kaasamine strateegia koostamisse on olnud piisavalt laiaulatuslik ja tõhus,
lähtudes muuhulgas 2004-2006 programmeerimisperioodi kogemustest?
Nimeliselt on kaasatud 124 partnerit, kuid sisuliselt pole valdav enamus partnereid koostamises
osalenud. Peamiseks põhjuseks on partnerite vähene suutlikkus sisuliselt koostamises kaasa
rääkida, mis on tingitud eelkõige töötajate väikesest arvust ja koormatusest muude ülesannetega
partnerorganisatsioonides. Koostajate poolt ei ole tehtud huvilistele takistusi protsessis osaleda.

Mare

RKSK saadeti ametlikele partneritel tutvumiseks ja kommenteerimiseks ja tehti avalikkusele
kättesaadavaks internetis 9.03.06. Siseriiklike konsultatsioonide käigus esitati 169 märkust,
millest 62% arvestati osaliselt või täielikult. Seejuures huvirühmade kaasamisega seotud
märkusega (tehtud Vabaühenduste koostöövõrgustiku poolt) ei arvestatud põhjendusega, et see
tugines partnerite kaasamise vanale juhendile. Lisaks viisid koostajad kevadel läbi road-show’sid
partneritele.
Partnerite küsitlemisel selgus üldine arvamus, et nende roll on olnud suhteliselt formaalne,
olulised asjad on eelnevalt ära otsustatud ja koostajatel puudus selge ootus partnerite panuse
suhtes. Samas selgus, et olulisemate partnerite ettepanekutega on siiski arvestatud. Väikesed
partnerid, kes moodustavad valdava osa kõigist partneritest, pole sageli üldse asjaga kursis või
tunnistavad, et neil ei ole suutlikkust RSKSi (ja OPsid) sisuliselt läbi töötada (inimressursi
puudus). Partnerite põhiline ootus seisneb selles, et olla informeeritud.
Nii koostajate kui partnerite arvates oli partnereid kaasatud optimaalselt. Partnerite kaasamise
kogemus RAK 2004-2006 koostamisse näitab, et mida varem ja lähemale huvigruppidele jõuda,
seda paremat tagasisidet on neilt võimalik saada. Koostajate seisukohast oli partnerite aktiivsus
keskpärane, väljaarvatud Sotsiaalministeeriumi hinnang, kes pidas partnerite üldist aktiivsust
madalaks ja eriti aga oma partnerite aktiivsust võrreldes teiste partneritega. Üldiselt hindasid
koostajad partnerite panust samaväärseks võrreldes RAK 2004-2006 koostamisega. Partnerite
ettepanekuid pidasid koostajad tihti liiga spetsiifilisteks, seotuks kitsalt partnerite
tegutsemisvaldkonnaga, mistõttu sageli ei sobinud need oma detailsuses RKSKi. Tihti oli
tegemist lihtsalt redaktsiooniliste märkustega. Koostajate arvates tuleb võtta partnereid selliselt
nagu nad on ja oodata neilt vastavalt nende suutlikkusele. Partnerite panust peeti tähtsaks
seetõttu, et neil on administratsioonist sõltumatu, sageli tegelikkusele paremini vastav arusaam
probleemidest, eesmärkidest, tegevustest.
Kuigi partnerite kaasamine RSKSi (OPde) koostamise juurde on olnud laiaulatuslikum ja
paremini korraldatud võrreldes RAK 2004-2006 koostamisega, on sisulise kaasamise
tõhustamiseks veel arenguruumi.
Ettepanek HA5-1:
Kaasamise korraldamise ja üldpõhimõtete sisuliseks täitmiseks välja töötada ja viia ellu RSKSi ja
OPde teavituskava, suurendada teadlikkust ja stimuleerida sisulist diskussiooni enne strateegia
lõplikku valmimist 2006.a. lõpus; teavitusmaterjalide koostamisel tuleks arvestada, et mahukat
dokumenti (RSKS+4 OPd) ei suuda (ega vajagi) kõik partnerid hoomata; kui on võimalik, tuleks:
1) kaardistada partnerite lõikes ära nende prioriteetsed huvivaldkonnad;
2) koostada kokkuvõte eelkõige neid valdkondi silmas pidades (tõenäoliselt tuleb mõnikümmend
eraldi kokkuvõtet, mis on koostatud algallikatest copy+paste meetodil).
Ettepanek HA5-2:
Töötada välja kava partnerite suutlikkuse suurendamiseks pidades silmas edasiste strateegiate või
arengukavade väljatöötamist; seda võib teha mõne teise programmi / arengukava raames, mis on
suunatud partnerite haldussuutlikkuse parandamisele; kindlasti peaksid partnerid ka omavahel
senisest enam koopereeruma (N: omavahel leppima kokku, kes on nende eestkõneleja, kes end
teemadega vajalikul määral kurssi viib ning kes tegutseb nn vahendajana koostajate ja üksikute
partnerite vahel), et väheseid ressursse efektiivsemalt kasutada.
HA6. Millised on strateegia rakendamise oodatavad mõjud (sh kvantitatiivsed), lähtudes
muuhulgas 2004-2006 programmeerimisperioodi kogemustest? Kas ja kuidas aitab
strateegia rakendamine kaasa Eesti riigi pika-ajalisele arengule, sh kas kavandatud
strateegia aitab tagada arengu jätkusuutlikkust?
Oodatavate mõjude ehk tuleviku oodatava oleku kohta on RSKSis suhtelistelt tagasihoidlikult

83

Ivo

kirjas. Enam on selle kohta võimalik järeldusi teha OPde alusel (vt Vastused hindamise
alusküsimustele OPde kohta).
Vt ka vastus küsimusele „Kas strateegias määratletud indikaatorid on asjakohased …” (p HA16).
HA7. Kas struktuurivahendite ning Euroopa Põllumajandusfondi Maaelu Arenguks ja Euroopa
Kalandusfondi vahendite planeerimine ja kasutamine on piisavalt koordineeritud (võttes
arvesse sh “Maaelu arengu strateegiat 2007-2013” ja “Kalanduse arengu strateegiat 20072013”)?
“Maaelu arengu strateegia 2007-2013” ja “Kalanduse arengu strateegia 2007-2013”
väljatöötamist koordineeriv Põllumajandusministeerium on ka RSKSi koostaja ning RSKSi
koostamise koordinaator Rahandusministeerium, aga ka teised ministeeriumid on kaasatud
“Maaelu arengu strateegia 2007-2013” ja “Kalanduse arengu strateegia 2007-2013” koostamisse.
Kokku on lepitud koordinatsioonimehhanismid. Seetõttu võib öelda, et läbi ühiste tegijate on
struktuurivahendite ning Euroopa Põllumajandusfondi Maaelu Arenguks ja Euroopa
Kalandusfondi vahendite planeerimine ja kasutamine Eestis perioodiks piisavalt koordineeritud.
Sisulist kooskõla nimetatud dokumentide ning RSKSi vahel saab hinnata eeldatavasti töö etapis
III, mil kõik need dokumendid on valmis. Selleks ajaks on tõenäoliselt lisatud RSKSi ka vastavad
osad kooskõlast “Maaelu arengu strateegia 2007-2013” ja “Kalanduse arengu strateegia 20072013” dokumentidega.
HA8. Kas strateegia koostamisel on arvesse võetud eelmise programmperioodi hindamise
tulemusi ja struktuurivahendite kasutamise kogemusi (sh vahehindamistest tulenevaid
järeldusi ja ettepanekuid)?
Intervjuudest koostajatega selgus, et paljud koostajatest ei ole olnud isiklikult seotud RAK 20042006 koostamisega. Ekspertgrupil kujunes seisukoht, et (varasematel perioodidel) õpitut on seni
vähe kirja pandud (formaliseeritus väike). Asjad on vastavate isikute peades ning tegemist ei ole
korporatiivse teadmisega. Sellest võib järeldada, et mitmel puhul tuli RSKSi (OPsid) koostades
alustada nn ilma tausta teadmata (st sai küll kasutada eelkäijate poolt varasema perioodi kohta
kirja pandud strateegiat, kuid varem tehtud valikute põhjused ja kriteeriumid, samuti põhjustagajärg seosed on jäänud selgusetuks ning neid ei ole suudetud ka RSKSis (OPdes) piisavalt
selgelt avada). Positiivselt poolelt tuleb ära märkida, et uued koostajad on siiski palju õppinud,
eelkõige tänu suhtlemisele ja infovahetusele staažikamate kolleegidega ning RAK 2004-2006
meetmete ellurakendajatega.
Ettepanek HA8-1:
Arvestades asjaolu, et paljud RAK 2004-2006 koostajad ei ole tegevad RSKSi juures, on nn
inimestega seonduvad riskid väga aktuaalsed; riik peaks leidma mehhanismi, et edaspidi (sh
käesoleva RSKSi ja OPde koostamise käigus) oleksid kogutud teadmised (sh strateegiliste
valikute ja protsessidega seonduvad) koostajate poolt formaliseeritud. Julgeme siin soovitada
näiteks enesehindamise süsteemi kasutuselevõttu, mille käigus pannakse kirja nii õnnestunud kui
vähemõnnestunud tegevused / otsused ning nendeni viinud sammud.
Võimalusel tuleks tagada, et varasemad koostajad oleksid kaasatud ka uute perioodide
strateegiate loomisse (kasvõi väliste nõunikena).
RSKSi koostamisega samal ajal telliti mitmeid RAK 2004-2006 programmi osade hindamisi.
Intervjuudest koostajatega kujunes ekspertgrupil arusaam, et parimal juhul ollakse teadlikud
nimetatud hindamiste läbiviimisest, kuid ei saa öelda, et nende hindamiste tulemused oleksid
olnud sisendiks RSKSi väljatöötamisele (objektiivne paratamatus on see, et 2004-2006 a sisulisi
tulemusi on paljudel juhtudel hetkel veel vara hinnata). Põhjusena näeb ekspertgrupp aja
vähesust, mis on tinginud selle, et nn uus planeerimine on ära tehtud enne nn
situatsioonianalüüsi. Ekspertgrupp möönab, et andmete vähesuse tõttu on perioodile 2004-2006
hinnangu andmine 2006. a alguse seisuga väga raske. RSKSi täiendamise käigus tuleks nüüd
tagantjärele võtta kokku RAK 2004-2006 värskelt valminud või peagi valmimas hindamiste
tulemused ja otsustada, mida nendest saab kasutada RSKSi sisendina.
Ettepanek HA8-2:
Sellega seoses on ettepanek tulevikuks, et perioodi 2014-2020 struktuurivahendite kasutamise
strateegia koostamisele eelnevalt tuleks sisendiks kujunevad vahehindamised läbi viia hiljemalt
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Hetkeolukorra analüüsi kohta:

HA9. Kas analüüsis on arvesse võetud peamisi sotsiaal-majanduslikke arengutrende nii Eestis kui
Euroopas ja maailmas?
RSKS pühendab suhteliselt suure osa oma mahust hetkeolukorra analüüsile. Ekspertgrupp jõudis
arusaamale, et käsitluses on hõlmatud peamised sotsiaal-majanduslikud arengutrendid.
Suhteliselt paremini on kajastamist leidnud olukord Eestis. Valdkondade lõikes on enamasti
puudu käsitlus olukorrast ja arengutrendidest Euroopas ja maailmas, mis ekspertgrupi hinnangul
võiks olla esitatud. See peaks keskenduma oluliste viimasel ajal aset leidnud (või lähitulevikus
prognoositavate) muutuste analüüsile usaldusväärsete allikate (uuringud, tunnustatud visionäärid)
alusel. Eelkõige on oluline tuvastada trendid, millel on Eesti jaoks oluline mõju perioodil 20072013 võimaluste ja riskide tähenduses, ning kas tuleks kavandada ennetavaid või korrigeerivaid
meetmeid.
Teistest teemadest erineb makromajanduslik keskkond ja olukord RSKSis. Laiaulatusliku teema
kohta on osa liiga lühike. Sellele vaatamata oli teema käsitlus sisu tähenduses korralik
kirjutamise ajal, kuid on tänaseks ajast natukene maas ja sisaldab ka mõningaid ebatäpsusi.

Enn

Ettepanek HA9-1:
Analüüsi osas käsitleda valdkondade lõikes ka olukorda ja trende Euroopas ja maailmas.
Ettepanek HA9-2:
Enne lõpliku versiooni esitamist päevakajastada valdkondlik statistika / järeldused.
HA10. Kas analüüs on objektiivne ja asjakohane, st Eesti ja tegevusvaldkondade arenguvajadusi
ja hetkeolukorda adekvaatselt ja piisavalt peegeldav (tulenevalt ekspertide kogemusest ja
teostatud asjakohaste uuringute tulemustest)?
RSKSi hindamisel kujunes ekspertgrupil veendumus, et muutmist vajaks nn analüüsi osa
käsitluse stiil. Esitatakse situatsiooni kirjeldus, mitte analüüs. Analüüsiva stiili all peab
ekspertgrupp silmas:
- terviku määratlemist (vt ettepanek p HA3),
- seniste trendide esitust ning nende põhjuseks olnud tegevuste / tegevusetuste ja mõjutamatute
väliskeskkonnategurite väljatoomist terviku osade lõikes,
- tulevikuprognoosi, mis juhtub siis, kui jätkatakse vanaviisi (sh indikaatorite sihttasemete
prognoos sellise stsenaariumi korral),
- seisukohavõttu, kui võimalik uuringute alusel, mis valdkonnas / teemas seis hea (so tugevus),
mis valdkonnas / teemas halb (so nõrkus); mida enam empiirikat valikute õigustamiseks, seda
parem; taustsüsteem tuleb selgelt välja tuua (N: EL15 või EL 25 keskmine),
- väliskeskkonna osas tuleks hinnata, millised väliskeskkonna tegurid ja nende trendid on
konkreetse valdkonna / teema seisukohalt pigem soodsad (võimalused), millised pigem
ebasoodsad (riskid),
- kriitiliste edutegurite (sh mõjutamatute keskkonnategurite) väljatoomist.
Läbivaks niidiks peaks olema oluliste indikaatorite taseme muutus ja kaugus nn ideaalist
(eesmärgist), mille alusel langetatakse otsuseid seoses metoodiliselt järgneva eesmärkide
püstitamisega. Muutuste esilekutsumise põhjus-tagajärg seosed ja kriitilised edutegurid määravad
ära sobivad meetmed (kui meil endal kogemus puudub, siis tuleks siin kasutada benchmarke).
Hinnatud RSKSi versioonis on käsitlus analüüsi valdkondade osas varieeruv.
Ettepanek HA10-1:
Ekspertgrupp soovitab puhta teksti asemel läbivalt kasutada pigem jooniseid ja tabeleid, mis
annavad infot edasi kontsentreeritumalt.
Ettepanek HA10-2:
Ekspertgrupp on seisukohal, et olemasoleva info alusel (mis juba valdavalt on RSKSis (ja
OPdes)) oleks koostajatel võimalik ülaltoodud metoodikale tuginedes hetkeolukorra analüüsi
käsitlust muuta analüütilisemaks, nii et järeldused – mida ja miks on vaja teha, tuleksid paremini
esile.
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Ekspertgrupile jäi silma autorite kalduvus võtta / jätta analüüsis seisukoht / mulje, et kõik
käsitletav vajab ka edaspidi arendamist sõltumata sellest, milline on teema suhteline seis (või
seisu muutuse prognoos) teiste teemadega võrreldes (N: RSKSi SWOTis tuuakse esikohal
tugevusena välja haritud rahvas; OPdes on olukorra parandamisega hariduses seotud terve rida
meetmeid; juhul kui neid meetmeid (N: elukestev õpe) ei rakendata, siis kas on oht, et 2013 ei ole
meil enam haritud rahvast – on see siis meie nõrkuseks? (Märkus: see näide on valitud
illustreerimiseks; ekspertgrupp on seisukohal, et investeeringud haridusse, eelkõige Lissaboni
strateegia valguses, on õigustatud)).
Analüüs ei pea näitama, et justkui kõike on vaja ja jõukohane arendada (praegu näib see olevat
läbiv stiil). Mõistetav on, et võimalikult laia kandepinna jaoks on vaja välja tuua, et olulised on
väga paljude valdkondade vajadused (alternatiiv: näidata fookuses ära mõned konkreetsed
valdkonnad, kuhu läheks lõviosa rahastamisest ja mis võiks tuua kaasa kõige suurema mõju – see
võib olla parim lahendus EK kui rahastaja esindaja seisukohalt). On kindlasti diskussiooni koht,
kuidas ja kuhu tõmmata piire. Praegu ei ole prioriteetseid teemasid välja toodud otsusena /
valikuna, vaid mitteprioriteetseid lihtsalt ei käsitleta (N: saarte ja mandri ühendamine sillaga
(sildadega) kui transpordi valdkonna võimalik projekt). Mõistagi loevad valdkondlikud eksperdid
selle varem või hiljem tekstist välja. See on põhjuseks, miks ekspertgrupp pooldab teistsugust
lähenemist.
„Võimaluste lahtijätmise” taktika, st väga paljude oluliste vajaduste väljatoomine, on mõistetav,
eriti arvestades planeerimisperioodi ajahorisonti, mille kestel võib olukord jooksvalt muutuda
ning siis on uus vajadus „jooksvalt” võtta. Ekspertgrupp mõistab, et muudatuste tegemine juba
kinnitatud ehk „lukku pandud” strateegias võib olla väga ajamahukas ja aeglane, mistõttu
soovivad koostajad jätta võimalikult laiad tegevusraamid. Ekspertgrupp rõhutab, et sedasorti
paindlikkuse hinnaks on fokuseerituse vähenemine (mis võib, aga ei pruugi kaasa tuua võimaliku
positiivse mõju hajumise) ning avatus sisepoliitilistele kannapööretele. Samas peab kindlasti
arvestama ka poliitikutega, kes saades mandaadi valijatelt omavad legitiimsust vastavalt oma
(parem või vasakpoolsele) programmile rõhuasetusi ja sellega seotud finantseerimist muuta (vt
selle kohta ka p HA4).
Vaatamata ülaltoodud märkustele on ekspertgrupp siiski seisukohal, et Eesti jaoks on tänastes
oludes mõistlikum valitud lähenemisele – pigem mõnevõrra väiksem fokuseeritus ja suurem
paindlikkus – põhimõtteliselt kindlaks jääda. Lõplik lahendus saab olema tõenäoliselt selline, et
mingi osa strateegiast (rahastamisest) on selgelt suunatud ELi jaoks olulistele prioriteetidele (mis
ei tähenda, et need oleksid ebaolulised Eesti jaoks), teine osa on selleks, et vastu tulla Eesti
huvigruppide ootustele, et oma kitsas valdkonnas mõned kaua aega edasilükatud asjad ära teha.
Ja siin on kokkuleppe koht Eesti ja ELi poole huvide vahel, et mõlemad tunneksid end
kasusaajana.
Ekspertgrupp usub, et RSKSis (ja OPdes) on võimalik ja mõistlik esile tuua valdkonnad, kus
Eestil ja Euroopal ühishuvid – ja põhimõttelist vastandumist Eesti vs EL ei teki.
HA11. Millised on alternatiivsed võimalused analüüsi osas toodud arenguvajaduste
saavutamiseks? Kas strateegilist lähenemist annab vastavalt kohendada?
Alternatiivseid võimalusi arenguvajaduste saavutamiseks RSKSis pole kaalutud. Ekspertgrupi
hinnangul püütakse RSKSis näidata, mis on aktuaalsed probleemid (kuigi aktuaalsuse (pingerea)
osas jätab mõõdetavus/argumenteeritavus soovida), püstitatakse hüpotees, et nende lahendamisel
saavutame oma eesmärgid, ning kirjeldatakse üldsõnaliselt tegevusi, mida on plaanis teha
eesmärkide (prioriteetide) saavutamiseks. Puudub viide sellele, et valikud on tehtud arvutustediskussioonide-arutelude käigus, kus oleks kaalutud ka alternatiive.
Intervjuudest koostajatega selgus, et vaidlused, millist strateegiat teha, on ära vaieldud varem.
Otsustati võtta aluseks olemasolevad strateegiad ja valdkondlikud arengukavad, mis on
koondatud RSKSiks (ja OPdeks) lähtudes EL nõuetest. Ekspertgrupi hinnangul annab see
loodavale strateegia dokumendile järjepidevuse (st jätkatakse varasemat poliitikat) ning
konsensuse / legitiimsuse (st need suunad-tegevused on poliitilisel tasandil juba heaks kiidetud),
mis on kindlasti olulised argumendid. Siiski pole see piisav, et öelda, et RSKSi koostamisel oleks
kaalutud alternatiivseid võimalusi vajalike arengute saavutamiseks.
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Ettepanek HA11-1:
Ekspertgrupp on seisukohal, et soovi korral oleks võimalik strateegia koostamise metoodikat
muuta / täiendada (st töötada välja ka alternatiivid ja ära teha nende hindamine; see ei pruugi
praegust tulemust muuta). Samuti näeb ekspertgrupp võimalusi koostajate poolt valitud
lähenemise arendamiseks (st näidata selgelt ära, et otsused on langetatud valikute hulgast; tuua
sisse vajalikud viited-otsused). Metoodilise materjalina on soovitatav kasutada eelhindajate poolt
välja töötatud küsimustikku koostajatele (täisversioon), mille üksikute teemade lõikes on toodud
küsimused, millele peaks saama strateegiast selge vastuse.
HA12. Kas analüüsi toetavad andmed ja argumendid on asjakohased ning tõesed? Kas
algandmed on olnud usaldusväärsed?
Kasutatud andmed on asjakohased ja tõesed ning usaldusväärsetest allikatest, kuigi osaliselt
vananenud (eelkõige makromajanduse teema). Tõenäoliselt on koostajatel plaanis enne lõpliku
versiooni valmimist statistika üle vaadata pilguga, kas on kasutatud kõige aktuaalsemaid
andmeid.
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Silma jäi, et kohati väljendatakse arenguvajadust üksnes läbi verbaalse argumendi stiilis „võib
hakata jääma kitsaks”.
Ettepanek HA12-1:
Selles osas peaks kasutama statistikat või arvutusi (tooma välja indikaatori praeguse taseme
võrdluses nn kriitilise tasemega ja/või lisama seniste muutuste kiiruse, mille alusel võib
prognoosida võimalikku kitsaskohta selles valdkonnas), mis kinnitaks väite paikapidavust.
HA13. Kas analüüsi järeldused tuginevad eelneval argumentatsioonil ja on piisavalt
põhjendatud?
Selles osas ei suutnud ekspertgrupp tuvastada selget seost analüüsi ja selle alusel tehtud
järelduste (sh SWOT ja selle tõlgendus) vahel. Kuivõrd analüüsis käsitletakse valdkonna väga
paljusid alateemasid stiilis „see vajab ka edaspidi arendamist”, siis mis kriteeriumide alusel tehti
valik tulemusi koondavasse SWOTi? Kohati on SWOTis esile tõstetud tugevusi-nõrkusi, mida ei
toeta analüüsi või strateegia osa (N: RSKSi SWOTis on tugevuseks „hea territoriaalne kaetus
teedega ning hea lennu- ja mereühendus /…/”; RSKSi prioriteedi 3 osas tõdetakse, et „/…/ riigi
sisesed ja rahvusvahelised ajalised ja ruumilised vahemaad on märkimisväärselt suured.” – hea
ühendus saab olla defineeritud vaid läbi tegeliku ühenduskiiruse (sellest saab tuletada vahemaa
läbimiseks tegelikult kuluva aja). Seega, kui ollakse seisukohal, et ajalised vahemaad on liiga
suured (siin oleks mõistlik näidata indikaatorit või esitada argumendid, mis näitaksid selle väite
paikapidavust), siis ei saa öelda, et ühendus on hea ehk tugevus). Kindlasti leiab Eestist mõne
konkreetse regiooni-liiklussõlme, kus on (transpordi)ühenduse pudelikael (neid on ka RSKSis ja
OPdes kirjeldatud) – kui on soov sellele SWOTis tähelepanu juhtida, siis peaks praeguse
üldsõnalise, kogu Eesti kohta käiva, väite muutma konkreetsemaks. Praeguses RSKSi versioonis
jääks lugejale selgusetuks, miks ei käsitleta ühenduskiirusi (ajakulu) ja nende muutust viimastel
aastatel (prognoosi lähiaastateks) linnades (eelkõige Tallinnas), kus autostumisega kaasnenud
ummikud on esimest oluliselt alandanud (sh tänavaid kasutaval ühistranspordil) – seda saaks
vajadusel uuringute alusel näidata. Arvestades liiklusvoogusid, oleks probleemi leevendamisel
Tallinnas tõenäoliselt efekt ühiskonna summaarse ajakulu vähenemise mõistes suurem kui
kusagil mujal. Tõenäoliselt on Tallinna mitte-käsitlemisel mitu (argumenteeritud) põhjust, millest
üks seotud ka abikõlblikkusega. Seega oleks ka siin selguse huvides mõistlik järgida p HA3
toodud soovitusi määratlemise ja piiritlemise osas.
Ettepanek HA13-1:
RSKSis olevat SWOT-analüüsi tuleks paremini põhjendada-kohendada. Küsimus on mitme
tugevuse või nõrkusena esitatud väite mõõdetavuses – selget tõestust, et Eestis on tugevusteks
„haritud rahvas”, „ühiskonna avatus ja paindlikkus”, „taastuvate loodusvarade /…/ olemasolu
/…/” jne ning seda kõike taustsüsteemis naaberriikidega (või ELiga tervikuna), pole analüüsi
osades esitatud. Praegu on kerge rünnata esitatud SWd süüdistusega, et tegemist pole analüüsi
kokkuvõttega, vaid Eesti soovunelmate ja klišeede esitamisega.
Samuti tuleks üle vaadata RSKSi SWOT-analüüsi OT-osa – osa võimalusi on praegusel kujul
mõistetavad kui „Eesti võimalikud strateegiad” (N: EL ühisraha euro kasutuselevõtmine), mitte
aga kui „Eestit oluliselt mõjutava väliskeskkonna analüüsi kokkuvõte”, st väliskeskkonna
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muutuste tulemusena Eestile (potentsiaalselt) paremaks muutuv tegutsemiskeskkond. Mitmel
juhul piisab väite sõnastuse muutmisest, et oleks selgelt näha – jutt käib muutusest maailmas /
ELis / meie lähiümbruses a la otseste välisinvesteeringute mahu ja kvaliteedi kasv Ida-Euroopas,
Põhjamaades, ELis vms (siit on lihtne näidata RSKSi osas „Väliskeskkond /…/”, et Eestil on
võimalus sellest osa saada, mis tooks potentsiaalselt kaasa need ja need positiivsed arengud);
nagu ka SW-osas, on siingi tähtis tugineda allikatele, arvutustele, prognoosidele, mis näitaksid, et
a) stsenaariumi realiseerumise tõenäosus on piisavalt suur (vrdl kui tõenäoline oleks võimalus
„juurdepääs maavarade kaevandamisele Kuul”, mis kindlasti kõlaks ahvatlevalt ja
kõrgelennuliselt); b) Eestil on võimalik sellest reaalselt kasu lõigata.
Samuti on osa riske praegu esitatud kujul, mis viitavad Eesti enda tegematajätmisele, mitte
väliskeskkonna mõjudele (N: „ajude äravoolu” /…/ asemel peaks rääkima „töötajale
atraktiivsematest töö- ja motivatsioonitingimustest teistes (EL) riikides”; uuringute alusel saaks
demograafia (rahvastiku) osa analüüsis hinnata väljarännet elualade lõikes (nii „ajud” kui ka
lihttöölised) ning arvutada, milline on a) mõju Eesti ühiskonnale, kui sama trend jätkuks; b)
hinnanguline kasu Eesti ühiskonnale, kui need inimesed jääksid Eesti tööturule). Juhul kui
analüüsis järeldatakse, et ühiskonnale oleks kasulikum siin trendi murda (st olukorda muuta), siis
eesmärkide-prioriteetide tasandil töötatakse välja sihid-indikaatorid (N: keskmine palk suhtena
EL15 või EL25 või Soome suhtes) ning meetmed nende saavutamiseks. Sama teemaga haakuks
võimalik migratsioon ehk rahvastiku liikumisel on alati kaks suunda.
Ettepanek HA13-2:
Kuivõrd OT-osade käsitlus on läbivalt problemaatiline – ühest küljest on see tingitud vähesest
tähelepanust välisriikides / -keskkonnas asetleidvate trendide analüüsimisele (vt ka p HA9),
teiselt poolt selge metoodilise aluse puudumisest – siis soovitame siin kasutada PEST-analüüsi
(Political, Economic, Social, and Technological components of the macro-environment).
Väliskeskkonna trendid võiks süstematiseerida toodud jaotuse järgi, analüüsida nende tegelikke /
potentsiaalseid positiivseid ja negatiivseid mõjusid ning olulisemad tuua välja OT-osades.

Strateegilise osa (eesmärgid ja tegevussuunad) kohta:

HA14. Millised on valitud strateegilise lähenemise lähtekohad ja/või teoreetilised alused? Kas
antud tegevusvaldkondades on riigipoolne sekkumine põhjendatav, lähtudes muuhulgas
2004-2006 programmeerimisperioodi kogemustest?
Intervjuudest koostajatega selgus, et ettevalmistus RSKSi ja OPde koostamiseks kulges 16 kuud.
Oluline oli otsus teha RSKS ja OPd kui RES 2007-2010 osa. Esmalt töötati välja metoodilised
juhendid ministeeriumide vaheliseks töökorralduseks ja OPde koostamiseks. Olulist rolli
etendasid EL dokumendid (Ühenduse strateegilised suunised ja Lissaboni strateegia); tähtsaks
sisendiks oli ka SE21 kui ainuke riiklikul tasandil kehtestatud strateegia. Mingit konkreetset
strateegia loomise raamistikku / kontseptsiooni ega benchmarke ei kasutatud, kuigi kasutati
olemasolevaid teadmisi strateegia ja teiste kogemuse kohta. Konkreetsete benchmarkide
mittekasutamise tingis asjaolu, et koostajate hinnangul oli RSKSi ja OPde jaoks keeruline häid
benchmarke leida, sest iga riigi/regiooni kontekst on erinev (Eesti eripäraks on RES ja
RSKSi/OPde tegemine koos). Planeerimise käigus ühtlustati nägemused alt (st valdkondlike
ministeeriumide nägemus) ja ülevalt (st EL suunised ja Eesti tervikvajadused) ning nende alusel
koostati strateegia. Otsustamisel lepiti detailides kokku ministeeriumide vahel, suuremad asjad
arutati läbi ministeeriumide-vahelises töörühmas ning põhimõttelisemaid asju käsitleti
ministeeriumide juhtkondade tasandil. Esmalt sündis RSKS, mille arendusena töötati välja OPd.
Avalikustamisel pole tehtud piiranguid kuigi partnerite reaalne osalus ja panus pole olnud
märkimisväärne. Koostajad mõistsid strateegia all tegevussuundade kogumit, mis määratleb,
kuhu liikuda.
Analüüsides RSKSi võib väita, et ülesehituslikult on peatutud punktidel, mis strateegilises
planeerimises olulised – (situatsiooni)analüüs, eesmärgid, peamised tegevussuunad ja sammud,
rakendussüsteem. Koostajatel on plaanis lisada RSKSi ka rahastamise ja riskianalüüsi osa.
Positiivsena võib välja tuua rakendussüsteemi käsitluse. Mitmed teemad olid alles töös, mistõttu
tuleb ekspertgrupi seisukohta võtta kui hinnangut esialgsele väljundile.
Strateegiline lähenemine peaks muuhulgas selgelt ära näitama, mis „turul” tegutsetakse ehk
kellega konkureeritakse / end võrreldakse. Strateegia on oma olemuselt seotud suhtelise
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positsiooni parandamise või hoidmisega sellel „turul” / taustsüsteemis. RSKSis pole nendele
küsimustele selgelt vastatud – olemasoleva jutu baasil võib arvata, et üheks sihiks on
mahajäämuse vähendamine EL teiste riikidega võrreldes (vt RSKSi üldeesmärgina toodud
konvergents), kuid seda ei toeta valitud käsitlus valdkondade lõikes; teiseks selliseks sihiks võib
konteksti järgi hinnates olla abikõlbulike tegevuste määratlemine, mida saaks / peaks arendada
Eesti hüvanguks, kuid siin ei selgu läbivalt, kas ja kui palju paraneb Eesti positsioon strateegia
mõistes välise taustsüsteemi suhtes (praegu kasutatakse nn sisemist taustsüsteemi ehk ajaloolisi
andmeid).
Ettepanek HA14-1:
Ekspertgrupi hinnangul annaks välise taustsüsteemi selge defineerimine (N: EL15, EL25, Soome,
Läti-Leedu vms; taustsüsteem võib valdkondade lõikes olla erinev sõltuvalt sellest, kes on
otsesed „konkurendid”) dokumendile enam sisu strateegia mõistes. Sellisel juhul saaks ka välja
tuua, kuidas Eesti EL liikmena panustab EL ühiste sihtide saavutamisse (Eesti osakaal EL-tasandi
indikaatorite taseme kujunemisel on teada; kui prognoosime, kuidas asi Eestis muutub, saab
näidata ka potentsiaalset mõju ELile tervikuna).
(Üld)strateegia võtmekomponendiks on pikaajalise konkurentsieelise küsimus – mis on see tegur
(need tegurid), mis tagab (tagavad) Eesti edu (või kestmajäämise) täna ja homme. Tegur(id),
mida peame arendama ja kaitsma. RSKSis räägitakse vajadusest olla riigina
konkurentsivõimeline ning ettevõtete ja tööjõu konkurentsivõimest. Nenditakse, et senine
konkurentsieelis madalate kulude näol on kahanemas ning ettevõtetel on vajadus ümber
orienteeruda teadmiste ja oskuste mahukamatele tegevustele. Riigi rolli nähakse vajaduses
kujundada läbimõeldud poliitika, mida täpsemalt tõsi küll ei selgitata. Konkurentsieelise
vundamendiks peetakse a) tööjõu kvaliteeti; b) tööjõuturu ja haridussüsteemi paindlikkust; c)
ettevõtete ja ühiskonna innovatsioonivõimet. Ettevõtete ja riikide edu tagab see, et arendatakse
välja paindlik, aga selgelt fokuseeritud ekspertiis ja konkurentsieelis teatud valdkonnas ning
ollakse ise turgude arengu kujundamisel aktiivsed osalised. See haakub ka EL nägemusega
konkurentsivõimest.
Ettepanek HA14-2:
Ekspertgrupp nõustub koostajate visiooniga konkurentsieelise osas, kuigi möönab, et a)
visioonist tuleks liikuda detailsemaks, analüüsides, kas ja kus on Eesti suuteline / Eestil mõistlik
sellised eelised üles ehitada (neid forsseerida) ja kuivõrd unikaalsed on need naabritega võrreldes
(praeguses valdkondade käsitluses kohtab väga palju deklaratiivset lähenemist stiilis – see aitab
kaasa konkurentsivõime kasvule m.o.t.t.; intuitiivselt kindlasti, aga arvutuslikult? Läbivalt peaks
olema näha, millist taset me taotleme ning põhjendatud, millel baseerub usk, et see tase tagab
konkurentsivõime (selle olulise paranemise) valitud taustsüsteemis; b) konkurentsieelis riikide
tasandil ei piirne üksnes majandusliku edukusega, vaid vähemalt sama tähtis on elukeskkond
(tõsi sellele viidatakse märksõnana ka RSKSi analüüsi järeldustes) ehk et eestlased sooviksid
elada ja töötada Eestis ning et neid, kes mujalt tahaksid Eestisse asuda, oleks rohkem kui neid,
kes siit ära minna (vrdl personali tähtsusega ettevõttele ettevõtte-tasandil). Siin on oluline
loome(tegutsemis)vabadus nii kunsti- kui ka äriinimese, samuti kõigi teiste jaoks. Selle eelduseks
on a) sissetulekute tase eluks vajalike kulutustega võrreldes (ehk elatustase, sh jaotus
ühiskonnas); b) ülereguleerimiste vältimine bürokraatias ja avalike teenuste tase (ehk mõistliku
aja- ja rahakuluga on võimalik soovitud asjad ära teha – hakata ettevõtjaks, kaluriks, panna
lapsed lasteaeda-kooli, minna üle riigipiiri reisima jne).
Strateegilise lähenemise juures on oluline paika panna, kas tegeleda tugevuste arendamisega või
nõrkuste likvideerimisega. Praegu on sõnades SWOTi järelmina (vt RSKSi analüüsi järeldused)
keskendutud võimaluste ärakasutamisele nõrkuste ületamiseks. Metoodiliselt ei ole see suund
korrektne (haakub problemaatikaga SWOTi metoodikast, vt p HA13). Võimalusi saab „ära
kasutada”, kui omatakse vajalikke tugevusi ja ollakse paindlik väliskeskkonna muutuste tõttu
avanevate võimaluste ärakasutamiseks. Nõrkus tähendab muuhulgas seda, et ei olda suuteline
võimalusi „ära kasutama”, ja see haakub riskide realiseerumisega – kui ollakse „nõrk”, siis
kaasneb negatiivsete välismõjude ilmnemisega positsiooni halvenemine.
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Ettepanek HA14-3:
Ekspertgrupp soovitab kaaluda kahe alternatiivi vahel: a) proaktiivne lähenemine (arendame oma
tugevusi ja haarame otsustavalt kinni muutuvas maailmas avanevatest võimalustest); b)
reaktiivne lähenemine (arvestame oma nõrkusi ja tegeleme nende olukorra parandamisega,
omades selget nägemust ja kaitsemeetmeid muutuvas maailmas peituvate riskide maandamiseks,
mis võivad meid otseselt mõjutada). Mõistagi on siin kombineerimise võimalus valdkondade
tasandil, kuid üldstrateegias peaks suund (koos ajaperspektiiviga) olema selgelt ära näidatud.
Tõenäoliselt oleks Eestil lihtsam (ja võimalik, et ka mõistlikum) võtta aluseks reaktiivne
lähenemine, mis iseloomustab „mittesekkumise” ja „vaba turu” poliitikat. Riigi rolliks on sel
juhul olla nn sotsiaalne abistaja, kes keskendub teemadele, kus turuhind (teenitav kasum) ei
õigusta kapitalipaigutusi ja kulusid või teemadele, mis on seotud julgeolekuga selle laiemas
tähenduses (sh tervis, haridus).
Ettepanek HA14-4:
Ekspertgrupi teised peamised märkused valitud strateegilise lähenemise osas on seotud a)
raskusega mõista dokumendi alusel tervikpilti (vt p HA3); b) prioritiseerimise puudumisega
vajaduste, sellest tulenevalt ka eesmärkide-prioriteetide tasandil (vt p HA10); c) alternatiivsete
valikute mittekäsitlemisega (vt p HA11); d) peamiste eesmärkide kvantifitseerimisega (haakub
indikaatoritega) (vt p HA6 ja HA16). Enam võiks olla vaadet tulevikku arvestades planeerimise
horisonti (sh arenguvisioone valdkondade lõikes) (vt p HA3) ning seosed rakenduskavade vahel
ja teiste strateegiatega võiksid olla praegusest enam sisulised (vt p HA1). Partnerite kaasamiseks
on palju tehtud ja on edasiminek varasemaga, kuid arenguks, eelkõige suurema sisulise
kaasamise saavutamiseks, on veel ruumi (vt p HA5). Mitmed teemad – indikaatorid, varasemate
perioodide tulemuslikkuse analüüs, horisontaalsed väärtused, abivaldkondade indikatiivne jaotus
– olid veel töös, mistõttu on siinkohal vara seisukohta võtta.
Riigipoolse sekkumise vajaduse osas olid koostajad ideoloogiliselt vähese sekkumise poolt, kuigi
mõistsid, et OPde vahendid on valitsussektorit oluliselt suurendavaks teguriks. Sekkumist loeti
põhjendatuks, kui valdkond on riigi arengu seisukohalt murekoht või selles esineb nn turutõrkeid,
mida riik suudaks teistest paremini või ainukesena lahendada.
RSKSi hinnates leidis ekspertgrupp, et vähemalt filosoofiliselt ollakse valmis sekkuma
võrdlemisi suures ulatuses. Kui keskkonna- ja sotsiaalsfääris on raske panna kahtluse alla vajadus
sellise sekkumise järele (enamasti tegemist kas avaliku huvi projektidega (N: prügilad,
veemajandus) või taandub riik rahajagaja rolli), siis eelkõige valdkondades, kus turuosalisteks ka
erakapitalil baseeruvad ettevõtted, võib vaid riigile kuuluvate ettevõtete toetamine moonutada
konkurentsi. Viimane on aga pigem tingitud EL-poolsetest piirangutest erakapitalil baseeruvate,
avalikes huvide tegutsevate ettevõtete (eelkõige infrastruktuuriettevõtted ja transpordiettevõtted,
aga ka infotehnoloogia, energeetika firmad) otsesel toetamisel. Samuti on praegu risk, et
vaeslapse ossa jäävad KOVid (eelkõige linnad, st suhteliselt suur osa elanikkonnast).
Ettepanek HA14-5:
Projektide valikul peaks tasuvusuuringute käigus hindama toetuse mõju teistele turuosalistele.
Ekspertgrupp on seisukohal, et koostajate poolt valitud lähenemine – suhteliselt väike
fokuseeritus ja arvestamine võimalikult paljude osapoolte kui potentsiaalsete toetuse saajatega –
on kooskõlas vähese sekkumise ideoloogiaga. Andes nii rohelise tule (potentsiaalselt) parimatele
projektidele, mis turul tekivad (eeldades, et ei hakata eelistama riigi enda projekte), on usutav, et
selekteeritakse välja just tugevamad, kellest mõju tasandil kõige enam kasu valdkonnale, riigile
ja ELile. Sellise lähenemise probleem seisneb selles, et on väga keeruline ette ennustada, mis
valdkondades / projektides tuleb läbilöök, st millised indikaatorite sihttasemed on realistlikud
saavutada. Juhul kui suurendada fokuseeritust OPde tasandil, nii et iga rahaeraldus oleks selgelt
seotud indikaatoritega, kaasneb sellega riigi rolli suurenemine, mis tähendab senise praktika
muutust Eestis.
HA15. Kas strateegilised valikud ja seatud eesmärgid ja meetmed lähtuvad hetkeolukorra
analüüsist? Kas analüüsile tuginedes on lähenemise valik põhjendatud ja asjakohane, st
peamistele arenguvajadustele ja -probleemidele vastav?
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Vt sellel teemal ka p HA9 ja HA13
Seatud eesmärgid / prioriteedid on igati aktuaalsed ning neid on raske vaidlustada. Sisu kõrval on
tugevuseks ka heakskiit (saavutatud konsensus) koostajate vahel ning aktsept partnerite poolt (see
selgus intervjuudest koostajate ja partneritega). Ekspertgrupi hinnangul jätab aga soovida link
hetkeolukorra (sh prioriteetsemate arenguvajaduste kaardistamise) ja eesmärkide vahel.
Peamiseks põhjuseks on hetkeolukorra kirjeldav (mitte analüüsiv) stiil, kus tuuakse välja suured
ja väikesed probleemid pea iga vastava teema valdkonna kohta. Samas ei määratleta / grupeerita
probleeme nende aktuaalsuse / prioriteetsuse järgi. Kokkuvõtva SWOT analüüsi kriitika on
toodud p HA13.
RSKSi SWOTi nõrkuste loendi ning defineeritud prioriteetide vahel on tugev seos, st kõigi
nõrkustega on enamal või vähemal määral vastavusse seatud mingi prioriteet. Samas on lihtne
ette heita, et nõrkused on tuletatud eelnevalt kokku lepitud prioriteetidest (mitte viimased pole
tuletatud esimestest nagu metoodiliselt peaks olema), sest läbipaistvus on vähene ja valikute
tegemise käik selguseta. Kuigi nimetuse järgi tähendaks prioriteet eelkõige eelistust teistega
võrreldes, siis prioriteetide-mixi ja selle sisu hinnates tekib küsimus, mis olid siis need
teisejärgulised arenguvajadused, kui üldse, mida ei peetud vajalikuks prioriteetidesse kaasata, st
puudub alternatiivsete valikute kaardistamine ja kaalumine ka prioriteetide tasandil.
RSKSis on üldeesmärgina nimetatud konvergentsi. Millal me ära tunneme, et konvergents ELiga
on käes?
Ettepanek HA15-1:
Ekspertgrupi hinnangul peaks üldeesmärki täpsustama – praegusel kujul on see sisuta ega vasta
eesmärgipüstitusele seatud nõuetele. Kui üldeesmärk peab / saab olema seotud ELiga, siis tuleks
ELiga siduda ka prioriteetide süsteem (praegu suuresti juba on) ning indikaatorite süsteem (st
läbiv võrdlus N: EL25 või EL15 keskmisega; siin saaks sisendina kasutada EK indikaatorite
juhendit, täpsemalt selle lisa). Samas tuleks ka kõne alla Eesti-spetsiifilisema üldeesmärgi
püstitamine või lisamine (ehk kaks üldeesmärki). Ekspertgrupi hinnangul tasakaalustaks see
dokumenti ja võimaldaks vajadusel paremini maandada kriitikat, a la kas see on strateegia Eesti
või EL asja ajamiseks. Mõistagi, RSKSi olemust silmas pidades, on nii Eesti kui EL asi oluline ja
selle võiks ka selgelt välja öelda.
Eesmärkide teemaga haakub nn horisontaalsete eesmärkide või väärtsute temaatika (vt p HA18).
HA16. Kas strateegias määratletud indikaatorid on asjakohased (st eesmärkidele vastavad) ning
haakuvad valdkondlike rakenduskavade raames määratletud indikaatoritega? Kas strateegia
sisesed indikaatorid on omavahel haakuvad? Kas indikaatorid moodustavad piisava aluse
edaspidiseks strateegia elluviimise tulemuslikkuse seireks ja hindamiseks? Seejuures tuleks
võimaluse korral võtta hindamisel arvesse 2004-2006 programmeerimisperioodi kogemusi.
See on üks kõige tagasihoidlikumalt kajastamist leidnud valdkond. Indikaatorid on olulised nii
kavandamise (sisend), elluviimise (seire) kui ka tulemuse (väljundi) seisukohalt. Need on
rakendussüsteemi nurgakiviks. Neid tuleb oskuslikult ja eesmärgipäraselt valida ning samuti
nende siht- ja vahetasemete valik on väga oluline. Selleks, et neid hiljem arvutada, on kogu
andmetöötlussüsteemi erinevate etappide, kogumisest kuni esitamise erinevate aspektideni, kõik
oluline ja ikka selleks, et osata neid hiljem tõlgendada.
Ettepanek HA16-1:
Kas indikaatorid peavad ja kas on mõistlik, et need oleks valitud nn Indikaatorite juhendist?
Soovitame ära näidata indikaatorite soovitavad sihttasemed dünaamilist planeerimist silmas
pidades, kuna 2007-2013 on pikk periood (määratledes N: igaaastased vahetasemed, on
õigeaegselt võimalik rakendada korrigeerivaid meetmeid). Vastasel korral tekib rida küsimusi N:
Kuidas me kavatseme neid indikaatoreid kasutada? Kui kogu periood on tase ületatud, aga
viimane aasta ei ole, kas siis on halb?
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Ettepanek HA16-2:
Hea indikaator peab vastama paljudele tingimustele [vt näiteks kasvõi James Lami soovitusi
riskiindikaatoritele: (a) peegeldama eesmärgi mõõtmist; (b) olema seotud riski allikatega; (c)
kvantifitseeritav; (d) järgima aegrida koostamise alusnumbritele esitatavaid standardeid ja
piiranguid; (e) sobima eesmärkidega, riski omanikule ja riski kategooriaga; (f) tasakaalustama
eestvedamist ja pidurdamist; (g) peab olema kasutatav otsuste vastuvõtmiseks, (h) peab olema
võrreldav nii siseselt kui väliselt; (i) ajakohane ja kuluefektiivne; (j) lihtsalt iseloomustama riski
aga mitte lihtsustama]. Indikaatoritele tuleks lisada tema tunnus lähtuvalt kolmest vaatest, nii
nagu EL vastav soovituslik juhend seda ette näeb: tüüp, kasutusala, sisu (vt hindamisvorme ja
seal toodud klassifikaatoreid).
Ettepanek HA16-3:
Kindlasti peab lõplike indikaatorite väljatöötamisel läbivalt ära näitama, millise allika või
mõõtmisviisiga see leitakse. Rakendussüsteemi seisukohalt peab arvestama, et enamus
indikaatoritest on kompleksnäitajad, mille arvutamist toetav valem ja valemi oluliste
komponentide sihttasemed kui sisemine struktuur, ning nende komponentide sihttasemete
saavutamiseks tehtavad tegevused peavad olema lahti kirjutatud ja arusaadavad.
Dimensioneerimine ja/või mitu kohta peale koma on vastaval näitajal välja toodud. RSKSi
indikaatorite tabelis toodud näitajad või indikaatorid on samal real erineva täpsusega. Mis on
selle tagamõte? Ühe indikaatori sihttase on 100%. Kas tõesti sellise taseme saavutamine on
reaalne?
P HA10 on välja toodud, et RSKSi hindamisel kujunes ekspertgrupil veendumus, et muutmist
vajaks nn analüüsi osa käsitluse stiil. Ekspertgrupp jõudis seisukohale, et „võimaluste
lahtijätmine” toob kaasa probleemid seoses indikaatoritega – kui peaks iga lubatud tegevuse
lõikes ära näitama finantsressursi (kui sisend-indikaatori), mida selle tegevuse tarbeks saab
rakendada, ning saavutatava tulemuse (kui väljund- ja/või tulemusindikaatori), mis on selgelt
seotud RSKSi (ja OPde) eesmärkide / prioriteetidega, siis tuleb a) nii või naa otsustada
prioriteetsus; b) koostada väga konkreetne plaan, milles on välja toodud ainult need tegevused,
mille eeldatav mõju on suurim; c) välja töötada kord, kuidas strateegiat läbi vaadatakse /
muudetakse, et säilitada paindlikkus. Viimati kirjeldatud lähenemine tähendaks tugevat ja
sekkuvat riiki; see tähendaks praeguse poliitika muutmist.
Metoodilise järjepidevuse tagamiseks iga kirjeldatud vajaduse kohta adekvaatsete indikaatorite
väljatöötamine tähendab väga mahukat, potentsiaalselt ka vastuolulist (põhjus-tagajärg seosed ei
ole alati lineaarsed ja ühesed) süsteemi. Tõenäoliselt jõutakse arusaamani, et see ei ole
otstarbekas. On kaks arengut: 1) indikaatorite hulka piiratakse ning vähendatakse nn olulisi
vajadusi, et RSKSi jääksid ainult otseselt indikaatoritega seotud vajadused (sisepoliitiliselt oleks
see tundlik valik, sest osa valdkondi, eriti nn pehmed valdkonnad, ei ole nii hästi mõõdetavad,
samuti kaotavad valdkonnad, mis on nõrgemini seotud Ühenduse suunistega / uuendatud
Lissaboni strateegia fookusega); 2) indikaatorite puhul piirdutakse valdavalt üldiste
indikaatoritega (N: mõjuindikaatorid; tõenäoliselt nõuab siis EK suuremat konkreetsustdetailsust, kuidas te veendute, et raha kasutatakse konvergentsiks või lisaväärtuse loomiseks).
Ka koostajad ise tunnistasid puudujääke indikaatorite osas ja sellega tegeletakse eraldi.
HA17. Kas sätestatud eesmärgid ja indikaatorite sihttasemed on realistlikud ja asjakohased
keskkonnas, kus strateegiat hakatakse ellu viima? Kas oodatavad tulemused ja mõju on
saavutatavad kavandatud tegevuste põhjal? Kas prioriteetides sisalduvad tegevused on
põhjendatud, järjepidevad, omavahel haakuvad ja teineteist toetavad? Seejuures tuleks
võimaluse korral võtta hindamisel arvesse 2004-2006 programmeerimisperioodi kogemusi.
Vt vastus küsimusele „Kas strateegias määratletud indikaatorid on asjakohased …” (vt p HA16).
Indikaatorite sihttasemete reaalsust on RSKSis praegu toodud andmete alusel sisuliselt võimatu
hinnata.
Ettepanek HA17-1:
Vaja oleks a) tervikpilti (vt p HA3); b) andmebaasi, milles nende samade indikaatorite
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ajaloolised tasemed ning nende muutuse esilekutsunud (samuti mõju mitteavaldanud) poliitikate
ja väliskeskkonnategurite analüüsi. Siis saaks, eeldusel et on selgelt näha, kui palju raha (so
sisendit) erinevatest allikatest (vt selle kohta ülal) valdkonda / teemasse (indikatiivselt
kriitilistesse eduteguritesse) suunatakse, võimalik hinnata, kas plaanitav hüpe (so trendi
murdmine) on põhjendatud ja realistlik.
Järgnevalt paar näidet RSKSi indikaatorite baasil: Ettevõtete T&A investeeringute osakaal SKPst
0,36% (2004) tõuseb 1,6% (2013). Milliseks kujunevad absoluutnumbrid, kui SKP kui suurus
samal ajal ise kasvab (reaal- või nominaalkasvu) mõistes meeletu kiirusega (2005 on möödas,
2006 peaaegu samuti) ning T&A investeeringute suhteline tase kasvab ka veel 4,4 korda (baas ×
kasv astmel t × 4,4)? Oletame, et samas suurusjärgus kasvavad ka teadusega tegelejate palgad.
Ütleme, et täna on ühe sellise inimese brutotöötasu 1000 eurot kuus. Majandus kasvab 10% p.a.
nominaalselt. Periood on 7 aastat, suhteline kasv 4,4. Teeme arvutuse ja saame 8,7 tuhat eurot
ehk ligikaudu 135 tuhat krooni kuus. Kas selline on 2013 ka Euroopa tase, et oleksime
konkurentsivõimelised? Kes ja kus on need inimesed, kes sellega tegelevad (sellist tasu saama
hakkavad)? Need inimesed peaksid olema tänaseks juba teada ja piisavalt motiveeritud (kasvõi
stiilis – tulevikus ootab teid selline tasu, ärge kuhugi minge) või hakatakse nende vahenditega
neid inimesi kasvatama?
Näide tööga hõivatuse määrast. Kas soovitav tase 2013, mis dokumendis kirjas, ei ole juba mitte
saavutatud 2006 (või saavutatakse sellele väga lähedane tulemus)? Kui nii, kas siis üldse peaks
EL vahendeid suunama hõive suurendamisele, sest sihttase on juba saavutatud? Kas toodud 2003.
a tase ei ole mitte kunstlik trikk näitamaks suurt erinevust tegeliku (st tänane seis) ja soovitava (st
2013) vahel, et õigustada panustamist tööturu meetmetesse? Ekspertgrupp ei arva, et olukord
Eesti tööhõive osas on keskpikas perspektiivis nii roosiline kui seis 2006. a, kuid rahastamisel
peab strateegias olema selgelt näidatud tegeliku baasi alusel, millist mõju (ja kas ka piisavalt
suurt) taotletakse, et investeeringuid õigustada.
HA18. Kas strateegilise lähenemise määratlemisel on piisavalt arvesse võetud soolise võrdõiguslikkuse ja mitte-diskrimineerimise aspekte? Kas strateegilise lähenemise
määratlemisel on piisavalt arvesse võetud nn horisontaalseid väärtusi? Kas strateegilise
lähenemise määratlemisel on piisavalt arvesse võetud konvergentsi vajadust (või hoopis
eristuvust)?
RSKSis on horisontaalsete (läbivate) väärtustena ära märgitud muuhulgas sooline
võrdõiguslikkus, kuid selgelt sõnastatud nõuet seoses mitte-diskrimineerimisega pole.
Võrdõiguslikkust on esile tõstetud seoses a) palgaerinevuste vähendamise vajadusega; b)
prioriteediga „Haritud ja tegus rahvas”, milles peamiste hoobadena nähakse informeerituse
tõstmist ja meeste kaasamist soolist ebavõrdsust vähendavatesse tegevustesse.
Ettepanek HA18-1:
Kuigi formaalselt on teema leidnud käsitlemist, ei paista RSKSist ekspertgrupi hinnangul selget
visiooni ega ka muutusi kirjeldavaid mõõdikuid, kuidas parandada olukorda soolise
võrdõiguslikkuse osas aastaks 2013.
Horisontaalsed väärtused on RSKSis sõnastatud, kuid ei selgu, mille alusel on just need väärtused
välja valitud. Läbivate väärtuste definitsiooni järgi võiks ka teadmusühiskonna areng olla
horisontaalne väärtus; mille poolest on see vähemoluline või spetsiifilisem kui näiteks
keskkonnakaitse? Ka see on valitud OPde struktuuri juures saavutatav üksnes mitme OP
koosmõjul.
Ettepanek HA18-2:
Koostajad peaksid selgemalt ära näitama, millistest kriteeriumidest lähtudes on langetatud otsus
valitud horisontaalsete väärtuste kasuks.
Ettepanek HA18-3:
Ekspertgrupi hinnangul peaks RSKSis selgemalt välja tulema horisontaalsete väärtuste seos nn
üld- ja alameesmärkidega. Kui ühelt poolt on eesmärgiks majanduslik areng ja teiselt poolt
kodanikuühiskonna arendamine, siis kas on aktsepteeritav majandusareng (mõõdetuna
indikaatoriga ettevõtete tootlikkus töötaja kohta) kodanikuühiskonna taandarengu (N: piirame
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(või hoiame samal tasemel) kutseliitude tegevust, et ettevõtjatel oleks vabamad käed; selge
indikaator RSKSis puudub) korral? Praeguse käsitluse juures selliseid seoseid / potentsiaalseid
konflikte pole määratletud ning puudub arusaam üld/alameesmärkide ja horisontaalsete väärtuste
vahelise prioriteetsuse kohta vasturääkivuste korral.
Konvergentsi vajadus on esile tõstetud nn üldeesmärgi defineerimisel (täpsustamata, millise
konvergentsiga on tegemist, ning millal / mille järgi me tunneme ära, et konvergents on olnud
piisav). Detailsem konvergentsi käsitlus on toodud makromajanduse osas, kus see defineeritakse
läbi kolme dimensiooni – SKP per capita, hinnatase, tööjõu tootlikkus – kuid sealgi on toodud
vaid mineviku andmed. Peale ettevõtete tootlikkuse puudub teistes dimensioonides visioon /
indikaator, kui kaugele me plaanime jõuda aastaks 2013. Täielikult puudub käsitlus
konvergentsist sotsiaalsetes valdkondades. Samas ei ole ekspertgrupi hinnangul üle kõige vaja
saavutada igas valdkonnas nn EL25 tase (st totaalne konvergents).
Strateegias on kahetsusväärselt vähe pööratud rõhku eristuvusele, mis esitleks Eesti
omanäolisena, huvitavana nii investeerimis-, reisi- kui ka elukohana (vrdl Säästev Eesti 21).
Ekspertgrupil on hüpotees, et selgelt eristuvana, nii majanduslikus, sotsiaalses kui ka
keskkondlikus mõõtmes oleks kasu suurem nii Eestile kui ELile. Eristuvuse määratlemine ja
realiseerimine oleks mõistagi riigi strateegia (kasvõi RSKS) objektiks.
Kuivõrd horisontaalsed väärtused OPdes olid veel väljatöötamisel, siis täpsustab ekspertgrupp
oma seisukohta etapi III käigus.

Rahastamiskava kohta:

HA19. Kas rahastamiskava koostamisel on kinni peetud Euroopa Liidu poolsetest nõuetest?
RSKS eelhindamisel olnud versioon ei sisaldanud rahastamiskava. Juttu on teatud printsiipidest
(avalikustamine, järelevalve), mida rahastamisotsustega seoses plaanitakse järgida, ning viidatud,
et need printsiibid tulenevad EL poolsetest nõuetest.
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HA20. Kas rahastamiskava on piisav eesmärke ja indikaatorite sihttasemeid silmas pidades, st
kas eesmärgid ja sihttasemed on reaalselt saavutatavad tegevustele eraldatud rahaliste
vahendite piires? Kas rahastamiskavas toodud vahendite jaotus on optimaalne ning
rahastamiskavas ette nähtud tegevusi on otstarbekas rahastada Euroopa Liidu
struktuurivahenditest (vs Eesti omavahendid)? Seejuures tuleks võimaluse korral võtta
hindamisel arvesse 2004-2006 programmeerimisperioodi kogemusi.
RSKS eelhindamisel olnud versioon ei sisaldanud rahastamiskava.
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HA21. Kas eelarve koostamisel on arvestatud n+2 reegliga?
RSKS eelhindamisel olnud versioon ei sisaldanud rahastamiskava.
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Rakendussüsteemi kohta:

HA22. Kas rakendussüsteemi ülesehitus on sobilik strateegia elluviimiseks? Kas süsteemi
ülesehitus, sh vastutuse ja tööjaotus ning partnerite kaasamise korraldus on efektiivsed?
Millised on võimalikud riskid ja kitsaskohad ning võimalused neid ennetada? Seejuures
tuleks võimaluse korral võtta hindamisel arvesse 2004-2006 programmeerimisperioodi
kogemusi.
Rakendussüsteemi osa on ekspertgrupi hinnangul koostatud eeskujulikult.
Kuna 2007-2013 kavatsetakse olulises osas kasutada olemasolevat rakendussüsteemi ja see on
oma end tõestanud (ka Euroopa Komisjoni audiitorid arvavad nii), siis ka siit roheline tuli.
Kahtlemata tekib küsimus, kas mahtude olulise tõusu korral antud süsteemi kavandamisel ja
edasiarendamisel on töökindlusele rõhku pööratud või mitte. Ekspertgrupp usub, et sellega
saadakse vajadusel hakkama. Märksõnadeks on inimesed, protsessid ja seda toetav tehnoloogia.
Ekspertgrupi nägemuse järgi tuleks asjad pigem põhimõtete tasandil kokku leppida, pidades
silmas kontrollikeskkonnaga seonduvat. Kontrollikeskkonna aluseks on õiguste ja vastutuste
süsteem läbi rollide määratlemise. See on ka rakendussüsteemi aluseks ehk nurgakiviks. Töövoog
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on mõistlik samuti arusaadavaks teha. Riskijuhtimise seisukohalt on vaenlaseks „head ajad”.
Seetõttu peab olema läbi mõeldud tegutsemine juhtudeks, kus majanduskasv olulisel määral
aeglustub.
HA23. Kas koordinatsioon erinevate rakenduskavade ja fondide vahel on tagatud ning need
omavahel ülesehituslikult kooskõlas?
Rakendussüsteemi koordinaatori rollis on Rahandusministeerium. Teemat rakenduskavade ja
fondide ülesehituslikust kooskõlast ei ole otseselt RSKSis puudutatud, kuid on viidatud
Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendite integreerimisele, mis on
ekspertgrupi hinnangul mõistlik. Loogiline oleks ka Sotsiaalfondi vahendite käsitlemine koos
ülalnimetatutega (võimalike koosmõju projektide paremaks finantseerimiseks), kuid siin on
takistus ELi tasandil.

Ivo

HA24. Kas rakendussüsteemi ülesehitus on võimalike toetuse saajate seisukohast
“kasutajasõbralik”, võttes arvesse ka 2004-2006 programmeerimisperioodi kogemusi?
RSKS ei käsitle rakendussüsteemi sedavõrd detailselt.

Ivo

HA25. Kas struktuurivahendite kasutamise alase haldussuutlikkuse tõstmiseks kavandatavad
tegevused on asjakohased ning tõhusad?
RSKSis on esitatud visioon rakenduskavade elluviimise alase haldussuutlikkuse suurendamiseks.
Käsitlus on eeskujulik.

Ivo

HA26. Kas kavandatud seire- ja hindamise korraldus on tõhus, võttes arvesse ka 2004-2006
programmeerimisperioodi kogemusi?
RSKSis käsitletakse põgusalt seirekomisjonide tööd ja hindamist (detailsem info selle töö
printsiipide ja korralduse kohta on OPdes). Käsitlus on eeskujulik, kuid otsustavaks kujuneb
praktika. Siis selguvad ka pisivead. Mõistlik oleks süsteemi eelnevalt testida mõne pilootprojekti
või väljamõeldud projekti peal (simulatsioon).

Ivo

Legend ekspertgrupi hinnangu mõistmiseks:
Vastused Hindamise alusküsimustele 100%

Roheline – positiivsed vastused
Kollane – osaliselt positiivsed vastused
Punane – negatiivsed vastused
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Lisa 3:
Vastused Hindamise alusküsimustele (täiendatud OPd tervikuna)
Valdkondlike rakenduskavade täiendava eelhindamise käigus andis ekspertgrupp oma
hinnangu ning vajadusel ja võimalusel formuleeris soovitused strateegia parandamiseks
järgmiste, tellija poolt esitatud Hindamise alusküsimuste osas: (käesolevasse dokumenti on
koondatud üldhinnang OPdele tervikuna ja spetsiifilised hinnangud OPde lõikes; Inimressursi
OP osas on täiendavalt vastatud EK eelhindamise juhendmaterjalide lisas 2 toodud
küsimustele)
Hindamise alusküsimused ja ekspertgrupi vastused

Strateegia kohta tervikuna:

HA1. Kas strateegia on vastavuses teiste siseriiklike strateegiliste dokumentidega (sh eelkõige
“Säästev Eesti 21”) ning Ühenduse strateegiliste dokumentidega (sh eelkõige “Ühenduse
strateegilised suunised” ja “Euroopa Liidu säästva arengu strateegia”)? Kas strateegia toetab
“Majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava 2005-2007” elluviimist ja seeläbi Lissaboni
strateegia eesmärkide saavutamist?
Üldhinnang OPdele
OPd ei olnud otseses vastuolus ühegi dokumendiga, mis oli kaasatud vastavushindamisse. Kuigi
RSKSi vastavushindamise käigus selgus, et rida kriteeriume, eriti hindamise alusdokumentides
toodud indikaatorite sihttasemed, ei ole RSKSis üheselt välja toodud / leidnud käsitlemist,
tuvastas ekspertgrupp, et valdav osa kõnealustest kriteeriumidest ja peamiste indikaatorite
sihttasemetest on esitatud OPdes. Strateegia koostajate otsus – mitte dubleerida kõiki kriteeriume
ja indikaatorite sihttasemeid RSKSis ja OPdes – on ekspertgrupi hinnangul põhjendatud. Tuleb
arvestada, et „Säästev Eesti 21” ja “Majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava 2005-2007” on
mitmes valdkonnas spetsiifilisemad kui RSKS ja OPd.
OPde prioriteetsete suundade lõikes tuuakse välja muuhulgas seosed ülalnimetatud
dokumentidega. See viitab, et OPde koostamisel on viimaseid silmas peetud ning seoseid otsitud.
Ettepanek HA1-1:
Ekspertgrupi hinnangul jätab soovida käsitluse ühtsus – see varieerub prioriteetsete suundade
lõikes tugevasti sõltuvalt koostajast. Lakooniline, kuid väga konkreetne ja arusaadav on
keskkonna prioriteetsetes suundades välja toodud seoste käsitlus. Väga detailne ja põhjalik on
Ettevõtluse OPs teadus- ja arendustegevuse prioriteetse suuna seoste käsitlus. Mõistlik oleks
leida ja kasutada läbivalt ühtset stiili. Tihti piirdutakse vaid toetava prioriteedi nimetamisega /
kirjeldamisega, näitamata ära, KUIDAS ja MIL MÄÄRAL valitud prioriteetne suund toetab
võrreldavas dokumendis püstitatud eesmärkide saavutamist.
Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele.
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täitja /
Ekspertgrupi
hinnang
(vt legend
all)
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Ex-ante juhendmaterjalide lisa 2 küsimus 3:
Ekspertgrupp on seisukohal, et Inimressursi OP on üldiselt kooskõlas „Ühenduse strateegiliste
suunistega”. OP analüüsi baasil võib öelda, et koostajad on mõelnud ja/või peavad oluliseks
juhinduda nendest suunistest, aga valitud on pigem kirjeldav kui seoseid otsiv stiil, mis võib
tunduda üldsõnalise ja deklaratiivsena. Ekspertgrupi hinnangul oleks siin siiski keeruline minna
detailsuse tasemele, mis näitaks selgelt, mil määral üht või teist Euroopas olulist suunda meil
võrreldes Euroopaga järgitakse.
OPs tuuakse eesmärgina välja tööhõive määra tõstmine 70%ni (so tase Lissaboni strateegiast).
Analüüsitakse madalat töötootlikkust; sel teemal on juttu ka Ettevõtluse OPs. Sotsiaalse ja
territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamine leiab kajastamist eelkõige läbi horisontaalsete väärtuste
käsitlemise.
Inimressursi OPs p 4.3.3 käsitletakse paindlike töövorme, mis toetab elutsüklipõhist lähenemist
tööle. P 3.3 ja p 4.3.3 pööratakse põgusalt tähelepanu vajadusele tegeleda heitunutega. P 3.1
tõstetakse esile vajadust vastata paremini tööturu vajadustele.
P 4.3.3 puudutatakse töösuhte selguse ja paindlikkuse suurendamise vajadust. Tööturu
segmenteerumise vähenemist toetab sisult elukestva õppe prioriteetne suund, kuid otsesõnu
sellest OPs ei räägita. Samuti ei ole otsesõnu juttu töötaja-sõbralikest palkadest. Ekspertgrupi
hinnangul ei ole need teemad, mis peaks kindlasti olema OPs.
OP ellurakendamine suurendab kindlasti investeeringuid inimkapitali (nii hariduse, kõrghariduse
kui ka T&A kaudu). P 4.1 tõstetakse osas esile vajadust tagada õppekava arenduse vastavus
kutsestandarditele.
Ühenduse strateegiliste suuniste teiste aspektide osas võib välja tuua, et tööjõu tervise teemast on
OPs põhjalikult juttu (võib isegi öelda, et osa sellest käsitlusest võiks olla tervishoiuga seotud
OPs). Eraldi prioriteetseks suundadeks on T&A-tegevus ja ettevõtlus (ning nende all
innovatsioon). Infoühiskond on küll eraldi Ettevõtluse OPs, kuid horisontaalse väärtusena ja
eraldi rõhutatuna läbib ka Inimressursi OPd. Linnaliste piirkondade teema on peaasjalikult
Elukeskkonna OPs; Inimressursi OPs endas seda ei käsitleta. Rahvusvahelistumisele ja
konkurentsivõimele rahvusvahelistel turgudel pööratakse suhteliselt palju tähelepanu, samuti
leiavad käsitlemist rahvusvahelised koostööprojektid eelkõige hariduse vallas.
HA2. Milline on strateegia elluviimise tõenäoline mõju “Ühenduse strateegilistes suunistes”
väljatoodud eesmärkide saavutamisele? Kas strateegia majanduslikud, sotsiaalsed ja
keskkonna-aspektid on omavahel seotud ja tasakaalustatud? (vt Euroopa Komisjoni poolse
eelhindamise juhendi Lisa 1 punkt 1).
Üldhinnang OPdele
OPde prioriteetsete suundade käsitluses on toodud välja seosed „Ühenduse strateegiliste
suuniste” eesmärkidega. Kuna viimased ise ei ole (ka algdokumendis) läbi konkreetsete
indikaatorite sihttasemete kirjeldatud (on vaid EL-tasandi tegevuslikud suunised), saab hinnata
üksnes seda, kas OPdes kavandatu elluviimine aitab Eestil liikuda suunistega ühes suunas.
Ekspertgrupi seisukoht on, et deklaratiivsel tasandil, st OPdes sõnastatud eesmärke või
prioriteetseid suundi analüüsides, võib näha suunatust liikumaks suunistes toodud eesmärkide
poole; OPdes on osaliselt määratletud ka vastavad indikaatorid baas- ja sihttasemega, mis
peegeldavad muutuste ulatust. Samas tuleks ekspertgrupi hinnangul paremini välja tuua
nimetatud eesmärkide ja nende saavutamiseks tehtavate tegevuste vahelise seose selgus (tekib
küsimus, kas seatud eesmärgid saavutatakse plaanitud tegevuse raames või juhuslikult). Teema
haakub tugevasti indikaatorite temaatikaga; mõju peaks olema kvantifitseeritud, samuti sisendidväljundid. Selle alusel saaks võtta seisukoha „tõenäolise mõju” tõenäolise tõesuse kohta.
Strateegia majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonna-aspektid on OPdes lahti kirjutatud
prioriteetsete suundade lõikes alalõikudes, mis käsitlevad seoseid teiste strateegiate ja
rakenduskavadega. Ekspertgrupi hinnangul on koostajad mõelnud, millist (positiivset) mõju
avaldab (teoreetiliselt võib avaldada) üks või teine prioriteetne suund teistele valdkondadele.
Samas ei ole kavandatud tegevusi nendes kokkupuute punktides, et kirjeldatud tulemusi
saavutada. Tuleks silmas pidada, et positiivse koosmõju kõrval eksisteerib ka (potentsiaalne)
negatiivne koosmõju. N: transpordiühenduste parandamine toob Euroopa praktika kohaselt kaasa
tööjõu varasemast suurema liikumise linnade tööturule, kus palgatase kõrgem (st probleeme
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regionaalpoliitilises tasakaalustatuses); toob kaasa liikumiskiiruse suurenemise, mis tähendab
suuremat ohtu (kaas)liiklejate (sh jalakäijate ja kergliiklejate) tervisele ja varale; tõukab tagant
autostumist jne. Ekspertgrupp ei taha kahtluse alla panna formuleeritud prioriteetsete suundade
vajalikkust, kuid koostajatel on kalduvus näha seoseid majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaaspektide vahel valdavalt läbi (potentsiaalselt) positiivse prisma. Kuigi OPdes selle teema
käsitlus võrreldes RSKSiga parem, sest detailsem, pole tulemus piisav.
Ettepanek HA2-1:
Soovitame teha nimekirja nii prioriteetsete suundade vastasmõjude võimalikest positiivsetest kui
ka negatiivsetest tagajärgedest ning nendest kõige suurema potentsiaaliga ja kõige suurema
riskiga seotud tulemuste / tagajärgede saavutamiseks / ärahoidmiseks kavandada konkreetsed
tegevused. Selle tulemusena muutuks planeerimine terviklikumaks.
OPde lõikes on prioriteetsete suundade valikul lähtutud muuhulgas EL-fondist, millest plaan
vastavaid tegevusi toetada. Kui analüüsida OPde lõikes toodud prioriteetsete suundade ja nende
elluviimise planeeritavat rahastamist, saab olemasolevate andmete alusel järgmise pildi
(summade puhul on arvestatud ka Eesti avaliku sektori kaasfinantseeringut või osalust):
- (eelkõige) majanduslikud prioriteetsed suunad: 6 suunda; 43% vahenditest
- (eelkõige) sotsiaalsed prioriteetsed suunad: 8 suunda; 35% vahenditest
- (eelkõige) keskkonna prioriteetsed suunad: 2 suunda; 21% vahenditest
- (eelkõige) administratiivne suutlikkus: 4 suunda; 1% vahenditest
Sellest võib järeldada, et koostajad on prioriteetsete suundade rahastamisel suhteliselt
tasakaalustatult arvestanud nii majanduslikke, sotsiaalseid kui keskkondlikke aspekte.
Rahastamist tuleks täiendavalt hinnata varasemate perioodide kogemuse valguses, et aru saada,
kas ülalleitud proportsioonid on muutunud või mitte. Selleks oleks vaja lisainfot (vt nn tervikpildi
vajadus p HA3).
Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele. Selles OPs on pööratud keskkonna-aspektidele suhteliselt
enam tähelepanu kui majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele, kuid selline valik on
paratamatu ja põhjendatud.
Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele. Selles OPs domineerivad majanduslikud aspektid
sotsiaalsete ja keskkonna-aspektide üle, kuid selline valik on paratamatu ja põhjendatud.
Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele. Selles OPs domineerivad sotsiaalsed aspektid
majanduslike ja keskkonna-aspektide, kuid selline valik on paratamatu ja põhjendatud.
HA3. Kas strateegia ülesehitus on selge ja loogiline? Kas strateegia on läbivalt ühtne?
Üldhinnang OPdele
Ülesehitus peab tulenema alustest ja peegeldama koostamise protsessi. Täiendatud OPde alguses
on esitatud ülevaade nii olemusest kui koostamise protsessist. Täiendatud OPd on ülesehituselt
selgemad ja loogilisemad. Ettepanekud on tehtud eelkõige käesoleva strateegia elluviimiseaegset- ning järgmist planeerimisperioodi silmas pidades.
Ettepanek HA3-1:
Märksõnaks pakume siinkohal termini „meetod”. Soovitame järgida parimat praktikat: püstitada
eesmärgid ja määratleda kontekst, määratleda riskid erinevates lõigetes (SWOT ja väliste tegurite
kohapealt PEST ja kuna tegu on avaliku teenuse strateegiaga, siis pigem peaks PEST
domineerima), analüüsida ja hinnata riske (dimensioonides toimumise tõenäosus ja riski suurus),
kavandada tegevused, jaotada ressursid jne. Igas etapis tuleb kommunikeerida ja teha
vahekokkuvõtteid kõigile asjaga seotud huvigruppidele (ministeeriumid, partnerid, laiem
avalikkus, Euroopa Komisjon jt), muidu läheb arusaamade erinevus (perception cap) liiga
suureks. Soovitame infovahetusele (kommunikatsioonile) ja läbipaistvusele senisest suuremat
tähelepanu pöörata, teha kasvõi strateegiaprotsessi aegne roadshow’de plaan ja viia see
erinevates kohtades ellu (miks, kuidas, millal). Eesmärgiks on süstemaatiliste teadmiste ja
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oskuste andmine koos kaasamisega. Kuivõrd käesolev planeerimisprotsess on lõpule jõudnud,
oleks realistlikum a) pöörata tähelepanu teavituskava väljatöötamisele ja elluviimisele kohe
käesoleva programmi käivitamise algusest 2007, selleks et (tagantjärele) tõsta avalikkuse /
sihtgruppide osalusmäära; b) arvestada suurema vajadusega kommunikatsiooni järele järgmiste
programmide kavandamisel. Soovitame vaadata ja võrrelda, kuidas investeerimispankurid suuri
projekte ellu viivad ja suurte ettevõtete arengut seeläbi mõjutavad.
Strateegia RSKSi ja OPde näol pole ainuke Eestis perioodil 2007-2013 ellu viidav strateegia.
Eesmärke püstitatakse ja vahendeid eraldatakse ka riigi eelarvestrateegia, KOVide strateegiate
jms raames. Ekspertgrupp on seisukohal, et OPde eelhinnatud versioonides ei ole selgelt näha,
milliseid strateegiad, programme vms on avaliku sektori tasandil (st eelkõige avalikes huvides)
plaanis samaaegselt ellu rakendada, millistele prioriteetidele igaühes neis keskendutakse ning
palju selleks raha planeeritakse (või on ajalooliselt eraldatud, kui uued strateegiad pole veel
valmis). Sellises olukorras on tekib ekspertgrupil (tõenäoliselt ka mitmel osapoolel) küsimus,
miks üht või teist olulist valdkonda (näiteks: üldharidus) ei käsitleta OPdes (RSKSis) piisavalt.
Tõenäoliselt antakse sellele koostajate poolt vastus kas a) selle valdkonnaga tegeletakse teiste
(RSKSi ja OPde raames defineerimata) strateegiate raames; või b) valdkond ei ole abikõlbulik.
Ettepanek HA3-2:
Soovitame strateegia ülesehitusliku selguse huvides:
a) joonise kujul ära näidata, milliseid teisi avaliku sektori tasandi strateegiaid / programme /
eelarveid rakendatakse ellu perioodil 2007-2013, mis on suunatud (RSKS ja) OPde eesmärkide /
prioriteetidega samadesse-toetavatesse valdkondadesse (nn tervikpildi vajadus), eriti positiivne
oleks, kui sellelt jooniselt selguksid ka planeeritavad mahud aastate lõikes ning oleks lisatud
analüüs, mis toob välja viimase viie (või kümne) aasta trendid finantsvahendite jaotuse muutustes
(juhul kui sellisest pilti pole otstarbekas (RSKSis või ) OPdes otseselt näidata, võib piirduda ka
viitega dokumendile, milles tervikpilt (prognoosina) välja toodud);
b) iga valdkonna analüüsi alguses üheselt defineerida 1) mis on selle valdkonna põhilised teemad
(a la transport hõlmab endas visioone ja tegevusi maantee-, raudtee-, mere- ja lennutranspordi,
transiidi, kaubaveo, ühistranspordi, kergliikluse, teede, sadamate ja lennuväljade infrastruktuuri,
liiklusohutuse ja -järelevalve, administratiivse korralduse jne osas) (nn objekti määratlemine); 2)
millised nendest teemadest on abikõlbulikud (nn piirangute defineerimine), st millele pööratakse
(RSKSis ja) OPdes rõhku.
Detailsed määratlused ja piiritlused oleks mõistlik esitada OPdes; RSKSi valdkondade lõikes
võiks piirduda vastava viitega OPdele.
Positiivsena märgib ekspertgrupp ära, et koostajad on kokku leppinud OPde läbivalt ühtse
struktuuri, mis lihtsustab märkimisväärselt nii lugemist kui hindamist. Kuigi OPde täiendamisel
vähenes OPde arv neljalt kolmele, ei ole ka täiendatud OPde ülesehituslikule struktuurile
etteheiteid. Struktuuri osad ja nende järjekord kattuvad üldjoontes ekspertgrupi nägemusega
(ehkki visioon aastaks 2013 nii terviku kui ka valdkondade tasandil võiks olla praegusest enam
(miks mitte eraldi) välja toodud – millist tulevikku me soovime / millisena me seda ette
kujutame; eelhindamiseks antud dokumentides on see kaudselt tuletatav indikaatorite
sihttasemete kaudu). Kuivõrd kõigi OPde rakendussüsteem on sisuliselt sama ja teksti osas ka
valdavalt kattuv, siis oleks ekspertgrupi arvates olnud mõistlikum ülesehitus stiilis:
1. RSKS
2. OP 1 OP 2 OP 3
3. Rakendussüsteem
Samas mõistame ja aktsepteerime koostajate poolt valitud lahendust, kuivõrd see tuleneb ELpoolsetest ootustest strateegia ülesehituse suhtes.
Ekspertgrupi hinnangul on strateegia (siin mõeldakse OPsid kui tervikut) ühtne selles tähenduses,
et
- igas valdkonnas kirjeldatakse hetkeseisu ja RAK 2004-2006 tulemusi valitud teemadel (tõsi,
mitte alati ei ole selge, miks just need teemad on välja valitud (vt ülal kommentaar määratlemise
ja piiritlemise vajadusest); kirjelduse (mis võiks ekspertgrupi hinnangul olla praegusest enam
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analüütilisem) tulemused ei ole alati kokku võetud SWOT-vormis (vt Elukeskkonna OP ja
Inimressursi OP; tõsi, mitte alati ei ole ühest seost kirjeldatud teemade ja SWOTi valitud väite
vahel; N: Ettevõtluse OPs transpordi SWOT);
Ettepanek HA3-3:
soovitame koostajatel SWOTi-laadsete kokkuvõtete koostamisel dokumentides läbivalt
kontrollida, kas KÕIK SWOTis esitatud väited on nn analüüsi osas kaetud,
- püstitatud on eesmärgid ja need muudetud mõõdetavaks / jälgitavaks läbi indikaatorite (tõsi,
mitte alati ei ole selge ja põhjendatud seos nn valdkondlike eesmärkide ning strateegia
üldeesmärgi / alameesmärkide vahel; N: konvergents / majandusliku arengu kiirus vs HEV;
Ettepanek HA3-4:
soovitame koostajatel dokumentide uute versioonide loomisel lähtuda nn eesmärkide puust, kus
kõik püstitatud eesmärgid on lingitud kuni üldeesmärgini välja, selleks et hinnata valitud
strateegilise lähenemise terviklikkust,
- kavandatud on loetelu indikatiivsetest tegevustest,
- välja on toodud seosed horisontaalsete eesmärkidega,
- välja on toodud suurprojektid või viide nende lisandumise kohta (va Inimressursi OP);
Ettepanek HA3-5:
kui see viide jääb Inimressursi OPst välja, siis oleks mõistlik korrigeerida ka selle OPde
rakendussüsteemi, kus praegu on kavandatud rakendusasutuste ülesandeks „suurprojektide
hindamiseks vajaliku informatsiooni esitamine Euroopa Komisjonile”,
- välja on toodud seosed teiste OPde ja strateegiatega (tõsi, mis on OPde lõikes hindamisel olnud
versioonides ebaühtlase tasemega; ning mis võiks ekspertgrupi hinnangul olla praegusest enam
kontsentreeritud sisuliste seoste väljatoomisele (sh ühisprojektide äranäitamisele / viitamisele),
mitte intuitiivse, põhjus-tagajärg seisukohalt küsimusi tekitava lingi esitamisele;
Ettepanek HA3-6:
soovitame koostajatel dokumentide vaheliste seoste esitamisel a) läbivalt lähtuda defineeritud
dokumentide / prioriteetide nimekirjast, milles on esitatud kõik dokumendid / prioriteedid,
millega seosed tuleks avada; b) seoste avamisel tuua välja vähemalt – mis on konkreetse
prioriteedi seos võrreldava prioriteedi / dokumendiga (mitte vastupidi), kuidas ehk milliste
tegevustega toetatakse teise prioriteedi / dokumendi eesmärke ning mil määral ehk kui suures
ulatuses mõõdetuna rahalises väljenduses (või protsentuaalselt, kus võimalik), või viimase
äramärkimine rahastamiskavas ning viide sellele seoste osast
- esitatud on rahastamiskava (tõsi, millest ei selgu vahendite jaotus meetmete lõikes ning kust on
väga raske välja lugeda, kas planeeritud vahendite hulk on piisav seatud sihttasemete
saavutamiseks; kui otsustatakse jääda OPde senistes versioonides esitatud üldistatuse taseme
juurde, on soovitatav viitena ära näidata dokumendid, kus on toodud välja või kus plaanitakse
välja tuua detailsem jaotus,
- välja on toodud abivaldkondade indikatiivne jaotus
- esitatud on rakenduskava juhtimise / elluviimise korraldus, mis põhimõtteliselt on eeskujulik
(arvestades kriteeriume, millest lähtudes see tuli koostada)
Ettepanek HA3-7:
Mõistlik oleks teha veel väliskeskkonna tegurite riskianalüüs (sobiks RSKSi väliskeskkonna
punkti või OPde valdkonna analüüsides eraldi), st mis võimalused või ohud kaasnevad, kui
maailmas, ELis, Venemaal realiseeruvad prognoositavad trendid (a la vaesuse ja rahvastiku kasv
arengumaades ning selle pos/neg mõju (seoses võimaliku migratsiooniga) meile, T&A valdkonna
kiire arengu realiseerumine teistes (vanades) ELi riikides ning selle pos/neg mõju (seoses
koopereerumisega või riikide vahelise konkurentsiga (talentide pärast)) meile, energiakandjate
hinna kasv ja energia üleilmne defitsiit ning selle pos/neg mõju (seoses Venemaaga) meile jms).
Soovitame siin kasutada PEST mudelit (ja seda ka iga OPdes käsitletud valdkonna kohta eraldi)
ning võimaluse korral hinnata mõju uuringutele või arvutustele tuginedes (mitte üksnes
intuitiivselt). Tulemused oleksid sisendiks SWOT analüüsi OT osale.
Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele. Läbivalt on suudetud kinni pidada ühtsest struktuurist
(kuigi samasisuliste teemade pealkirjad on tükati erinevad), kuid teemade sisuline käsitlus
varieerub koostaja-ministeeriumist sõltuvalt (N: tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri
valdkonnas ei ole erinevalt teistest selle OP valdkondadest võetud analüüsi osas kokku peamisi
probleeme). Selles OPs on puudu SWOT, mille peaks strateegia kui dokumentide kogumi
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ühtsuse huvides lisama. SWOTi korrektseks tegemiseks tuleks järgida põhimõtteid, mis
käesolevas dokumendis lahti kirjutatud.
Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele. OP täiendamise käigus muutus dokumendi struktuur
seoses valdkondade ümbergrupeerimisega rakenduskavade vahel, mistõttu lisandus teadus- ja
arendustegevuse valdkond. Viimane on esitluslaadilt teistest silmnähtavalt erinev.
Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele. Selles OPs on puudu SWOT, mille peaks strateegia kui
dokumentide kogumi ühtsuse huvides lisama. SWOTi korrektseks tegemiseks tuleks järgida
põhimõtteid, mis käesolevas dokumendis lahti kirjutatud. Kui suurprojekte ei kavandata, siis
tuleks korrigeerida sõnastust rakendussüsteemis seoses „suurprojektide hindamiseks vajaliku
informatsiooni esitamisega Euroopa Komisjonile”.
HA4. Millised on strateegia rakendamisel esinevad riskid ja soovitused riskide juhtimiseks?
Hindajatel tuleb teostada vastav riskianalüüs, võttes arvesse nii strateegilise lähenemise,
rahastamiskava kui rakendussüsteemi aspekte. Seejuures tuleks võimaluse korral lähtuda
2004-2006 programmeerimisperioodi kogemustest.
Üldhinnang OPdele
Üldreegel riskide jagunemisest on:
Strateegilised riskid (60%) – Operatsioonilised riskid (30%) – Finantsriskid (10%)
OPdes on vajalik keskenduda eelkõige operatsiooniliste riskide juhtimisele. Operatsioonilised
riskid puudutavad inimesi, protsesse ja kasutatavat tehnoloogiat. Välisest keskkonnast tulenevad
operatsioonilised riskid ehk süstemaatilised OR on väliskeskkonna muutustest tulenevad
asjaolud, mis mõjutavad oodatava oleku erinevusi.
Kuna OPd on oma fookuses suunatud elu parandamisele / vähemarenenud valdkondade
järeleaitamisele Eestis (mitte niivõrd uute läbilöökide kavandamisele naaberriikidega võrreldes
või ELi tasandil tervikuna), siis strateegiliste riskide potentsiaalne prognoositav mõju on
suhteliselt väike – eeldusel, et finantsvahendid on olemas (so finantsriskid) ning operatsioonilisel
tasandil on varasemale kogemusele tuginedes pädevad elluviijad olemas (nii rakendussüsteem
kui ka taotlejad), siis puhastusseadmed, teed, teaduse ja kutsehariduse infrastruktuur jms, mis
Eestis ehitatakse, hanked / ostud, mida tehakse, ning arendus-koolitus-teavitus-tegevused, mida
kavandatakse, saavad suure tõenäosusega tehtud sõltumata väliskeskkonnast (iseasi on, kuivõrd
me selle tulemusena kellelegi järele jõuame või kas me suudame ära kasutada / ennetada
võimalikke pos/neg arenguid maailmas või Euroopas a la infotehnoloogia arengud, muutused
energiakandjates jms).
Kuna olulises osas kavatsetakse kasutada olemasolevat rakendussüsteemi ja see on oma tõhusust
tõestanud, siis on siit roheline tuli. Kahtlemata jääb küsimus, kas mahtude olulise tõusu korral on
antud süsteemi kavandamisel ja edasiarendamisel pööratud rõhku selle töökindlusele või mitte.
Seda näitab tulevik. Riskide maandamise seisukohalt tuleb OPde ellurakendamisel kanda hoolt
selle eest, et rakendamisega seotud inimesed, protsessid ega seda toetav tehnoloogia ei kujuneks
piduriks. Ex-ante hindamise käigus läbiviidud intervjuud koostajatega pigem veensid
ekspertgruppi, et ülalnimetatud teemadele on mõeldud ning vajalikul ajal asutakse nende kallale.
Senine rakendussüsteem on RAK 2004-2006 ettevalmistamise ja elluviimise käigus kogemuse
saanud. Uues rakendussüsteemis uusi rakendusüksusi ei lisandu.
Võimalikuks riski allikaks on poliitiline süsteem ja selle tõhusus otsustamisel / kompromisside
leidmisel. Lähiajaloole tuginedes pole siiski põhjust arvata, et poliitilise passiivsuse tõttu võiks
jääda oluline osa programmidest ellu viimata (sõltuvalt koalitsioonist võivad küll muutuda
prioriteedid ja elluviimise kiirus). Kiitust väärivad strateegia koostajate kohtumised ja arutelud
kõigi peamiste poliitiliste jõududega, selleks et visioone jagada ning arvestada.
Ettepanek: HA4-1:
Ekspertgrupp soovitab, et strateegilise juhtimise ja riskijuhtimise protsess võiks olla OPdes
paremini integreeritud, siis saaksime öelda, et meil on tegemist riskidega arvestava strateegia või
arengukava väljatöötamisega (N: OPd, milles on PEST ja SWOT mudelite alusel kaardistatud
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riskid, mis on omakorda jaotatud alamgruppidesse: strateegilised-, operatsioonilised-,
finantsriskid, ning määratletud riskikesksed indikaatorid seireks, tulemuslikkuse ja mõju
mõõtmiseks).
Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
HA5. Kas partnerite kaasamine strateegia koostamisse on olnud piisavalt laiaulatuslik ja tõhus,
lähtudes muuhulgas 2004-2006 programmeerimisperioodi kogemustest?
Üldhinnang OPdele
Nimeliselt on kaasatud 124 partnerit, kuid sisuliselt pole valdav enamus partnereid koostamises
osalenud. Peamiseks põhjuseks on partnerite vähene suutlikkus sisuliselt koostamises kaasa
rääkida, mis on tingitud eelkõige töötajate väikesest arvust ja koormatusest muude ülesannetega
partnerorganisatsioonides. Koostajate poolt ei ole tehtud huvilistele takistusi protsessis osaleda.
Partnerite küsitlemisel selgus üldine arvamus, et nende roll on olnud suhteliselt formaalne,
olulised asjad on eelnevalt ära otsustatud ja koostajatel puudus selge ootus partnerite panuse
suhtes. Samas selgus, et olulisemate partnerite ettepanekutega on siiski arvestatud. Väikesed
partnerid, kes moodustavad valdava osa kõigist partneritest, pole sageli üldse asjaga kursis või
tunnistavad, et neil ei ole suutlikkust OPsid sisuliselt läbi töötada (inimressursi puudus).
Partnerite põhiline ootus seisneb selles, et olla informeeritud.
Nii koostajate kui partnerite arvates oli partnereid kaasatud optimaalselt. Partnerite kaasamise
kogemus RAK 2004-2006 koostamisse näitab, et mida varem ja lähemale huvigruppidele jõuda,
seda paremat tagasisidet on neilt võimalik saada. Koostajate seisukohast oli partnerite aktiivsus
keskpärane, väljaarvatud Sotsiaalministeeriumi hinnang, kes pidas partnerite üldist aktiivsust
madalaks ja eriti aga oma partnerite aktiivsust võrreldes teiste partneritega. Üldiselt hindasid
koostajad partnerite panust samaväärseks võrreldes RAK 2004-2006 koostamisega. Partnerite
ettepanekuid pidasid koostajad tihti liiga spetsiifilisteks, seotuks kitsalt partnerite
tegutsemisvaldkonnaga, mistõttu sageli ei sobinud need oma detailsuses OPdesse. Tihti oli
tegemist lihtsalt redaktsiooniliste märkustega. Koostajate arvates tuleb võtta partnereid selliselt
nagu nad on ja oodata neilt vastavalt nende suutlikkusele. Partnerite panust peeti tähtsaks
seetõttu, et neil on administratsioonist sõltumatu, sageli tegelikkusele paremini vastav arusaam
probleemidest, eesmärkidest, tegevustest.
Kuigi partnerite kaasamine RSKSi (OPde) koostamise juurde on olnud laiaulatuslikum ja
paremini korraldatud võrreldes RAK 2004-2006 koostamisega, on sisulise kaasamise
tõhustamiseks veel arenguruumi. Ettepanekud on tehtud eelkõige käesoleva strateegia
elluviimise-aegset- ning järgmist planeerimisperioodi silmas pidades.
Ettepanek HA5-1:
Kaasamise korraldamise ja üldpõhimõtete sisuliseks täitmiseks välja töötada ja viia ellu RSKSi ja
OPde teavituskava, suurendada teadlikkust ja stimuleerida sisulist diskussiooni kohe käesoleva
programmi käivitamise algusest 2007; teavitusmaterjalide koostamisel tuleks arvestada, et
mahukat dokumenti (RSKS+4 OPd) ei suuda (ega vajagi) kõik partnerid hoomata; kui on
võimalik, tuleks:
1) kaardistada partnerite lõikes ära nende prioriteetsed huvivaldkonnad;
2) koostada kokkuvõte eelkõige neid valdkondi silmas pidades (tõenäoliselt tuleb mõnikümmend
eraldi kokkuvõtet, mis on koostatud algallikatest lühikokkuvõtete kompileerimise meetodil).
Ettepanek HA5-2:
töötada välja kava partnerite suutlikkuse suurendamiseks pidades silmas edasiste strateegiate või
arengukavade väljatöötamist; seda võib teha mõne teise programmi / arengukava raames, mis on
suunatud partnerite haldussuutlikkuse parandamisele; kindlasti peaksid partnerid ka omavahel
senisest enam koopereeruma (N: omavahel leppima kokku, kes on nende eestkõneleja, kes end
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teemadega vajalikul määral kurssi viib ning kes tegutseb nn vahendajana koostajate ja üksikute
partnerite vahel), et väheseid ressursse efektiivsemalt kasutada.
Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
HA6. Millised on strateegia rakendamise oodatavad mõjud (sh kvantitatiivsed), lähtudes
muuhulgas 2004-2006 programmeerimisperioodi kogemustest? Kas ja kuidas aitab
strateegia rakendamine kaasa Eesti riigi pika-ajalisele arengule, sh kas kavandatud
strateegia aitab tagada arengu jätkusuutlikkust?
Üldhinnang OPdele
OPdes on mõju indikaatorite näol enamasti välja toodud ning kohati piisavalt ammendavalt (N:
Ettevõtluse OPs energeetika osa). Siiski on läbivalt kaks küsimust: a) kui reaalne on planeeritud
sihttasemete saavutamine (hetkel näib olevat sihttasemeks võetud ELi nõuetele vastav näitaja, N:
tööhõive määr, või valdkondlikust arengukavast võetud näitaja; OPde analüüsist ei ole järeldatav,
kuivõrd reaalne seatud siht on – seda saaks kaudselt hinnata, kui analüüsi osas oleks ära näidatud,
milliste sammude ja rahastamise tulemusena on ajalooliselt jõutud / jäädud samale tasemele ning
oleks esitatud tervikpilt samaaegselt rakendatavatest strateegiatest, mis on suunatud sama
eesmärgi saavutamisele (vt p HA3)); b) mõju (sh indikaatorite) käsitluse terviklikkus ja
põhjendatus, st seotus üld- ja alameesmärkidega ning analüüsi osaga. Viimase osas seisneb
probleem selles, et kuna indikaatorid ei ole seotud hetkeolukorra analüüsiga, siis ei ole selgust,
kas planeeritav sihttase lahendab (aktuaalse) probleemi. Mõjude käsitlus ei ole piisav selleks, et
OPd saaks kasutada juhtimis- ja otsuste langetamise vahendina.
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Vt ka vastus küsimusele „Kas strateegias määratletud indikaatorid on asjakohased …” (p HA16).
Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
HA7. Kas struktuurivahendite ning Euroopa Põllumajandusfondi Maaelu Arenguks ja Euroopa
Kalandusfondi vahendite planeerimine ja kasutamine on piisavalt koordineeritud (võttes
arvesse sh “Maaelu arengu strateegiat 2007-2013” ja “Kalanduse arengu strateegiat 20072013”)?
Üldhinnang OPdele
Seoste osas on kirjeldatud kokkupuutepunkte OPde ning “Maaelu arengu strateegia 2007-2013”
ja “Kalanduse arengu strateegia 2007-2013” dokumentidega (tõsi, viimast puudutatakse
suhteliselt vähesel määral). Enam on nendele seostele tähelepanu pööratud prioriteetsetes
suundades, mis maaelu ja kalandusega rohkem seotud (regionaalne areng, ettevõtlus,
keskkonnakaitse). Kirjeldatud on, mis osas on kokkupuutepunktid, kuid eraldi ei ole kavandatud
ühistegevusi. Siiski on mitmed OPde indikaatorid otseselt seotud maaelu ja kalanduse
arendamisega (N: Elukeskkonna OPs Keskkonnajärelevalve arendamine), mis viitab sellele, et
OP vahendeid plaanitakse suunata muuhulgas ka maaelu või kalandust puudutavatesse
valdkondadesse.
Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
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Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
HA8. Kas strateegia koostamisel on arvesse võetud eelmise programmperioodi hindamise
tulemusi ja struktuurivahendite kasutamise kogemusi (sh vahehindamistest tulenevaid
järeldusi ja ettepanekuid)?
Üldhinnang OPdele
Intervjuudest koostajatega selgus, et paljud koostajatest ei ole olnud isiklikult seotud RAK 20042006 koostamisega. Ekspertgrupil kujunes seisukoht, et (varasematel perioodidel) õpitut on seni
vähe kirja pandud (formaliseeritus väike). Asjad on vastavate isikute peades ning tegemist ei ole
korporatiivse teadmisega. Sellest võib järeldada, et mitmel puhul tuli (RSKSi) OPsid koostades
alustada nn ilma tausta teadmata (st sai küll kasutada eelkäijate poolt varasema perioodi kohta
kirja pandud strateegiat, kuid varem tehtud valikute põhjused ja kriteeriumid, samuti põhjustagajärg seosed on jäänud selgusetuks ning neid ei ole suudetud ka (RSKSis) OPdes piisavalt
selgelt avada). Positiivselt poolelt tuleb ära märkida, et uued koostajad on siiski palju õppinud,
eelkõige tänu suhtlemisele ja infovahetusele staažikamate kolleegidega ning RAK 2004-2006
meetmete ellurakendajatega.
Ettepanek HA8-1:
Arvestades asjaolu, et paljud RAK 2004-2006 koostajad ei ole tegevad OPde juures, on nn
inimestega seonduvad riskid väga aktuaalsed; riik peaks leidma mehhanismi, et edaspidi (sh
käesoleva RSKSi ja OPde koostamise käigus) oleksid kogutud teadmised (sh strateegiliste
valikute ja protsessidega seonduvad) koostajate poolt formaliseeritud. Julgeme siin soovitada
näiteks enesehindamise süsteemi kasutuselevõttu, mille käigus pannakse kirja nii õnnestunud kui
vähemõnnestunud tegevused / otsused ning nendeni viinud sammud.
Võimalusel tuleks tagada, et varasemad koostajad oleksid kaasatud ka uute perioodide
strateegiate loomisse (kasvõi väliste nõunikena).
OPde koostamisega samal ajal telliti mitmeid RAK 2004-2006 programmi osade hindamisi.
Intervjuudest koostajatega kujunes ekspertgrupil arusaam, et parimal juhul ollakse teadlikud
nimetatud hindamiste läbiviimisest, kuid ei saa öelda, et nende hindamiste tulemused oleksid
olnud sisendiks OPde väljatöötamisele (objektiivne paratamatus on see, et 2004-2006 a sisulisi
tulemusi on paljudel juhtudel hetkel veel vara hinnata). Põhjusena näeb ekspertgrupp aja
vähesust, mis on tinginud selle, et nn uus planeerimine on ära tehtud enne nn
situatsioonianalüüsi. Ekspertgrupp möönab, et andmete vähesuse tõttu on perioodile 2004-2006
hinnangu andmine 2006. a alguse seisuga väga raske.
OPde täiendamiselt oleks oodanud, et värskelt valminud uuringute (st need, mis sai sügiseks
2006 valmis) järeldused RAK 2004-2006 kohta leiavad äramärkimist / sisendina arvestamist
vastavate prioriteetsete suundade juures ning nende alusel tehakse järeldused, mida uuel perioodil
(programmi rakendamisel) parandada või täiendada. Praegune käsitlus OPdes piirdub siiski vaid
koostajate enesehinnanguga eelmisele perioodile (mõistagi on ka see oluline). Ekspertgrupp on
seisukohal, et olemasolevate, sõltumatult OPde koostajatest läbi viidud uuringute järelduste
kasutamine annaks dokumendile juurde analüütilisust ja valiidsust.
Ettepanek HA8-2:
Sellega seoses on ettepanek, et perioodi 2014-2020 struktuurivahendite kasutamise strateegia
koostamisele eelnevalt tuleks sisendiks kujunevad vahehindamised läbi viia hiljemalt aastaks
2012. Varasemate perioodide kogemuse osad OPdes peaks baseeruma lisaks koostajate /
programmi ellurakendajate enesehinnangule ka sõltumatute analüütikute poolt tehtud uuringute
järeldustele (st viide tugevustele- nõrkustele või plussidele-miinustele selles ja selles uuringus
ning selgitus, mida on ette võetud (plaanitud ette võtta) tugevuste hoidmiseks või nõrkuste
ületamiseks uue programmi ellurakendamisel).
Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
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Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele

Hetkeolukorra analüüsi kohta:

HA9. Kas analüüsis on arvesse võetud peamisi sotsiaal-majanduslikke arengutrende nii Eestis kui
Euroopas ja maailmas?
Üldhinnang OPdele
OPd pühendavad suhteliselt suure osa oma mahust hetkeolukorra analüüsile. Lisaks on
hetkeolukorra analüüsi osa RSKSis. Ekspertgrupp jõudis arusaamale, et käsitluses on hõlmatud
peamised sotsiaal-majanduslikud arengutrendid. Suhteliselt paremini on kajastamist leidnud
olukord Eestis. Valdkondade lõikes on enamasti puudu käsitlus olukorrast ja arengutrendidest
Euroopas ja maailmas, mis ekspertgrupi hinnangul võiks olla esitatud. See peaks keskenduma
oluliste viimasel ajal aset leidnud (või lähitulevikus prognoositavate) muutuste analüüsile
usaldusväärsete allikate (uuringud, tunnustatud visionäärid) alusel. Eelkõige on oluline tuvastada
trendid, millel on Eesti jaoks oluline mõju perioodil 2007-2013 võimaluste ja riskide tähenduses,
ning kas tuleks kavandada ennetavaid või korrigeerivaid meetmeid OPde vahenditest.
Täiendatud OPdes on kohati väga hästi avatud konteksti, tuues välja Eesti seisu võrdluse teiste
riikidega (N: Inimressursi OPs Rakenduskava valdkondade tugevate ja nõrkade külgede analüüs,
Ettevõtluse OPs Teadus- ja arendustegevus). Selle alusel on lihtne näidata, kui kaugel me teistest
oleme ja põhjendada, miks on vaja riigi sekkumist EL finantsilisel toel.
Ettepanek HA9-1:
Analüüsi osas käsitleda valdkondade lõikes läbivalt olukorda ja trende Euroopas ja maailmas.
Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Ex-ante juhendmaterjalide lisa 2 küsimus 1:
Inimressursi OP analüüsi osades on iga valdkonna kohta välja toodud vajadused ja käsitletud /
joonistel näidatud trende. Sarnaselt teiste OPdega ei ole võetud seisukohta vajaduste prioriteetuse
osas (vt selle kohta Ettepanek HA14-4 b). Positiivne on, et dokumendi täiendamisel on juurde
lisatud vastavad näitajad ja hetkeseis teiste EL riikide kohta.
Käsitletud on tööjõu vastavust tööturu nõuetele ning igaühe (peamiselt puudega inimeste ja
meeste-naiste võrdset) juurdepääsu tööturule. Tähelepanu pööratakse sotsiaalsele kaasatusele,
inimkapitali suurendamisele läbi elukestva õppe ning erinevate huvigruppide vahelisele
koostööpartnerlusele.
Käsitlemist on küll leidnud investeerimine inimkapitali ja haldussuutlikkuse suurendamine, kuid
need ei ole seotud konvergentsi suurendamise vajadusega ELis (vt selle kohta Ettepanek HA34).
Analüüsi osast võib kohati leida põhjuste kirjeldusi, miks soovitav olukord erineb tegelikust, kuid
käsitlusviis peaks olema senisest enam analüüsiv (mitte kirjeldav) (vt selle kohta Ettepanekud
HA10-1 ja HA10-2). Alternatiivsete tegevuste käsitlemine ja parima alternatiivi valik kirjeldatud
probleemidele lahenduse leidmiseks on puudu (vt selle kohta Ettepanekud HA14-4 b ja HA111). Välisteguritest on välja toodud töötajate sisse- ja väljarändega seonduv, kuid kompleksne
võimaluste-riskide analüüs SWOT-analüüsi tähenduses puudub (vt selle kohta Ettepanekud
HA3-7, HA4-1, HA13-1 ja HA13-2). Sisemisi (so mõjutatavaid tegureid) on küll kirjeldatud,
kuid puudu on tegurite kaalumine ja jagamine tugevusteks-nõrkusteks SWOT-analüüsi
tähenduses (vt selle kohta Ettepanekud HA3-3 ja HA10-2). Puudu on analüüs, millistes
valdkondades saaks ESFi vahenditega saavutada kõige suuremat edasiminekut lokaalse,
regionaalse ja riigi tasandi suurimates probleemides. Vajadusi ei prioritiseerita, vaid kõiki

105

Enn

käsitletakse kui „arendamist vajavaid” (vt sellega seonduvalt Ettepanekud HA10-2, HA14-2 ja
HA14-4-b).
Perioodi 2004-2006 kogemusi on käsitletud eraldi punktina iga valdkonna kohta.
HA10. Kas analüüs on objektiivne ja asjakohane, st Eesti ja tegevusvaldkondade arenguvajadusi
ja hetkeolukorda adekvaatselt ja piisavalt peegeldav (tulenevalt ekspertide kogemusest ja
teostatud asjakohaste uuringute tulemustest)?
Üldhinnang OPdele
OPde esialgsete versioonide hindamisel kujunes ekspertgrupil veendumus, et muutmist vajaks nn
analüüsi osa käsitluse stiil. Esitatud oli situatsiooni kirjeldus, mitte analüüs. Analüüsiva stiili all
peab ekspertgrupp silmas:
- terviku määratlemist (vt ettepanek p HA3),
- seniste trendide esitust ning nende põhjuseks olnud tegevuste / tegevusetuste ja mõjutamatute
väliskeskkonnategurite väljatoomist terviku osade lõikes,
- tulevikuprognoosi, mis juhtub siis, kui jätkatakse vanaviisi (sh indikaatorite sihttasemete
prognoos sellise stsenaariumi korral),
- seisukohavõttu, kui võimalik uuringute alusel, mis valdkonnas / teemas seis hea (so tugevus),
mis valdkonnas / teemas halb (so nõrkus); mida enam empiirikat valikute õigustamiseks, seda
parem; taustsüsteem tuleb selgelt välja tuua (N: EL15 või EL25 keskmine),
- väliskeskkonna osas tuleks hinnata, millised väliskeskkonna tegurid ja nende trendid on
konkreetse valdkonna / teema seisukohalt pigem soodsad (võimalused), millised pigem
ebasoodsad (riskid),
- kriitiliste edutegurite (sh mõjutamatute keskkonnategurite) väljatoomist.
Läbivaks niidiks peaks olema oluliste indikaatorite taseme muutus ja kaugus nn ideaalist
(eesmärgist), mille alusel langetatakse otsuseid seoses metoodiliselt järgneva eesmärkide
püstitamisega. Muutuste esilekutsumise põhjus-tagajärg seosed ja kriitilised edutegurid määravad
ära sobivad meetmed (kui meil endal kogemus puudub, siis tuleks siin kasutada benchmarke).
Täiendatud OPdes on nn analüüsi osi muudetud oluliselt tugevamaks (N: teadus ja
arendustegevuse valdkond Ettevõtluse OPs ja Inimressursi OPs), kuna andmed on asetatud
taustsüsteemi võrdluses teiste EL riikidega, mistõttu aktuaalsed probleemid tulevad paremini
esile. Muudatusi on siiski tehtud vaid osade valdkondade kohta, mistõttu on hinnatud OPde
versioonides käsitlus analüüsi osas varieeruv.
Ettepanek HA10-1:
Ekspertgrupp soovitab puhta teksti asemel läbivalt kasutada pigem jooniseid ja tabeleid, mis
annavad infot edasi kontsentreeritumalt. (Täiendatud OPdes on selles osas toimunud silmnähtav
edasiminek, kuid käsitlused on sõltuvalt eri koostajatest väga varieeruvad)
Ettepanek HA10-2:
Ekspertgrupp on seisukohal, et olemasoleva info alusel (mis juba valdavalt on (RSKSis ja)
OPdes) oleks koostajatel võimalik ülaltoodud metoodikale tuginedes hetkeolukorra analüüsi
käsitlust muuta analüütilisemaks, nii et järeldused – mida ja miks on vaja teha, tuleksid paremini
esile.
Tõenäoliselt on dokumentide koostamisel tulnud ületada immanentne vastuolu fokuseerituse ja
kõigi osapoolte huvidega arvestamise vahel – hetkel näib olevat valitud lahendus, et valdkonna
lõikes on situatsioonianalüüsi all ära märgitud väga palju abikõlbulikke teemasid kui „arendamist
vajavad” ehk enamik huvigruppe leiab, et neile olulised teemad on välja toodud. Kuna
rahastamiskava on üldine, siis ei ole võetud kohustust eraldada vahendeid kõikide „probleemide”
lahendamiseks (mis on teatud mõttes mõistlik otsus killustatuse vältimiseks). Otsustavaks
kriteeriumiks kujunevad seega indikaatorid – juhul kui analüüsis välja toodud probleem (N:
vajadus tõsta Lennuameti suutlikkust, vt transpordi valdkond) ei ole seotud indikaatoriga
olukorra parandamiseks (N: Ettevõtluse OP ega Inimressursi OP prioriteetse suuna suurem
haldussuutlikkus indikaatoritest pole ükski seotud Lennuametiga), siis ei ole eesmärgipärane
Lennuameti suutlikkuse tõstmist OPde vahenditest toetada. Mis on siis selle teema käsitlemise
mõte analüüsi osas? Liiatigi kui ei käsitleta võrdluseks Maanteedeametit, Raudteeinspektsiooni,
Veeteedeametit, ühistranspordikeskusi jt valdkondlikke institutsioone, millest vähemalt osa on
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vahetult seotud transpordi valdkonna prioriteetidega.
Seega ka see teema haakub indikaatorite arendamisega (vt p HA16).
Ekspertgrupile jäi silma autorite kalduvus võtta / jätta analüüsis seisukoht / mulje, et kõik
käsitletav vajab ka edaspidi arendamist sõltumata sellest, milline on teema suhteline seis (või
seisu muutuse prognoos) teiste teemadega võrreldes.
Analüüs ei pea näitama, et justkui kõike on vaja ja jõukohane arendada (praegu näib see olevat
läbiv stiil). Mõistetav on, et võimalikult laia kandepinna jaoks on vaja välja tuua, et olulised on
väga paljude valdkondade vajadused (alternatiiv: näidata fookuses ära mõned konkreetsed
valdkonnad, kuhu läheks lõviosa rahastamisest ja mis võiks tuua kaasa kõige suurema mõju – see
võib olla parim lahendus EK kui rahastaja esindaja seisukohalt). On kindlasti diskussiooni koht,
kuidas ja kuhu tõmmata piire. Praegu ei ole prioriteetseid teemasid välja toodud otsusena /
valikuna, vaid mitteprioriteetseid lihtsalt ei käsitleta (N: saarte ja mandri ühendamine sillaga
(sildadega) kui transpordi valdkonna võimalik projekt). Mõistagi loevad valdkondlikud eksperdid
selle varem või hiljem tekstist välja. See on põhjuseks, miks ekspertgrupp pooldaks teistsugust
lähenemist.
„Võimaluste lahtijätmise” taktika, st väga paljude oluliste vajaduste väljatoomine, on mõistetav,
eriti arvestades planeerimisperioodi ajahorisonti, mille kestel võib olukord jooksvalt muutuda
ning siis on uus vajadus „jooksvalt” võtta. Ekspertgrupp mõistab, et muudatuste tegemine juba
kinnitatud ehk „lukku pandud” strateegias võib olla väga ajamahukas ja aeglane, mistõttu
soovivad koostajad jätta võimalikult laiad tegevusraamid. Ekspertgrupp rõhutab, et sedasorti
paindlikkuse hinnaks on fokuseerituse vähenemine (mis võib, aga ei pruugi kaasa tuua võimaliku
positiivse mõju hajumise) ning avatus sisepoliitilistele kannapööretele. Samas peab kindlasti
arvestama ka poliitikutega, kes saades mandaadi valijatelt omavad legitiimsust vastavalt oma
(parem või vasakpoolsele) programmile rõhuasetusi ja sellega seotud finantseerimist muuta (vt
selle kohta ka p HA4).
Vaatamata ülaltoodud märkustele on ekspertgrupp siiski seisukohal, et Eesti jaoks on tänastes
oludes mõistlikum valitud lähenemisele – pigem mõnevõrra väiksem fokuseeritus ja suurem
paindlikkus – põhimõtteliselt kindlaks jääda. Lõplik lahendus saab olema tõenäoliselt selline, et
mingi osa strateegiast (rahastamisest) on selgelt suunatud ELi jaoks olulistele prioriteetidele (mis
ei tähenda, et need oleksid ebaolulised Eesti jaoks), teine osa on selleks, et vastu tulla Eesti
huvigruppide ootustele, et oma kitsas valdkonnas mõned kaua aega edasilükatud asjad ära teha.
Ja siin on kokkuleppe koht Eesti ja ELi poole huvide vahel, et mõlemad tunneksid end
kasusaajana.
Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
HA11. Millised on alternatiivsed võimalused analüüsi osas toodud arenguvajaduste
saavutamiseks? Kas strateegilist lähenemist annab vastavalt kohendada?
Üldhinnang OPdele
Alternatiivseid võimalusi arenguvajaduste saavutamiseks OPdes pole kaalutud. Ekspertgrupi
hinnangul püütakse OPdes näidata, mis on aktuaalsed probleemid (kuigi aktuaalsuse (pingerea)
osas jätab mõõdetavus/argumenteeritavus soovida), püstitatakse hüpotees, et nende lahendamisel
saavutame oma eesmärgid, ning kirjeldatakse üldsõnaliselt tegevusi, mida on plaanis teha
eesmärkide (prioriteetide) saavutamiseks. Puudub viide sellele, et valikud on tehtud arvutustediskussioonide-arutelude käigus, kus oleks kaalutud ka alternatiive.
Intervjuudest koostajatega selgus, et vaidlused, millist strateegiat teha, on ära vaieldud varem.
Otsustati võtta aluseks olemasolevad strateegiad ja valdkondlikud arengukavad, mis on
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koondatud RSKSiks (ja OPdeks) lähtudes EL nõuetest. Ekspertgrupi hinnangul annab see
loodavale strateegia dokumendile järjepidevuse (st jätkatakse varasemat poliitikat) ning
konsensuse / legitiimsuse (st need suunad-tegevused on poliitilisel tasandil juba heaks kiidetud),
mis on kindlasti olulised argumendid. Siiski pole see piisav, et öelda, et OPde koostamisel oleks
kaalutud alternatiivseid võimalusi vajalike arengute saavutamiseks.
Ettepanek HA11-1:
Ekspertgrupp on seisukohal, et soovi korral oleks võimalik strateegia koostamise metoodikat
muuta / täiendada (st töötada välja ka alternatiivid ja ära teha nende hindamine; see ei pruugi
praegust tulemust muuta). Samuti näeb ekspertgrupp võimalusi koostajate poolt valitud
lähenemise arendamiseks (st näidata selgelt ära, et otsused on langetatud valikute hulgast; tuua
sisse vajalikud viited-otsused). Metoodilise materjalina on soovitatav kasutada eelhindajate poolt
välja töötatud küsimustikku koostajatele (täisversioon), mille üksikute teemade lõikes on toodud
küsimused, millele peaks saama strateegiast selge vastuse.
Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
HA12. Kas analüüsi toetavad andmed ja argumendid on asjakohased ning tõesed? Kas
algandmed on olnud usaldusväärsed?
Üldhinnang OPdele
Kasutatud andmed on asjakohased ja tõesed ning usaldusväärsetest allikatest. Tõenäoliselt on
koostajatel plaanis enne lõpliku versiooni valmimist statistika üle vaadata pilguga, kas on
kasutatud kõige aktuaalsemaid andmeid.
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Silma jäi, et kohati väljendatakse arenguvajadust üksnes läbi verbaalse argumendi stiilis „võib
hakata jääma kitsaks”.
Ettepanek HA12-1:
Selles osas peaks kasutama statistikat või arvutusi (tooma välja indikaatori praeguse taseme
võrdluses nn kriitilise tasemega ja/või lisama seniste muutuste kiiruse, mille alusel võib
prognoosida võimalikku kitsaskohta selles valdkonnas), mis kinnitaks väite paikapidavust.
Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
HA13. Kas analüüsi järeldused tuginevad eelneval argumentatsioonil ja on piisavalt
põhjendatud?
Üldhinnang OPdele
Seda osa on OPde täiendamisel üksjagu paremaks muudetud. Elukeskkonna OP ja Inimressursi
OP valdkondade lõikes on analüüsi osa kokkuvõttes reeglina välja toodud nimekiri peamistest
probleemidest (va Elukeskkonna OPs tervishoiu ja hoolekande infrastruktuur). Ettevõtluse OPs
on samal eesmärgil esitatud SWOT-tabelid. Ekspertgrupp on seisukohal, et OPdes võiks olla
läbivalt otsustud SWOTi kasuks (peamiste probleemide nimekirja väljatoomine on metoodiliselt
samuti aktsepteeritav lahendus).
Kuivõrd vajaduste kaalumist ja prioritiseerimist pole tehtud ja analüüsis käsitletakse valdkonna
väga paljusid alateemasid stiilis „see vajab ka edaspidi arendamist”, siis jääb üles küsimus – mis
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kriteeriumide alusel tehti valik tulemusi koondavasse peamiste probleemide nimekirja või
SWOTi? Ettevõtluse OPs toodud SWOT-tabelid ei ole metoodiliselt SWOT-analüüs. Kohati on
SWOTis esile tõstetud tugevusi-nõrkusi, mida ei ole käsitletud analüüsi või strateegia osas (N:
Ettevõtluse OPs on transpordi valdkonna nõrkusena välja toodud asjaolu, et „pole likvideeritud
varasemast tegevusest põhjustatud jääkreostuskoldeid”). Küsimus on mitme tugevuse või
nõrkusena esitatud väite mõõdetavuses – selget tõestust, et Eestis on tugevusteks need ja need
tegurid ning seda kõike taustsüsteemis naaberriikidega (või ELiga tervikuna), pole analüüsi
osades esitatud. Praegu on kerge rünnata esitatud SWd süüdistusega, et tegemist pole analüüsi
kokkuvõttega, vaid Eesti soovunelmate ja klišeede esitamisega.
Probleem on ka OT-osadega (vt ka kommentaare RSKSi osas), mis on läbivalt mõistetavad kui
„Eesti strateegiad” või „Eesti tegematajätmised”, mis ei ole analüüsi, vaid prioriteetide-meetmete
osa käsitlusobjektiks.
Ettepanek HA13-1:
OPde OT-osad tuleks selgemalt ühendada a) RSKSi väliskeskkonna analüüsi osaga ehk mis
toodud teguritest konkreetselt seda valdkonda mõjutab; b) Valdkondade lõikes tuua senisest
enam sisse Euroopa ja maailma trendide analüüsi ning hinnata nende tõttu tekkivate võimaluste /
riskide mõju Eestile.
Ettepanek HA13-2:
Kuivõrd OT-osade käsitlus on läbivalt problemaatiline – ühest küljest on see tingitud vähesest
tähelepanust välisriikides / -keskkonnas asetleidvate trendide analüüsimisele (vt ka p HA9),
teiselt poolt selge metoodilise aluse puudumisest – siis soovitame siin kasutada PEST-analüüsi
(Political, Economic, Social, and Technological components of the macro-environment).
Väliskeskkonna trendid võiks süstematiseerida toodud jaotuse järgi, analüüsida nende tegelikke /
potentsiaalseid positiivseid ja negatiivseid mõjusid ning olulisemad tuua välja OT-osades.
Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele. Analüüsi kokkuvõte tuleks ühtsuse huvides esitada
SWOTina.
Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele. Analüüsi kokkuvõte tuleks ühtsuse huvides esitada
SWOTina.

Strateegilise osa (eesmärgid ja tegevussuunad) kohta:

HA14. Millised on valitud strateegilise lähenemise lähtekohad ja/või teoreetilised alused? Kas
antud tegevusvaldkondades on riigipoolne sekkumine põhjendatav, lähtudes muuhulgas
2004-2006 programmeerimisperioodi kogemustest?
Üldhinnang OPdele
Intervjuudest koostajatega selgus, et ettevalmistus RSKSi ja OPde koostamiseks kulges 16 kuud.
Oluline oli otsus teha RSKS ja OPd kui RES 2007-2010 osa. Esmalt töötati välja metoodilised
juhendid ministeeriumide vaheliseks töökorralduseks ja OPde koostamiseks. Olulist rolli
etendasid EL dokumendid (Ühenduse strateegilised suunised ja Lissaboni strateegia); tähtsaks
sisendiks oli ka SE21 kui ainuke riiklikul tasandil kehtestatud strateegia. Mingit konkreetset
strateegia loomise raamistikku / kontseptsiooni ega benchmarke ei kasutatud, kuigi kasutati
olemasolevaid teadmisi strateegia ja teiste kogemuse kohta. Konkreetsete benchmarkide
mittekasutamise tingis asjaolu, et koostajate hinnangul oli RSKSi ja OPde jaoks keeruline häid
benchmarke leida, sest iga riigi/regiooni kontekst on erinev (Eesti eripäraks on RES ja
RSKSi/OPde tegemine koos). Planeerimise käigus ühtlustati nägemused alt (st valdkondlike
ministeeriumide nägemus) ja ülevalt (st EL suunised ja Eesti tervikvajadused) ning nende alusel
koostati strateegia. Otsustamisel lepiti detailides kokku ministeeriumide vahel, suuremad asjad
arutati läbi ministeeriumide-vahelises töörühmas ning põhimõttelisemaid asju käsitleti
ministeeriumide juhtkondade tasandil. Esmalt sündis RSKS, mille arendusena töötati välja OPd.
Avalikustamisel pole tehtud piiranguid kuigi partnerite reaalne osalus ja panus pole olnud
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märkimisväärne. Koostajad mõistsid strateegia all tegevussuundade kogumit, mis määratleb,
kuhu liikuda.
Analüüsides OPsid võib väita, et ülesehituslikult on peatutud punktidel, mis strateegilises
planeerimises olulised – (situatsiooni)analüüs, eesmärgid, peamised tegevussuunad ja sammud,
rahastamine, rakendussüsteem. Positiivsena võib välja tuua rakendussüsteemi käsitluse.
Ettepanek HA14-1:
Kuivõrd osad on koostatud erinevate töörühmade poolt, siis saaks dokumentide ühtsust
parandada (vt p HA13).
Strateegiline lähenemine peaks muuhulgas selgelt ära näitama, mis „turul” tegutsetakse ehk
kellega konkureeritakse / end võrreldakse. Strateegia on oma olemuselt seotud suhtelise
positsiooni parandamise või hoidmisega sellel „turul” / taustsüsteemis. OPdes pole nendele
küsimustele selgelt vastatud – olemasoleva jutu baasil võib arvata, et üheks sihiks on
mahajäämuse vähendamine EL teiste riikidega võrreldes (vt RSKSi üldeesmärgina toodud
konvergents), kuid seda ei toeta valitud käsitlus valdkondade lõikes; teiseks selliseks sihiks võib
konteksti järgi hinnates olla abikõlbulike tegevuste määratlemine, mida saaks / peaks arendada
Eesti hüvanguks, kuid siin ei selgu läbivalt, kas ja kui palju paraneb Eesti positsioon strateegia
mõistes välise taustsüsteemi suhtes (praegu kasutatakse nn sisemist taustsüsteemi ehk Eesti enda
ajaloolisi andmeid). OPde täiendamisel on osade valdkondade juurde lisandunud väline
taustsüsteem (teiste riikide ajalooliste andmete tähenduses). Strateegia osas peaks olema visioon,
kui kaugele on 2013. aastaks jõudnud teised (võrdlusriigid) ning milline peaks olema meie
positsioon sel hetkel.
Ettepanek HA14-2:
Ekspertgrupi hinnangul annaks välise taustsüsteemi läbiv selge defineerimine (N: EL15, EL25,
Soome, Läti-Leedu vms; taustsüsteem võib valdkondade lõikes olla erinev sõltuvalt sellest, kes
on otsesed „konkurendid”) dokumendile enam sisu strateegia mõistes. Sellisel juhul saaks ka
välja tuua, kuidas Eesti EL liikmena panustab EL ühiste sihtide saavutamisse (Eesti osakaal ELtasandi indikaatorite taseme kujunemisel on teada; kui prognoosime, kuidas asi Eestis muutub,
saab näidata ka potentsiaalset mõju ELile tervikuna).
(Üld)strateegia võtmekomponendiks on pikaajalise konkurentsieelise küsimus – mis on see tegur
(need tegurid), mis tagab (tagavad) Eesti edu (või kestmajäämise) täna ja homme. Tegur(id),
mida peame arendama ja kaitsma. (RSKSis ja) OPdes räägitakse vajadusest olla riigina
konkurentsivõimeline ning ettevõtete ja tööjõu konkurentsivõimest. Nenditakse, et senine
konkurentsieelis madalate kulude näol on kahanemas ning ettevõtetel on vajadus ümber
orienteeruda teadmiste ja oskuste mahukamatele tegevustele. Riigi rolli nähakse vajaduses
kujundada läbimõeldud poliitika, mida täpsemalt tõsi küll ei selgitata. Konkurentsieelise
vundamendiks peetakse a) tööjõu kvaliteeti; b) tööjõuturu ja haridussüsteemi paindlikkust; c)
ettevõtete ja ühiskonna innovatsioonivõimet. Ettevõtete ja riikide edu tagab see, et arendatakse
välja paindlik, aga selgelt fokuseeritud ekspertiis ja konkurentsieelis teatud valdkonnas ning
ollakse ise turgude arengu kujundamisel aktiivsed osalised. See haakub ka EL nägemusega
konkurentsivõimest.
Ettepanek HA14-3:
Ekspertgrupp nõustub koostajate visiooniga konkurentsieelise osas, kuigi möönab, et a)
visioonist tuleks liikuda detailsemaks, analüüsides, kas ja kus on Eesti suuteline / Eestil mõistlik
sellised eelised üles ehitada (neid forsseerida) ja kuivõrd unikaalsed on need naabritega võrreldes
(praeguses valdkondade käsitluses kohtab väga palju deklaratiivset lähenemist stiilis – see aitab
kaasa konkurentsivõime kasvule m.o.t.t.; intuitiivselt kindlasti, aga arvutuslikult? OPdes peaks
domineerima analüüsil baseeruvad tegevuskavad koos vajalike ressursside defineerimise ning
jaotusega. Läbivalt peaks olema näha, millist taset me taotleme ning põhjendatud, millel baseerub
usk, et see tase tagab konkurentsivõime (selle olulise paranemise) valitud taustsüsteemis; b)
konkurentsieelis riikide tasandil ei piirne üksnes majandusliku edukusega, vaid vähemalt sama
tähtis on elukeskkond (tõsi sellele viidatakse märksõnana ka RSKSi analüüsi järeldustes) ehk et
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eestlased sooviksid elada ja töötada Eestis ning et neid, kes mujalt tahaksid Eestisse asuda, oleks
rohkem kui neid, kes siit ära minna (vrdl personali tähtsusega ettevõttele ettevõtte-tasandil). Siin
on oluline loome(tegutsemis)vabadus nii kunsti- kui ka äriinimese, samuti kõigi teiste jaoks.
Selle eelduseks on a) sissetulekute tase eluks vajalike kulutustega võrreldes (ehk elatustase, sh
jaotus ühiskonnas); b) ülereguleerimiste vältimine bürokraatias ja avalike teenuste tase (ehk
mõistliku aja- ja rahakuluga on võimalik soovitud asjad ära teha – hakata ettevõtjaks, kaluriks,
panna lapsed lasteaeda-kooli, minna üle riigipiiri reisima jne).
Ettepanek HA14-4:
Ekspertgrupi teised peamised märkused valitud strateegilise lähenemise osas on seotud a)
raskusega mõista dokumendi alusel tervikpilti (vt p HA3); b) prioritiseerimise puudumisega
vajaduste, sellest tulenevalt ka eesmärkide-prioriteetide tasandil (vt p HA10); c) alternatiivsete
valikute mittekäsitlemisega (vt p HA11); d) peamiste eesmärkide kvantifitseerimisega (haakub
indikaatoritega) (vt p HA6 ja HA16); e) indikaatorite sidumine peamiste vajadustega (vt p HA6
ja HA16) ning indikaatorite sihttasemete realistlikkus (vt p HA16). Enam võiks olla vaadet
tulevikku arvestades planeerimise horisonti (sh arenguvisioone valdkondade lõikes) (vt p HA3),
kasutatud värskelt valminud uuringuid kui allikaid varasemate perioodide tulemuslikkuse
analüüsi punktides (vt p HA8), välja toodud horisontaalsete väärtuste sisuline tähendus (seos)
prioriteetsete suundade jaoks (vt p HA18) ning seosed rakenduskavade vahel ja teiste
strateegiatega võiksid olla praegusest enam ühtlustatud (vt p HA1). Partnerite kaasamiseks on
palju tehtud ja on edasiminek varasemaga, kuid arenguks, eelkõige suurema sisulise kaasamise
saavutamiseks, on veel ruumi (vt p HA5).
Riigipoolse sekkumise vajaduse osas olid koostajad ideoloogiliselt vähese sekkumise poolt, kuigi
mõistsid, et OPde vahendid on valitsussektorit oluliselt suurendavaks teguriks. Sekkumist loeti
põhjendatuks, kui valdkond on riigi arengu seisukohalt murekoht või selles esineb nn turutõrkeid,
mida riik suudaks teistest paremini või ainukesena lahendada.
OPsid hinnates leidis ekspertgrupp, et vähemalt filosoofiliselt ollakse valmis sekkuma võrdlemisi
suures ulatuses. Kui keskkonna- ja sotsiaalsfääris on raske panna kahtluse alla vajadus sellise
sekkumise järele (enamasti tegemist kas avaliku huvi projektidega (N: prügilad, veemajandus)
või taandub riik rahajagaja rolli), siis eelkõige valdkondades, kus turuosalisteks ka erakapitalil
baseeruvad ettevõtted, võib vaid riigile kuuluvate ettevõtete toetamine moonutada konkurentsi.
Viimane on aga pigem tingitud EL-poolsetest piirangutest erakapitalil baseeruvate, avalikes
huvide tegutsevate ettevõtete (eelkõige infrastruktuuriettevõtted ja transpordiettevõtted, aga ka
infotehnoloogia, energeetika firmad) otsesel toetamisel. Samuti on praegu risk, et vaeslapse ossa
jäävad KOVid (eelkõige linnad, st suhteliselt suur osa elanikkonnast).
Ettepanek HA14-5:
Projektide valikul peaks tasuvusuuringute käigus hindama toetuse mõju teistele turuosalistele.
Ekspertgrupp on seisukohal, et koostajate poolt valitud lähenemine – suhteliselt väike
fokuseeritus ja arvestamine võimalikult paljude osapoolte kui potentsiaalsete toetuse saajatega –
on kooskõlas vähese sekkumise ideoloogiaga. Andes nii rohelise tule (potentsiaalselt) parimatele
projektidele, mis turul tekivad (eeldades, et ei hakata eelistama riigi enda projekte), on usutav, et
selekteeritakse välja just tugevamad, kellest mõju tasandil kõige enam kasu valdkonnale, riigile
ja ELile. Sellise lähenemise probleem seisneb selles, et on väga keeruline ette ennustada, mis
valdkondades / projektides tuleb läbilöök, st millised indikaatorite sihttasemed on realistlikud
saavutada. Juhul kui suurendada fokuseeritust OPde tasandil, nii et iga rahaeraldus oleks selgelt
seotud indikaatoritega, kaasneb sellega riigi rolli suurenemine, mis tähendab senise praktika
muutust Eestis.
Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
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Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Ex-ante juhendmaterjalide lisa 2 küsimus 2:
Inimressursi OPs on valdkondade vajadusi küll kirjeldatud, kuid ei ole tehtud prioritiseerimist (vt
selle kohta Ettepanekud HA10-2 ja 14-4 b). Samuti on rahastamiskava sedavõrd üldine,
mistõttu ei saa hinnata, millistele konkreetsetele vajadustele on rahastamine suunatud (samas
vastab rahastamiskava EL poolt OPdele esitatud nõuetele). Konkreetne rahanumber ei oma
tähendust, kui puudub kontekst selle ümber – millised on olnud rahapaigutused sellesse
valdkonda varem ning kas ja kui palju panustatakse samasse valdkonda teiste strateegiate raames
või muudest eelarvetest (vt selle kohta Ettepanekud HA3-2 ja HA14-4 a). Seega ei saa võtta
seisukohta, kas jaotus rahastamises ja vajaduste aktuaalsus on tasakaalus.
Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega on välja toodud ning osalt on viimased olnud ka
sisendiks Inimressursi OPle. Kuigi seoste osad on mahult suhteliselt suured, annavad need sisult
OPle võrdlemisi vähe juurde (vt selle kohta Ettepanekud HA1-1 ja HA3-6).
Sekkumise vajadust ja ulatust valdkondadesse on OP baasil väga raske hinnata, sest puudub
ülevaade / analüüs, mida, mis mahus ja kes panustab veel sellesse valdkonda. Ei ole analüüsitud,
kuidas sekkumine mõjutab turuosalisi ja turu tasakaalu. Intuitiivselt võib öelda, et inimressurssi
investeerimine on ühiskonna jaoks positiivne. Rakendamise käigus, so taotluste käsitlemisel, on
oluline järgida võrdsete võimaluste printsiipi, et ära hoida turu moonutusi.
Ennetavate ja korrigeerivate meetmete suhe varieerub valdkonniti. Nii on tööturu osas pööratud
ennetavatele meetmetele palju tähelepanu, samas kui tervishoiu teemades on fookuses eelkõige
korrigeerivad meetmed (so sotsiaalhoolekanne).
ESF üldmääruse printsiipide rakendamisest on Inimressursi OPs juttu. Nii rõhutatakse vajadust
suurendada riigi ja valitsusväliste organisatsioonide partnerlust, soolist võrdõiguslikkust,
koostööd ning uute lahenduste otsimist.
HA15. Kas strateegilised valikud ja seatud eesmärgid ja meetmed lähtuvad hetkeolukorra
analüüsist? Kas analüüsile tuginedes on lähenemise valik põhjendatud ja asjakohane, st
peamistele arenguvajadustele ja -probleemidele vastav?
Vt sellel teemal ka p HA9 ja HA13

Enn

Üldhinnang OPdele
Seatud eesmärgid / prioriteedid on igati aktuaalsed ning neid on raske vaidlustada. Sisu kõrval on
tugevuseks ka heakskiit (saavutatud konsensus) koostajate vahel ning aktsept partnerite poolt (see
selgus intervjuudest koostajate ja partneritega). Ekspertgrupi hinnangul jätab aga soovida link
hetkeolukorra (sh prioriteetsemate arenguvajaduste kaardistamise) ja eesmärkide vahel.
Peamiseks põhjuseks on hetkeolukorra kirjeldav (mitte analüüsiv) stiil, kus tuuakse välja suured
ja väikesed probleemid pea iga vastava teema valdkonna kohta. Samas ei määratleta / grupeerita
probleeme nende aktuaalsuse / prioriteetsuse järgi. Kokkuvõtva SWOT-analüüsi kriitika on
toodud p HA13.
Kuigi nimetuse järgi tähendaks prioriteet eelkõige eelistust teistega võrreldes, siis prioriteetidemixi ja selle sisu hinnates tekib küsimus, mis olid siis need teisejärgulised arenguvajadused, kui
üldse, mida ei peetud vajalikuks prioriteetidesse kaasata, st puudub alternatiivsete valikute
kaardistamine ja kaalumine ka prioriteetide tasandil.
Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele.
Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
HA16. Kas strateegias määratletud indikaatorid on asjakohased (st eesmärkidele vastavad) ning
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haakuvad valdkondlike rakenduskavade raames määratletud indikaatoritega? Kas strateegia
sisesed indikaatorid on omavahel haakuvad? Kas indikaatorid moodustavad piisava aluse
edaspidiseks strateegia elluviimise tulemuslikkuse seireks ja hindamiseks? Seejuures tuleks
võimaluse korral võtta hindamisel arvesse 2004-2006 programmeerimisperioodi kogemusi.
Üldhinnang OPdele
Indikaatorite süsteemi väljatöötamine on olnud koostajate endi sõnul keeruline ülesanne.
Indikaatorid on olulised nii kavandamise (sisend), elluviimise (seire) kui ka tulemuse (väljundi)
seisukohalt. Need on rakendussüsteemi nurgakiviks. Indikaatoreid tuleb oskuslikult ja
eesmärgipäraselt valida ning samuti nende siht- ja vahetasemete valik on väga oluline. Selleks, et
neid hiljem arvutada, on kogu andmetöötlussüsteemi erinevate etappide, kogumisest kuni
esitamise erinevate aspektideni, kõik oluline ja ikka selleks, et osata neid hiljem tõlgendada.
Täiendatud OPdes on indikaatorite osad reeglina oluliselt täienenud ning valitud on lahendus, kus
välja on töötatud võrdlemisi suur hulk erinevaid mõõdikuid. Kindlasti annab see võimaluse
hinnata, kas kvantifitseeritud eesmärgid sihtaastaks täituvad või mitte. Potentsiaalne probleem
peitub selles, et dokumendist ei selgu, kas kõigi sihttasemete samaaegne saavutamine kasutada
oleva ressursiga on reaalne (selle hindamiseks oleks vaja nn tervikpilti, vt Ettepanek HA3-2a); ei
ole ka viidet tehtud teostatavusanalüüsile. Juhul kui sihttasemete saavutamine pole reaalne, siis
on dokumenti sisse programmeeritud süüdistuste tekkimine / õigustuste otsimine u aastal 20122014. Koostajate valik, jätta esitamata vahetasemed 2007 ja 2013 aasta vahele jäävate aastate
kohta (va Inimressursi OP), lükkab tõe selgumise kaugele tulevikku ning võtab ära võimaluse
rakendada jooksvalt korrigeerivaid meetmeid.
Ettepanek 16-1:
Kas indikaatorid peavad ja kas on mõistlik, et need oleks valitud nn Indikaatorite juhendist?
Soovitame ära näidata indikaatorite soovitavad sihttasemed dünaamilist planeerimist silmas
pidades, kuna 2007-2013 on pikk periood (määratledes N: igaaastased vahetasemed, on
õigeaegselt võimalik rakendada korrigeerivaid meetmeid). Vastasel korral tekib rida küsimusi N:
Kuidas me kavatseme neid indikaatoreid kasutada? Kui kogu periood on tase ületatud, aga
viimane aasta ei ole, kas siis on halb?
Ettepanek 16-2:
Hea indikaator peab vastama paljudele tingimustele [vt näiteks kasvõi James Lami soovitusi
riskiindikaatoritele: (a) peegeldama eesmärgi mõõtmist; (b) olema seotud riski allikatega; (c)
kvantifitseeritav; (d) järgima aegrida koostamise alusnumbritele esitatavaid standardeid ja
piiranguid; (e) sobima eesmärkidega, riski omanikule ja riski kategooriaga; (f) tasakaalustama
eestvedamist ja pidurdamist; (g) peab olema kasutatav otsuste vastuvõtmiseks, (h) peab olema
võrreldav nii siseselt kui väliselt; (i) ajakohane ja kuluefektiivne; (j) lihtsalt iseloomustama riski
aga mitte lihtsustama]. Indikaatoritele tuleks lisada tema tunnus lähtuvalt kolmest vaatest, nii
nagu EL vastav soovituslik juhend seda ette näeb: tüüp, kasutusala, sisu (vt hindamisvorme ja
seal toodud klassifikaatoreid).
Ettepanek 16-3:
Kindlasti peab lõplike indikaatorite väljatöötamisel läbivalt ära näitama, millise allika või
mõõtmisviisiga see leitakse. Rakendussüsteemi seisukohalt peab arvestama, et enamus
indikaatoritest on kompleksnäitajad, mille arvutamist toetav valem ja valemi oluliste
komponentide sihttasemed kui sisemine struktuur, ning nende komponentide sihttasemete
saavutamiseks tehtavad tegevused peavad olema lahti kirjutatud ja arusaadavad.
Indikaatorid kui kvantifitseeritud eesmärgid peaksid olema selges seoses identifitseeritud
probleemidega. Võrreldes esitatud indikaatoreid ja analüüsi osas kirjeldatud arendamist vajavaid
teemasid selgub, et üks-ühest seost nende vahel ei ole (vt N: Ettevõtluse OP Transpordi
valdkond, kus indikaatoritega ei ole kaetud N: vajadus suurendada Tallinna Lennujaama
läbilaskevõimet, vajadus üle mõõdistada veeteed jne; vt lisaks ka transpordi SWOTis
identifitseeritud nõrkusi).
P HA10 on välja toodud, et OPde esialgsete versioonide hindamisel kujunes ekspertgrupil
veendumus, et muutmist vajaks nn analüüsi osa käsitluse stiil. Ekspertgrupp jõudis seisukohale,
et „võimaluste lahtijätmine” toob kaasa probleemid seoses indikaatoritega – kui peaks iga
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lubatud tegevuse lõikes ära näitama finantsressursi (kui sisend-indikaatori), mida selle tegevuse
tarbeks saab rakendada, ning saavutatava tulemuse (kui väljund- ja/või tulemusindikaatori), mis
on selgelt seotud (RSKSi ja) OPde eesmärkide / prioriteetidega, siis tuleb a) nii või naa otsustada
prioriteetsus; b) koostada väga konkreetne plaan, milles on välja toodud ainult need tegevused,
mille eeldatav mõju on suurim; c) välja töötada kord, kuidas strateegiat läbi vaadatakse /
muudetakse, et säilitada paindlikkus. Viimati kirjeldatud lähenemine tähendaks tugevat ja
sekkuvat riiki; see tähendaks praeguse poliitika muutmist.
Täiendatud OPdes on astutud samme liikumaks ülalkirjeldatud stsenaariumi suunas (kuigi mitte
läbivalt kõigi prioriteetsete suundade lõikes). Rakendamise seisukohalt osutuvad nüüd tähtsaks
vaid need vajadused, mis on indikaatoritega kaetud (st koostajad on teinud teatud probleemide
valiku või prioritiseerimise). Sellest tulenevalt soovitame edasi liikuda ülalkirjeldatud samme
mööda (vt jaotus a), b) ja c)). Samas tuleb koostajatel / rakendajatel olla valmis 1) ütlema „ei”
nendele projektidele, mis küll on hetkeolukorra analüüsis kirjeldatud kui „arendamist vajavad”,
kuid ei ole indikaatoriga kaetud (nende toetamine ei oleks indikaatorite-süsteemist tulenevalt
põhjendatud); 2) kandma suuremat vastutust, mida sekkumine endaga kaasa toob (sh võimalikud
süüdistused sihttasemete mittesaavutamise korral; sh arvestades riski, et kuna kõigi sihttasemete
samaaegse saavutamise realistlikkus kavandatavate ressurssidega ei ole läbi kalkuleeritud, on
plaanid liiga optimistlikud).
Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele. Välja on toomata indikaatorid prioriteetsetes suundades
Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng ning Kutseõppeasutuste õppekeskkonna
kaasajastamine. Osaliselt ei ole indikaatorite sihttasemed välja toodud 2013. a seisuga.
Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele. Välja on toomata indikaatorite sihttasemed prioriteetses
suunas Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime. Osaliselt on indikaatorite sihttasemete juures välja
toomata aasta.
Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
HA17. Kas sätestatud eesmärgid ja indikaatorite sihttasemed on realistlikud ja asjakohased
keskkonnas, kus strateegiat hakatakse ellu viima? Kas oodatavad tulemused ja mõju on
saavutatavad kavandatud tegevuste põhjal? Kas prioriteetides sisalduvad tegevused on
põhjendatud, järjepidevad, omavahel haakuvad ja teineteist toetavad? Seejuures tuleks
võimaluse korral võtta hindamisel arvesse 2004-2006 programmeerimisperioodi kogemusi.
Vt vastus küsimusele „Kas strateegias määratletud indikaatorid on asjakohased …” (vt p HA16).
Üldhinnang OPdele
Täiendatud OPdes on indikaatorite osa reeglina oluliselt täienenud. Siiski on indikaatorite
sihttasemete reaalsust OPdes praegu toodud andmete alusel väga raske adekvaatselt hinnata.
Ettepanek HA17-1:
Vaja oleks a) tervikpilti (vt p HA3); b) andmebaasi, milles nende samade indikaatorite
ajaloolised tasemed ning nende muutuse esilekutsunud (samuti mõju mitteavaldanud) poliitikate
ja väliskeskkonnategurite analüüsi. Siis saaks, eeldusel et on selgelt näha, kui palju raha (so
sisendit) erinevatest allikatest (vt selle kohta ülal) valdkonda / teemasse (indikatiivselt
kriitilistesse eduteguritesse) suunatakse, võimalik hinnata, kas plaanitav hüpe (so trendi
murdmine) on põhjendatud ja realistlik.
Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
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HA18. Kas strateegilise lähenemise määratlemisel on piisavalt arvesse võetud soolise võrdõiguslikkuse ja mitte-diskrimineerimise aspekte? Kas strateegilise lähenemise
määratlemisel on piisavalt arvesse võetud nn horisontaalseid väärtusi? Kas strateegilise
lähenemise määratlemisel on piisavalt arvesse võetud konvergentsi vajadust (või hoopis
eristuvust)?
Üldhinnang OPdele
Täiendatud OPdes on prioriteetsete suundade lõikes läbivalt välja toodud suuna seos nn
horisontaalsete väärtustega. Reeglina on näidatud nii potentsiaalne positiivne kui ka negatiivne
mõju.
Ekspertgrupi hinnangul ei ole selge, milline on nn horisontaalsete väärtuste roll suhtes
eesmärkide ja indikaatoritega. Juhul kui programmperioodi lõpuks selgub, et näiteks indikaatorite
sihttasemed on saavutatud, aga nn horisontaalsed väärtused on jäänud tagaplaanile, siis kas see
on parem / halvem tulemus, kui see, kui nn horisontaalsed väärtused on küll olnud esiplaanil, aga
indikaatorite sihttasemed on jäänud saavutamata? Määramatus siin tekitab rakendamisel kindlasti
koordinatsiooniprobleeme, eriti kui küsimus on finantsvahendite jagamises projektidele, millest
osa on pigem prioriteetse suuna eesmärkide (indikaatorite sihttasemete) saavutamisele, teine osa
aga nn horisontaalsetele väärtustele suunatud.
Ettepanek HA18-1:
Selgelt defineerida, millises suhtes on omavahel prioriteetsete suundade eesmärgid ja nn
horisontaalsed väärtused.
Praegusel kujul on edasiminekut nn horisontaalsetes väärtustes seoses struktuurivahendite
kasutamisega programmperioodi lõpuks väga keeruline hinnata, kuna puuduvad nn
horisontaalsete väärtuste indikaatorid.
Ettepanek HA18-2:
Tuua eraldi välja nn horisontaalsete väärtuste indikaatorid (N: RSKSis), selleks, et hinnata, kas
selles osas on edasiminekut.
Kuigi nn horisontaalseid väärtusi tõstetakse esile kui olulisi läbivaid väärtusi, ei selgu OPdest,
milline osa finantsressursist on prioriteetsete suundade lõikes kavandatud eelkõige nn
horisontaalset lisaväärtust loovatele projektidele (N: Ettevõtluse OPs on ühe horisontaalse
väärtusena võrdsete võimaluste all välja toodud, et „transpordiprojektide planeerimisel
pööratakse eelkõige tähelepanu erivajadustega inimestele ja nende vajaduste arvestamisele”; nn
olukorra analüüsi ega eesmärkide-indikaatorite-indikatiivsete tegevuste all pole sellele teemale
tähelepanu pööratud; p HA16 kirjeldatud loogikast lähtudes on oht, et tegelikkuses jääb selle
horisontaalne väärtuse järgimine deklaratiivseks (tegelikult ei võeta ju sõnastusega „inimeste ja
nende vajaduste arvestamine” mingeid sisulisi kohustusi) või jõutakse tõdemuseni, et elluviidud
projektid olid rohkem-vähem kasulikud kõigile inimestele, sh erivajadustega inimestele).
Ettepanek HA18-3:
Tuua eraldi välja nn horisontaalsete väärtuste saavutamiseks ettenähtud finantsressurss või
proportsioon üldeelarvest prioriteetsete suundade lõikes. See oleks vahendite hulk, mis toetab
projekte, kus põhirõhk valdkonna nn horisontaalsel arengul.
Kuigi Inimressursi OPs on peatükk horisontaalsest tehnilisest abist, ei ole see seotud nn
horisontaalsete väärtuste temaatikaga. Selguse huvides oleks mõistlik põhiterminite valikul
vältida samanimelisi, kuid erisisulisi sõnu-termineid.
Konvergentsi ega eristuvuse vajadust OPdes eraldi ei käsitleta.
Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
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Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele

Rahastamiskava kohta:

HA19. Kas rahastamiskava koostamisel on kinni peetud Euroopa Liidu poolsetest nõuetest?
Üldhinnang OPdele
OPdes on rahastamiskava tabelid olemas. Esitatud on nii finantseerimise jaotus aastate lõikes kui
ka prioriteetsete suundade lõikes. Selles osas etteheiteid pole.

Ivo

Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele. Parandada vead summa lahtrites ettevõtluse OPs p 3.2.
Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
HA20. Kas rahastamiskava on piisav eesmärke ja indikaatorite sihttasemeid silmas pidades, st
kas eesmärgid ja sihttasemed on reaalselt saavutatavad tegevustele eraldatud rahaliste
vahendite piires? Kas rahastamiskavas toodud vahendite jaotus on optimaalne ning
rahastamiskavas ette nähtud tegevusi on otstarbekas rahastada Euroopa Liidu
struktuurivahenditest (vs Eesti omavahendid)? Seejuures tuleks võimaluse korral võtta
hindamisel arvesse 2004-2006 programmeerimisperioodi kogemusi.
Üldhinnang OPdele
Rahastamiskavale toodud kujul on väga raske anda adekvaatset hinnangut, rääkimata võimaliku
efekti või mõju hindamisest. Selleks on vaja taustsüsteemi (vt p HA3) ja selgelt näidatud seoseid
rahastamise (sisendindikaator) ja tulemuste (väljundi- ja/või tulemusindikaator) vahel. Praegu on
raha kõik ühes „katlas” nn prioriteetse suuna all – mida täpselt toetatakse, ei ole teada, seega ei
saa ka võtta seisukohta, kas planeeritav sihttase on reaalne.

Ivo

Rahastamist prioriteetide lõikes hinnates jäi ekspertgrupile silma, et linnalistele meetmetele
elukeskkonna OPs eraldatakse väga väike toetus (arvestades elanike arvu linnades, ei ole valitud
proportsioonid linn vs maa põhjendatud; lisaks tuleb arvestada, et elukeskkonna tähenduses on
linnas reeglina rohkem probleeme kui väljaspool – ettevõtlus-majandusliku efektiivsuse
varjuküljeks linnades on ummikud, saaste, tervise halvenemine, ruumipuudus jne). Täiendavat
analüüsi vajaks veemajandusprojektide rahastamiskava maht – kuivõrd efektiivne on toetada
investeeringuid sellisel määral.
Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele. Linnalistele meetmetele eraldatakse väga väike toetus.
veemajandusprojektide rahastamiskava maht vajaks täiendavat analüüsi.
Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
HA21. Kas eelarve koostamisel on arvestatud n+2 reegliga?
Üldhinnang OPdele
N+2 reegli all peetakse silmas põhimõtet, et aastaks n eraldatud rahalisi vahendeid on võimalik
kasutada kuni aastani n+2 kaasaarvatud.
OPde rahastamiskavast ega tekstist see ei selgu. Küll veendus ekspertgrupp koostajatelt saadud
lisainfo baasil, et n+2 põhimõtet on rahastamiskava koostamisel arvesse võetud.
Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
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Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele

Rakendussüsteemi kohta:

HA22. Kas rakendussüsteemi ülesehitus on sobilik strateegia elluviimiseks? Kas süsteemi
ülesehitus, sh vastutuse ja tööjaotus ning partnerite kaasamise korraldus on efektiivsed?
Millised on võimalikud riskid ja kitsaskohad ning võimalused neid ennetada? Seejuures
tuleks võimaluse korral võtta hindamisel arvesse 2004-2006 programmeerimisperioodi
kogemusi.
Üldhinnang OPdele
Rakendussüsteemi osa on ekspertgrupi hinnangul koostatud eeskujulikult. Arusaamatuks jäi ehk
see, miks igal OP peab oma rakendussüsteem olema, kui need on sisult samad? (vt ka p HA3).
Samas aktsepteerib ekspertgrupp valitud lähenemist.

Ivo

Kuna 2007-2013 kavatsetakse olulises osas kasutada olemasolevat rakendussüsteemi ja see on
oma end tõestanud (ka Euroopa Komisjoni audiitorid arvavad nii), siis ka siit roheline tuli.
Kahtlemata tekib küsimus, kas mahtude olulise tõusu korral antud süsteemi kavandamisel ja
edasiarendamisel on töökindlusele rõhku pööratud või mitte. Ekspertgrupp usub, et sellega
saadakse vajadusel hakkama. Märksõnadeks on inimesed, protsessid ja seda toetav tehnoloogia.
Ekspertgrupi nägemuse järgi tuleks asjad pigem põhimõtete tasandil kokku leppida, pidades
silmas kontrollikeskkonnaga seonduvat. Kontrollikeskkonna aluseks on õiguste ja vastutuste
süsteem läbi rollide määratlemise. See on ka rakendussüsteemi aluseks ehk nurgakiviks. Töövoog
on mõistlik samuti arusaadavaks teha. Riskijuhtimise seisukohalt on vaenlaseks „head ajad”.
Seetõttu peab olema läbi mõeldud tegutsemine juhtudeks, kus majanduskasv olulisel määral
aeglustub.
Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
HA23. Kas koordinatsioon erinevate rakenduskavade ja fondide vahel on tagatud ning need
omavahel ülesehituslikult kooskõlas?
Üldhinnang OPdele
Rakendussüsteemi koordinaatori rollis on Rahandusministeerium. Rakenduskavad ja fondid on
ülesehituslikust kooskõlas OPdes. OPdes on nii keskkonna kui transpordi osas eristatud
investeeringuid Ühtekuuluvusfondist ja Regionaalarengu Fondist. Kuigi tegevused on piiritletud,
on indikaatorid osaliselt kattuvad – kuna pole ära näidatud, kui suur on konkreetselt ühe või teise
prioriteetse suuna osa sihttaseme saavutamisel, on praegu neid OPsid lihtne rünnata
argumendiga, et eraldatakse topeltraha sama sihi tarvis. Sotsiaalfondi vahendite kasutamiseks on
eraldi OP.
Ettepanek HA23-1:
Mõistlik oleks suurendada selgust indikaatorite tasemel transpordi valdkonnas, et oleks selgelt
näha, mida plaanitakse saavutada ühe, mida teise fondi vahendite kasutamisega.
Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele.
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Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele. Mõistlik oleks suurendada selgust indikaatorite tasemel
transpordi valdkonnas, et oleks selgelt näha, mida plaanitakse saavutada ühe, mida teise fondi
vahendite kasutamisega.
Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
HA24. Kas rakendussüsteemi ülesehitus on võimalike toetuse saajate seisukohast
“kasutajasõbralik”, võttes arvesse ka 2004-2006 programmeerimisperioodi kogemusi?
Üldhinnang OPdele
OPde rakendussüsteemi osas ei ole süsteemi kasutajasõbralikkust kui ühte sihti eraldi käsitletud.
Koostajate hinnangul (selgus intervjuude käigus) toetuse saajate jaoks rakendussüsteem
põhimõtteliselt ei muutu (ja olemasolev on pigem kasutajasõbralik), kuid protseduurides
püütakse seevastu muuta toetuse saajate elu mugavamaks (väljamaksete kiirus jms).
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Ettepanek HA24-1:
Ekspertgrupi soovitab süsteemi kasutajasõbralikkuse kirjeldamisele (mida selle all mõeldakse?
mis indikaatorid seda näitavad? kuidas tagasisidet kogutakse ja hinnatakse? mis meetmeid
kasutatakse kasutajasõbralikkuse parandamiseks (viitega parema haldussuutlikkuse osale)
pühendada lõik ka rakendussüsteemi osas.
Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
HA25. Kas struktuurivahendite kasutamise alase haldussuutlikkuse tõstmiseks kavandatavad
tegevused on asjakohased ning tõhusad?
Üldhinnang OPdele
Inimressursi OPs on käsitletud haldussuutlikkuse suurendamise teemat detailsemalt. Ekspertgrupi
hinnangul kirjeldab see piisaval määral haldussuutlikkuse tõstmise vajadusi ja kaardistab hästi
sihtinstitutsioonid. Samuti on välja toodud tegevused, mida plaanitakse rakendada. Käsitlus on
eeskujulik.
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Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
HA26. Kas kavandatud seire- ja hindamise korraldus on tõhus, võttes arvesse ka 2004-2006
programmeerimisperioodi kogemusi?
Üldhinnang OPdele
Detailsem info seirekomisjonide töö ja hindamise printsiipide ja korralduse kohta on OPdes.
Käsitlus on eeskujulik, kuid otsustavaks kujuneb praktika. Siis selguvad ka pisivead. Mõistlik
oleks süsteemi eelnevalt testida mõne pilootprojekti või väljamõeldud projekti peal
(simulatsioon).
Elukeskkonna OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
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Ettevõtluse OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele
Inimressursi OP
Hinnang ühtib üldhinnanguga OPdele

Legend ekspertgrupi hinnangu mõistmiseks:
Vastused Hindamise alusküsimustele 100%

Roheline – positiivsed vastused
Kollane – osaliselt positiivsed vastused
Punane – negatiivsed vastused
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Lisa 4

Lisa 4:
Ekspertgrupi kommentaarid – RSKS
Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia, seisuga 29. mai 2006
Nr
1.

Dokumendi osa
1.1. Strateegia
olemus, lk. 4, 4.
lõik

2.

1.2. Strateegia
alused, lk. 4

3.

1.2. Strateegia
alused, lk. 4, 1. lõik

4.

1.2. Strateegia
alused, lk. 4, loetelu

Algtekst
Sellest tulenevalt koostatakse “Riiklik
struktuurivahendite kasutamise strateegia
2007-2013” “Riigi eelarvestrateegia 20072010” osana ning see sisaldub tervikuna
ühtses eelarvestrateegias. Eraldi dokumendina
kinnitatakse see Euroopa Komisjonile
esitamiseks ning vastavate vorminõuetega
kooskõlla viimiseks. Iga-aastaselt
uuendatavas nelja-aastases eelarvestrateegias
kajastuvad seega struktuurivahendite
kasutamise osas seitsme aasta ehk Euroopa
Liidu eelarve programmperioodi pikkuse
peale ette kavandatud tegevused.

Käesolev strateegia on oma olemuselt
valdkondadevaheline ja –ülene riiklik
arengudokument, millega pannakse paika
üldine lähenemine sotsiaalmajandusliku
arengu suunamiseks aastatel 2007-2013.
o Eesti kultuuriruumi elujõulisus
Komponendid: Eesti kultuuriruumi ulatus,
Eesti kultuuri funktsionaalsus, Eesti kultuuri
ajaline järjepidevus ja plastilisus.

Kommentaar
Kas eelarve toetab strateegiat või vastupidi?

Millise metodoloogia alusel (N: kas keskendudes plaanimisele
või juhtimisele) on strateegia tehtud? Hüplik. Alused omavahel
seostamata. Miks just Säästev Eesti on kõige alus? Jne.
Ettepanek: See on ju olemus ja peaks olema eelmises punktis.

o Eesti kultuuriruumi elujõulisus
Komponendid: Eesti kultuuriruumi ulatus, Eesti kultuuri
funktsionaalsus, Eesti kultuuri ajaline järjepidevus ja
paindlikkus.

5.

1.2. Strateegia “Riikliku struktuurivahendite kasutamise
alused, lk. 6, 3. strateegia 2007-2013” otseseks aluseks ja

Kas strateegia on OP sisendiks või vastupidi ?

1.3. Seotus
Euroopa
Põllumajanduse
Fondi Maaelu
Arenguks ja
Euroopa
Kalandusfondi

Ettepanek: Vrdl, kas samade prioriteetide (indikaatorite) puhul
on OPde rahastamiskavas prioriteetide taga eraldi välja toodud
ka kalanduse ja maaelu arengu strateegia vahendid, et oleks
selge, kui palju eesmärgi (indikaatori) saavutamiseks kokku riik
/ EL raha eraldab

lõik

6.

sisendiks on strateegiaga kaetud sektorite ja
poliitika valdkondade arengukavad, mis
katavad perioodi 2007-2013. Nendes
arengukavades määratakse valdkondade
peamised arengusihid ja tegevused, mida
struktuurivahendite abil on võimalik ellu viia
ja mida käesoleva strateegia raames ei ole
mõistlik uuesti hakata välja töötama ning
määratlema. Otstarbekam lähenemine on just
struktuurivahendite kasutamist kavandada
kogu vastava valdkonna riikliku tegevuse
kavandamise raames, tagamaks tegevuste
suuremat mõju ja vältimaks kattuvusi. Seeläbi
võtab käesolev strateegia arvesse ka erinevaid
asjakohaseid Ühenduse poliitikaid, kuna
nende põhimõtted on juba siseriiklikesse
arengukavadesse valdavalt integreeritud. Iga
käesoleva strateegia prioriteedi kirjelduses
esitatakse ülevaade, milliste Euroopa Liidu
strateegiate ja poliitikate ning Eesti
siseriiklike arengukavadega antud prioriteet
kooskõlas on.
Planeerimisel on
koordinatsioonimehhanismideks:
erinevate välisvahendite planeerimise
integreeritus ühtse ja tervikliku riigi
eelarvestrateegia koostamise protsessi,
mistõttu eelarveliste otsuste tegemisel
vaadatakse kõiki vahendeid koos ning

121

7.

8.
9.

10.

11.

toetuste
planeerimisega,
lk. 7, 1. loetelu
1.3. Seotus
Euroopa
Põllumajanduse
Fondi Maaelu
Arenguks ja
Euroopa
Kalandusfondi
toetuste
planeerimisega,
lk. 7, 4. lõik
1.4. Strateegia
koostamine, lk. 7
1.5.
Huvirühmade
kaasamine
strateegia
koostamisse, lk.
8
1.5.
Huvirühmade
kaasamine
strateegia
koostamisse, lk.
8, 4. lõik
1.5.

vajadusel harmoniseeritakse nende
kasutamist.
“Maaelu strateegia 2007-2013” ja “Eesti
kalanduse strateegia 2007-2013” eelnõude
valmimise järgselt on edaspidi käesoleva
strateegia raames iga prioriteedi kirjelduse
juures ära toodud vastava prioriteedi raames
kavandatud tegevuste seosed maaelu ja
kalanduse strateegiate tegevustega.

Ettepanek: Eeldusel, et ülalnimetatud dokumendid valmivad,
tuleb muuta sõnastust selles lõigus

Ettepanek: Peaks kirjeldama lahti, et kuidas tehti? (protsess,
rollid, töövoog…) see on ju ka osa strateegiast.
Ülevaatlikustamiseks oleks mõistlik lisada joonis.
Ettepanek: Võiks kusagil viidata RM dokumendile Partnerite
kaasamise korralduse ja üldpõhimõtete kohta. Kaasamise etapid
ja tegevused peaks esitama ülevaatlikumalt.

Töömaterjalide ja planeerimise protsessi
puudutava teabe vahendamiseks on
Rahandusministeerium loonud meililisti,
mille liikmeks on kõigi ministeeriumide poolt
määratud partnerite esindajad ning teised
selleks soovi avaldanud (meililist on jätkuvalt
avatud kõigile liituda soovijatele).
Detsembrist 2005 alates on peamiste
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Ettepanek parandada sõnastust: Töömaterjalide ja
planeerimise protsessi puudutava teabe vahendamiseks on
Rahandusministeerium loonud kõigi ministeeriumide poolt
määratud partnerite esindajate ning teiste selleks soovi
avaldanute e-postiaadresside nimekirja (e-postiaadresside
nimekiri on jätkuvalt avatud kõigile liituda soovijatele).
Ettepanek parandada sõnastust: Detsembrist 2005 alates on

Huvirühmade
kaasamine
strateegia
koostamisse, lk.
8, 6. lõik

12.

13.

14.

1.5.
Huvirühmade
kaasamine
strateegia
koostamisse, lk.
9, 1. lõik
1.6. Strateegia
ülesehitus, lk. 9

partnergruppide (ettevõtjad, kohalikud
omavalitsused, mittetulundusühingud,
keskkonnaorganisatsioonid, teadlaste ja
ülikoolide esindajad,
põllumajandusorganisatsioonid) esindajad
olnud kaasatud ministeeriumidevahelise
töörühma tegevusse ning osalenud
ühisaruteludel ja töökoosolekutel.
Partnerite kommentaaride ja ettepanekute
põhjal pannakse kokku kooskõlastustabel, mis
saab olema strateegia lisaks.

peamiste partnergruppide (ettevõtjad, kohalikud omavalitsused,
sotsiaalpartnerid, mittetulundusühingud,
keskkonnaorganisatsioonid, teadlaste ja ülikoolide esindajad,
põllumajandusorganisatsioonid) esindajad olnud kaasatud
ministeeriumidevahelise töörühma tegevusse ning osalenud
ühisaruteludel ja töökoosolekutel.
Ettepanek parandada sõnastust: Partnerite kommentaaride ja
ettepanekute põhjal pannakse kokku kooskõlastustabel, mis
esitatakse strateegia lisana.

Meetod? Ettepanek: Meie soovitus on järgida parimat praktikat:
püstita eesmärgid ja määratle kontekst, määratle riskid (PEST +
SWOT), analüüsi ja hinda riske (skaalal: toimumise tõenäosus ja
riski suurus), kavanda tegevused, jaota ressursid jne.
Osaga üldisi probleeme pole, kuigi mõnevõrra läbisegi on
materjal väliskeskkonna ja Eesti kohta. Ettepanek:
Väliskeskkonna osas oleks vaja siiski lisada ka natukene
arvmaterjali (soovitavalt tabelina) tekstis puudutatud teemade
osas. Inimeste mobiilsuse kasvuga seoses on mainitud eelkõige
sellega kaasnevat positiivset, Eestis võib täheldada aga ka suurt
hulka sellega seonduvaid negatiivseid ilminguid. Kohati näib
mõnevõrra automaatsena teksti põhjal välistrendide
ülekandumine Eestisse just positiivset mõju tekitavatena.

2.1.
Väliskeskkond:
globaalsed ja
Euroopa
arengutrendid, lk.
11

Ettepanek: Osa 2.1. all peaks üleilmastumisega seoses ka
mõningaid võimalikke riske puudutama. Täpsemalt, väikeste ja
suurte riikide teatud asümmeetriat väliskaubanduse
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15.

2.1.
Väliskeskkond:
globaalsed ja
Euroopa
arengutrendid, lk.
12, eelviimane lõik

16.

2.1.
Väliskeskkond:
globaalsed ja
Euroopa
arengutrendid.
Rahvusvahelise
konkurentsi ja
riikide
konkurentsivõim
e tähtsuse kasv,

17.

2.1.
Väliskeskkond:
globaalsed ja
Euroopa
arengutrendid.
Rahvusvahelise

lk. 13, 2. lõik

Eesti kiire Euroopaga lõimumise ning
koostöö- ning suhtlusvõimaluste avardumise
osas on oluliseks võimaluseks Eesti kiire
euroala täisliikmeks saamine ja ühisraha
euro kasutuselevõtmine. Eesti puhul on euro
kasutuselevõtt loogiline samm rohkem kui
tosina aasta valuutakomitee süsteemi
kasutamise järel. Euro kasutuselevõtmine
suurendab veelgi majanduslikku stabiilsust,
vähendab kulusid ja valuutariski ning
lähendab meid ülejäänud Euroopale.
Üleilmastumise ja regionaliseerumise
tingimustes toimuva turgude laienemisega
avaneb ettevõtetele küll võimalusi oma
tegevuse laiendamiseks üle riikide piiride, ent
samas toob see ka kaasa rahvusvahelise
konkurentsi tihenemise.
See loob vajaduse Eestis tegutsevate
ettevõtete konkurentsieeliste pidevaks
edasiarendamiseks.
Eesti senine riiklik konkurentsivõime ja
edukus rahvusvahelises tööjaotuses
osalemisel ja välisinvesteeringute riiki
meelitamisel on põhinenud valdavalt ühele
tugevusele - kulueelisele ehk odavale tööjõule
jt tootmisteguritele. Tulenevalt meie kiirest
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liberaliseerimisprotsessi mõjutamisel ning võibolla mõnevõrra
mõjusamalt kirja panna selle taustal või sellega kaasnevalt
toimivate protektsionismiilmingute olemasolu.
Ettepanek: Viimase aja arenguid silmas pidades peaks
pehmendama eurole üleminekuga seonduvas osas rõhku
ülemineku kiirusele.

Väheminformeeritud lugejal tekib kindlasti küsimus, et millised
on need Eestis tegutsevate ettevõtete konkurentsieelised, mida
edasi arendatakse.

Praeguse kulueelise kohta õigesti öeldud, et see on kahanev.

18.

19.

konkurentsi ja
riikide
konkurentsivõim
e tähtsuse kasv,

arengust, kiirest palgakasvust ja tootlikkuse
madalast kasvust on selline kulueelis sama
kiirelt kahanev, mis tähendab arenguriski.

2.1.
Väliskeskkond:
globaalsed ja
Euroopa
arengutrendid.
Rahvusvahelise
konkurentsi ja
riikide
konkurentsivõim
e tähtsuse kasv,
lk. 14, 2. lõik
2.2.
Demograafiline
olukord, lk. 15

Kõige kiiremini kasvavad ettevõtted ja riigid
on just need, kes arendavad välja paindliku
aga selgelt fokuseeritud ekspertiisi ja
konkurentsieelise teatud valdkonnas ning on
ise turgude arengu kujundamisel aktiivsed
osalised. Need kaks tegurit moodustavad
tulevikus riikide konkurentsivõime põhialuse,
millest lähtutakse ka Euroopa Liidu
konkurentsivõime suurendamise strateegias
ehk Lissaboni strateegias.

lk. 13, viimane lõik

Ettepanek: Mainitud „kaks tegurit” tuleks täpsustada. Kaks
lõiku allpool on räägitud, et kuna heaolu tase sõltub üha enam
tehnoloogilise arengu tasemest, siis seetõttu on hakatud
tähtsustama heaoluühiskonna mudelit. Sellist seost ikka vist
olemas ei ole ning siin tuleks teksti muuta. Järgmises lõigus
käsitletud keskkonnasäästlikkuse puhul tuleks eristada pika- ja
lühiajalist mõju.

Ettepanek: käsitleda seda teemat kui rahvastikupoliitika
(dokumendi ühtsuse huvides võib nimetusena kasutada ka
„Rahvastik”), st et ei kirjeldata hetkeseisu kui paratamatust,
millega leppida, vaid kui lähtepositsiooni, millelt tuleb startida
olukorra parandamiseks. On selge, et rahvastiku poliitikast
sõltub enamiku Strateegia osade realiseerumine ja tegelik efekt
(N: inimressursi osas nii kvaliteet kui kvantiteet). Samuti on läbi
eri meetmete, mis on abikõlbulikud, muudetav olukord
rahvastikus, sh positiivne iive ja keskmise eluea tõus, mis ei ole
eesmärgina vähem tähtsad kui rikkus ja tarkus. ELiga võrreldes
on meil mahajäämus elueas suur; vastav indikaator on toodud ka
„Indikaatorite” osas.
Ettepanek: Osa tuleks täiendada rahvastikupoliitilise
käsitlusega. Välja võiks tuua rahvastiku vanuskoosseisu
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muutuseid iseloomustavad näitajad. Muidu ei haaku
demograafilise olukorra käsitlus Strateegia eesmärkidega ja välja
töötatud rakenduskavade prioriteetidega.

20.

21.

2.2.
Demograafiline
olukord, lk. 15,
viimane lõik

Summaarne sündivuskordaja (st keskmine
elussündinud laste arv naise kohta tema elu
jooksul, kui kehtiksid konkreetse aasta
sündimuse vanuskordajad) on võrreldes
eelmise kümnendi algusega ehk “laulva
revolutsiooni” aastate järgselt vähenenud ligi
1/3 võrra. Olemasolev tase (1,37) ei ole piisav
rahvastiku taastootmiseks.

2.3.
Makromajandusl
ik keskkond ja
olukord, lk. 17
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Ettepanek analüüsida: Joonisega 3 sisuliselt sarnane joonis ka
osas 2.13 Tervishoid. Võrdlus EL riikidega võiks olla juba siin
(ka prognoosi osas)
Summaarne sündimuskordaja (st keskmine elussündinud laste
arv naise kohta tema elu jooksul, kui kehtiksid konkreetse aasta
sündimuse vanuskordajad) on võrreldes eelmise kümnendi
algusega ehk “laulva revolutsiooni” aastate järgselt vähenenud
ligi 1/3 võrra. Olemasolev tase (1,37) ei ole piisav rahvastiku
taastootmiseks.
Ettepanek parandada: Vanad andmed 2002.a. kohta.
2005.aastal 1,5 last naise kohta
Ettepanek: Osa on praegusel kujul nõrgapoolne eelkõige kahel
põhjusel. Esiteks on ta niivõrd olulise teema jaoks liiga lühike
(mis võis olla autorite taotlus, sest küllalt palju materjali on
järgnevates, konkreetsetele teemadele pühendatud osades, mis
siiski ei kata kogu selle osa temaatikat). Teiseks jääb tekst oma
sisult mõnevõrra ajast maha (näib olevat kirjutatud tükk aega
tagasi ning hiljem täiendamata jäänud; arvandmed lõpevad 2005
aasta esimese poolega) ning kohati on ka ehk just seetõttu mitte
päris täpne. Konkreetsete näidetena tooksime siin väite, et
tootlikkuse pidev kasv on olnud kooskõlas palgakasvuga
(tegelikult on ju esimene teisest ikkagi maha jäänud ning ka lk.
13 viimane lõik räägib hoopis midagi muud kui siin kirjas).
Analoogiliselt peaks üle vaatama impordi ja ekspordi ning
jooksevkonto puudujäägiga seotud laused, aga ka osa lõpus
toodud väite inflatsioonitempo aeglustumisest, mis tundub olevat

22.

2.5.
Keskkonnahoid,
lk. 21

23.

2.5.
Keskkonnahoid,
lk. 22, 3. lõik
2.5.
Keskkonnahoid,
lk. 22, viimane
lõik

24.

25.

2.5.
Keskkonnahoid,
lk. 23,
eelviimane lõik

26.

2.5.
Keskkonnahoid,
lk. 23, viimane
lõik

tingitud kirjutamisaegsest eurole ülemineku optimismist.
Ettepanek: RSKS-i kui koos rakenduskavadega riiklikke
struktuurivahendite kasutamist koordineerivate dokumentide
paketi üheaegselt sissejuhatavalt ja kokkuvõtvalt osalt võiks
võimaluse korral eeldada konkreetse informatsiooni kõrval ka
riigi vastava valdkonna poliitika sügavamat avamist. Pisut enam
võiks eksisteeriva olukorra kirjeldamise kõrval olla üldistust ja
suunatust tulevikku.
Kas seda lubab väita mingi konkreetne loodusteaduslik uurimus,
eksperthinnang vms.?

2004. aasta lõpu seisuga oli 65% Eesti
veekogudest heas seisundis.
Pinna- ja põhjavett ohustavad Eestis ka jääkreostuskolded (vanad asfaltbetoonitehased,
õlijäätmete hoidlad). Rannikumere seisundit
mõjutab lisaks maismaalt pärinevale
reostuskoormusele meretransport.
Eesti peamisteks loodusvaradeks on mets,
põlevkivi ja turvas. Kodumaisel materjalil
põhinev puidu- ja mööblitööstus on üks Eesti
konkurentsivõimelisemaid ekspordisektoreid.
Metsakasutusel on probleemiks selle
ebapiisav uuendamine erametsamaal, mis
ohustab osa metsatüüpide ning nendega
seotud koosluste säilimist heas seisundis ning
halvendab puistuste liigilist koosseisu.
Põlevkivil põhineb suurem osa Eesti
energiatootmisest, mistõttu me omame
energeetilist ressurssi. Pikemas perspektiivis
võib põlevkivi elektritootmisel osutuda
vähese konkurentsivõimega energiaallikaks,
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Ettepanek: Oluliseks ohuks pinna- ja põhjavee kvaliteedile on
põlevkivi kaevandamise ja põlevkivituha leostumisega seotud
reostus. Põlevkivitööstuskompleksi välismõjude rahaline
ekvivalent ei kajastu adekvaatselt põlvkivi hinnas.
Ettepanek: Peamiseks probleemiks, mis halvendab puistute
liigilist koosseisu ja ohustab teatud metsatüüpide (eriti näit
salukuusikute, aga ka kogu kõrge loodusväärtusega vana metsa)
säilimist, on metsa üleraiumine erametsamaadel. Aastane
raiemaht erametsamaadel ületab metsa juurdekasvu.

Ettepanek: Võiks märkida ka põlevkivi kaevandamise
laienemisega seotud erakordset suurt ohtu keskkonnale.
Keskkonnaekspertide arvates oleks keskkonnakahju negatiivsete
välismõjude tõttu põlevkivitoodangu suurenemisel 2 korda, so.
24 milj. tonnini aastas kordades suurem kui näiteks järgmise

27.

2.5.
Keskkonnahoid,
lk. 23, 2. lõik

kuna selle tootmise ja töötlemise tekitatav
keskkonnakoormus on suur, kuid praegu
vähendab põlevkivienergeetika suurel määral
sõltuvust energiakandjate impordist ning
elektrienergia eksport tasakaalustab üldiselt
negatiivset väliskaubandusbilanssi. Lisaks on
põlevkivi tähtis tooraine keemiatööstusele.
Põlevkivist õli tootmine muutub järjest
kasumlikumaks tänu nafta kallinemisele
maailmaturul.
Ka Eesti mitmekesiseid ja ulatuslikke
metsaga, soodega ning teiste
loodusmaastikega kaetud alasid võib
käsitleda kui võimalusi pakkuvat ning
väärtuslikku loodusvara. Eesti
pärandkultuurmaastikud oma pool-looduslike
kooslustega on meie geobotaanilises vööndis
suurima liigirikkusega elupaiku. Suhteliselt
kõrge kaitstavate alade osatähtsus ning
looduskeskkonna puhtus võimaldavad Eestil
erinevalt tugevasti linnastunud LääneEuroopast keskenduda loodusturismi ja
mahepõllunduse arendamisele. Eesti
maastikke ohustavad kõige tugevamini nende
rikkumine või täielik hävitamine maavarade
kaevandamise ja tööstusettevõtete rajamise
tõttu, samuti maastike degradeerumine seoses
põllumajanduslikust maakasutusest
väljalangemisega. Looduskaitses on
olulisemaks kohustuseks tagada (üleeuroopaliselt) ohustatud liikide ja

128

finantsperioodi jooksul veemajanduse korrastamisele suunatud
investeeringutest saadav kasu.

Ettepanek: Inimtegevusest suhteliselt puutumata looduse kui
EL-i kontekstis defitsiitse ja Eestile erakordselt tähtsa
loodusressursi ja seda ohustavate tegurite kirjeldamiseks võiks
kasutada ka mõningaid arvandmeid, nagu seda on tehtud näiteks
vee ja jäätmemajanduse puhul, mis elukvaliteeti mõjutavate
teguritena ei pruugi olla loodusmaastikest ja sellega kaasnevast
bioloogilisest mitmekesisusest tähtsamad.
Detailsemalt võiks kirjeldada, millised on EL-i Linnu ja
Loodusdirektiividega võetud kohustused konkreetsete
kooslusetüüpide (nagu näit poollooduslikud rohumaad, mida on
deklareeritud EL-le üle 50000 ha, kuid rahastatakse ainult ca
18000 ha säilimist) säilitamise osas ja kuidas kavatsetakse
võetud kohustusi täita.

28.
29.

2.5.
Keskkonnahoid,
lk. 24, 4. lõik
2.6. Energeetika,
lk. 24

elupaigatüüpide soodne looduskaitseline
seisund läbi NATURA 2000 kaitsealade
võrgustiku väljaarendamise.
Valmisolek merereostuseks on puudulik nii
preventsiooni, avastamise, likvideerimise kui
taastamise osas.

Ettepanek: Merereostuse kui juba toimunud suure ulatusega
keskkonnakahju kirjeldamisel võiks ära tuua ka juba tekkinud
kahju rahalise ulatuse.
Üldjoontes on energiasektori peamised probleemid leidnud
piisavat kajastamist, toetudes kolmele tähtsamale märksõnale:
efektiivsus (energiatõhusus ja -sääst), suur keskkonnakoormus
(mõju) ja taastuvenergeetika arendamine. Samas pole
formaalselt lähenedes mitmeid olulisi küsimusi (hindamise
alusdokumentides esiletoodud kriteeriume) käsitletud. Ilmselt
polegi aga RSKS-is kui strateegilises dokumendis väga detailne
esitlus ka vajalik. Seda enam, et vastavas rakenduskavas
(Ettevõtluse, infoühiskonna, transpordi ja energeetika
infrastruktuuri arendamise rakenduskava) on enamus neist
küsimustest nö „sees”.
Ettepanek: Siiski oleks soovitus ka ülaltoodud teksti lühidalt
täiendada järgmistes aspektides (mis loodetavasti suurendaks
tekstis tuleviku tegevustele suunatud osa):

- Keskkonna maksustamise oluline mõju energeetikale (käivitunud ökoloogilise maksureformi
kontekstis). Mõju eriti elektritootmise struktuuri muutumisele, oluline roll siin väliskulude
adekvaatsemal arvestamisel.
- Elektrituru avamine konkurentsile ja rahvusvaheline koostöö (vastav alusmaterjal Eesti
elektrimajanduse arengukavas 2005-2015 olemas).

30.

- Teadus- ja arendustegevusse panustamine (rõhuasetusega
keskkonnahoidlike energiatehnoloogiate arendamisele).
Ettepanek: Hetkeolukorra analüüs peaks süstemaatiliselt välja
tooma valdkonna tugevused ja nõrkused. Selles valguses saaks
praegust esitlusvormi märgatavalt parandada. Soovitus on võtta

2.7. Transport,
lk. 25
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31.

2.7. Transport,
lk. 25, 1. lõik

32.

2.7. Transport,
lk. 25, 1. lõik
2.7. Transport,
lk. 25, 1. lõik

33.

34.

2.7. Transport,

Ühendust erinevate piirkondadega Eesti sees
ja Eestist väljaspool ning majanduslikku ja
kultuurilist läbikäimist naaberriikidega
võimaldavad pidada suhteliselt hea
katvusega siseriiklik teedevõrk ning hea
lennu- ja mereühendus lähiriikidega, mis
oluliselt täiendavad Eesti soodsast
geograafilisest positsioonist tekkivaid
eeliseid.
Erinevalt lennu- ja laevaühendusest on maismaaühendus Euroopaga vähearenenud.
Lisaks esineb transpordivõrkude
kvaliteedis ja läbilaskevõimes
märkimisväärseid puudusi. Sageli ei vasta
transpordivõrgud ja ühistranspordi korraldus
kasutajate vajadustele, seda eriti
maapiirkondades.
Ühendust erinevate piirkondadega Eesti sees
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käsitluse aluseks ühelt teljelt transpordi liik (sh maantee-,
raudtee jne) teiselt poolt transpordispetsiifilised teemad (sh
infrastruktuur, läbilaskevõime, veerem, kaubavedu, reisijate
vedu jne). Analüüsis näidata selgelt, millised teemad on tugevad,
millised nõrgad (mõõdikute-hindamise vajadus).
Märkus: tekstikirjutaja parasiitsõnaks on „aga” . Ettepanek:
vaadata igal üksikjuhul üle „aga” vajadus.
Tekstis (sh p 3.5) kasutatakse paralleelselt ja tundub, et
samatähenduslikult sõnu „transpordivõrk” ja „transpordi
infrastruktuur”. Nende mõistete sisu tegelikult ei kattu.
Ettepanek: vaadata igal üksikjuhul üle kontekst toodud sõnade
kasutamisel.
Ühendust erinevate piirkondadega Eesti sees ja Eestist
väljaspool ning majanduslikku ja kultuurilist läbikäimist
naaberriikidega võimaldavad pidada suhteliselt hea katvusega
siseriiklik teedevõrk ning hea lennu- ja mereühendus
lähiriikidega, mis oluliselt täiendavad Eesti soodsast
geograafilisest positsioonist tekkivaid võimalusi.
Millega on põhjendatud see väide? Kas Eesti geograafiline
positsioon on soodsam kui Lätil, Leedul, Soomel või Rootsil?
Kas ka naabrid nii arvavad? Ettepanek: jätta ära „soodne”.
Mille alusel me väidame, et laevaühendus Soome ja Rootsiga on
arenenum kui maanteeühendus Lätiga?
Ettepanek parandada sõnastust: Lisaks esineb transpordi
infrastruktuuri kvaliteedis ja läbilaskevõimes
märkimisväärseid puudusi. Sageli ei vasta transpordivõrgud ja
ühistranspordi korraldus kasutajate vajadustele, seda eriti
maapiirkondades.
Ettepanek: Selles kokkuvõtvas lõigus võiks välja tuua: a) mis

lk. 25, 1. lõik

35.

2.7. Transport,
lk. 25, 2. lõik

36.

2.7. Transport,
lk. 25, 2. lõik

ja Eestist väljaspool ning majanduslikku ja
kultuurilist läbikäimist naaberriikidega
võimaldavad pidada suhteliselt hea
katvusega siseriiklik teedevõrk ning hea
lennu- ja mereühendus lähiriikidega, mis
oluliselt täiendavad Eesti soodsast
geograafilisest positsioonist tekkivaid
võimalusi. Erinevalt lennu- ja
laevaühendusest on maismaaühendus
Euroopaga vähearenenud (mille alusel me
väidame, et laevaühendus Soome ja Rootsiga
on arenenum kui maanteeühendus Lätiga?).
Lisaks esineb transpordi infrastruktuuri
kvaliteedis ja läbilaskevõimes
märkimisväärseid puudusi. Sageli ei vasta
transpordivõrgud ja ühistranspordi korraldus
kasutajate vajadustele, seda eriti
maapiirkondades.
Eriti oluline on viimane asjaolu Eesti
majanduse jaoks olulise transiidisektori
arengu seisukohalt.
Transpordi infrastruktuuris on tekkinud oht
“pudelikaelade” tekkele (1*): Narva
piiripunktil võimalike tekkivate autorongide
ummikud (veoautode arvu kasv piiripunktis
oli 2004 ja 2005 ca 40%(2*) võivad saada
takistavaks teguriks Sillamäe sadamast
lähtuvale kaubavoole (3*), Narva
raudteekaubajaam hakkab jääma kitsaks (4*) ja
võib hakata takistama raudteetransiidi
arengut.
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on transpordiliikide lõikes Eesti-siseselt hästi, mis halvasti; b)
mis on võrreldes naaberriikidega Eestis hästi, mis halvasti; c)
milline on juurdepääs tõmbekeskustele Euroopas, kust avaneb
võimalus liikuda edasi üle terve maailma

Kas peetakse silmas ühistranspordi korraldust? Ettepanek: seos
selgelt välja tuua.
(1*) Selline oht on igas süsteemis – nii konveierliinil kui
ühiskonnas tervikuna. Eestiski levinud Goldrati piirangute
teooria kohaselt on pudelikaelad terviksüsteemi regulaatoriteks,
määrates ära süsteemi koguvõimsuse ja riskid. Süsteemi
juhtimine käib läbi pudelikaelte, mistõttu on esmatähtis mõõta,
kus on pudelikaelad (st mille ette koguneb „tropp” või kus on
läbilaskevõime ammendunud). Ettepanek: a) tuua välja
teadaolevad pudelikaelad (sh selgitada, millise metoodikaga on
need leitud, mitte kirjutada „võimalikest juhtumistest”); b)
analüüsida, millised riskid nende pudelikaeltega seonduvad (mis

juhtub, kui pudelikael rohkem „läbi ei lase” või läheb „rivist
välja”); c) viidata selgelt vajadusele suurendada pudelikaelte
läbilaskevõimet ja/või dubleerida süsteemi vastavat osa rivist
väljalangemise riski maandamiseks.
(2*) Ettepanek: esitada arvulised viited korrektselt – kas
kummalgi aastal 40%; mis on baasaastaks.
(3*) Kas see on tõesti ainult Sillamäe sadama mure, või
puudutab ka teiste ettevõtete tarnetäpsust ja -kindlust?
Ettepanek: sõnastada ümber üldisemaks.

37.

2.7. Transport,
lk. 26, 1. lõik

38.

2.7. Transport,
lk. 26, 1. lõik

39.

2.7. Transport,
lk. 26, 1. lõik

Koidula raudteepiirijaam on siiani välja
ehitamata ja sealne piiriületus ei vasta
Schengeni lepingu nõuetele, piirijaam on
vajalik ka selleks, et arendada transiitvedusid
„Peterburist mööda“ Moskva suunale.
Paldiski sadamate arengut takistab Tallinna
raudteeümbersõidu puudumine.

(4*) Ettepanek: kasutada konkreetseid mõõdikuid –
läbilaskevõime kasutamise keskmine määr aastas (%);
maksimaalse läbilaskevõimega päevade arv aastas (päeva);
vajadusel lisada lähiaastate prognoos – et selgelt näidata, et
tõesti on vaja laiendada (vrdl hotellide täituvust).
Ka Tallinn ei saa kunagi valmis. Ettepanek: tuua konkreetselt
välja, mis tuleb Koidulas ära teha, et see ei oleks enam süsteemi
pudelikaelaks.

See probleem on tegelikkuses laiem – raudtee läbilaskevõime
üheteelisel lõigul Klooga-Paldiski on väga väike. Lahenduseks
on rdt rekonstrueerimine, mis lubaks tõsta sõidukiirusi, ja/või
täiendavate automaatblokeeringute paigaldamine või ka teise tee
ehitus. Ettepanek: ei seoks Tln ümbersõitu Paldiski sadama
arenguga, vaid vajadusega linna läbiv kaubavedu Tln-st mööda
juhtida.
Viimane on oluline ka keskkonnariskide See ei ole ainult Tln poolt tõstatatud probleem. Suured
vähendamiseks, mida nõuab esmajoones kaubajaamad ja seisuteed on ka näiteks Tartus, Tapal, Paldiskis,
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Tallinna linn naftaešelonide väljaviimise näol Kehras jm elurajoonide vahetus naabruses ning KOVid on nende
tihedalt asustatud elurajoonidest.
vastu korduvalt sõna võtnud. Ettepanek: võtta positsioon, et
kaubavedu (eelkõige vagunite hoidmine ja koosseisude
ümberkomplekteerimine) peab tulevikus aset leidma väljaspool
inimasulaid; kaaluda võimalust, et KOVil on uue
institutsiooniökonoomika valguses õigus tasule, kui tema
territooriumil on "ebameeldivad, kuid Eestile olulised" asjad.

40.

2.7. Transport,
lk. 26, 2. lõik

41.

2.7. Transport,
lk. 26, 2. lõik

42.

2.7. Transport,
lk. 26, 2. lõik

43.

2.7. Transport,
lk. 26, 3. lõik

2005. aasta 1. jaanuari seisuga oli Eestis
56 800 km maanteid, nendest riigi maanteid
16 459 km. Teedevõrk on suhteliselt tihe ja
sellest küljest võrreldav Põhjamaadega.
Samas ei vasta teede kvaliteet, veeremi
tehniline tase ja liiklusohutus paljudel
juhtudel tänapäeva majanduse vajadustele ja
elanike ootustele.
Teede katendite keskmine vanus on üle 20
aasta ja suureneb jätkuvalt.
Probleemiks on aga avalikes huvides
teostatavate investeeringute vähesus raudtee
infrastruktuuril, mis mõjutab läbilaskevõime
suurendamist, reisirongiliikluse toimimist
(rongide liikumiskiirus ei ole piisavalt
tõusnud, mis ei võimalda rakendada tihedat ja
kiiret reisirongiliiklust) ning ohutuse ja
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Ohu seisukohalt on suuremaks mureks kergesti süttivad ja
plahvatusohtlikud kemikaalid (N: ammoniaak). Ettepanek:
kasutada terminit "ohtlikud veosed".
Võrdlus on eksitav, sest nii Soome, Rootsi kui ka Norra lõuna
piirkondades on transpordivõrk kordades tihedam kui põhjas.
Ettepanek: tuua välja maanteede tihedus territooriumil
(km/km2) ja võrrelda mitte riikide, vaid regioonidega.
Millist veeremit silmas peetakse? Kas ühistranspordivahendeid,
kaubaveokeid, eraautosid? Ettepanek: käsitleda veeremit
komplektselt ja eraldi infrastruktuurist.
Ettepanek analüüsida: Tõsiseks probleemiks on (talvine)
teehooldus kõrvalmaanteedel, mida kasutab ka ühistransport
(infrastruktuuri kavandamisel peab arvestama ja planeerima
kõiki ekspluatatsioonikulusid).
Ettepanek parandada sõnastust: Probleemiks on aga avalikes
huvides teostatavate investeeringute vähesus raudtee
infrastruktuuril, mis mõjutab läbilaskevõimet, reisirongiliikluse
toimimist (raudtee infrastruktuuri kvaliteet ei luba rongidel
piisavalt kiiresti sõita, väike läbilaskevõime takistab sõiduplaani
tihendamist) ning ohutuse ja keskkonnaalaste taotluste
saavutamist.

44.

2.7. Transport,
lk. 26, 3. lõik

keskkonnaalaste taotluste saavutamist.
Probleemiks on aga avalikes huvides
teostatavate investeeringute vähesus raudtee
infrastruktuuril, mis mõjutab läbilaskevõimet,
reisirongiliikluse toimimist (raudtee
infrastruktuuri kvaliteet ei luba rongidel
piisavalt kiiresti sõita, väike läbilaskevõime
takistab sõiduplaani tihendamist) ning ohutuse
ja keskkonnaalaste taotluste saavutamist.

Eraomandus ei takista riigil endal teha investeeringuid N: teise
tee ehituseks, sest raudteealune maa ei ole erastatud, vaid rendile
antud. Ettepanek: sõnastada mõte ümber nii, et ei tekiks koos
eelmise lausega konteksti, et eraomanik on "süüdi" vähestes
investeeringutes. Tegelikkuses ei ole ka riik ise avaliku huviga
seotud raudteesse suurt midagi investeerinud ega suunanud selle
tarbeks EL vahendeid võrreldes riigi investeeringutega
maanteedesse (või N: Läti riigiga).
Täna on reisirongi liikluse probleemiks ka veeremi puudus, st ei
ole piisavalt soetatud uusi vaguneid asendamaks
amortiseerumise tõttu mahakantavaid.

45.

2.7. Transport,
lk. 26, 4. lõik

Müra ja vibratsiooni kasv on viimastel
aastatel muutunud probleemiks eelkõige
linnapiirkondades ja lõikudel, kus varem ei
ole toimunud kaubavedu (Tallinn-Paldiski).

Tõsisteks probleemideks on veel reisirongide hilinemised seoses
infrastruktuuri hoolduse korraldusega ja liiklusjuhtimisega ning
raudtee infrastruktuuri remonttööde korraldus, mis mõlemad
halvendavad reisijale pakutava teenuse kvaliteeti.
Müra on olnud probleem kogu aeg; lihtsalt kodanikujulgus ja aktiivsus on kasvanud. Kui see lause peaks sisaldama peent
vihjet nn Ameerika vedurite teemale, siis on ettepanek: öelda
selgelt välja, et seadusandlus ja/või haldussuutlikkus on (olnud)
nõrk takistamaks sobimatute lahenduste kasutamist raudteel
(Oktoobriraudtee Venemaal teadupärast keelustas Ameerika
vedurite liikumise oma infrastruktuuril).
Paldiskisse on kaupa (vahepeal eelkõige sõjatehnikat) veetud
aastast 1870, tõsi sadamate laiendamine Paldiskis on kaasa
toonud kaubaveo sagenemise ja mahu suurenemise. Ettepanek:
sõnastada üldisemalt; võimaluse korral tuua välja mürataseme
mõõtmise tulemused.
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46.

2.7. Transport,
lk. 26, 4. lõik

47.

2.7. Transport,
lk. 26, 5. lõik

48.

2.7. Transport,
lk. 26, 5. lõik

49.

2.7. Transport,
lk. 26, 6. lõik

50.

2.7. Transport,

Peamiselt kulutuste kokkuhoiu eesmärgil on
valvatavate raudtee ülesõidukohtade arv
viimase kümne aastaga vähenenud 58% võrra,
ülesõidukohtadel toimuvate õnnetuste arv on
aga pidevalt suurenenud.
Valdav osa rahvusvahelisest kauba- ja
reisijateveost meretranspordis toimub läbi
riigile kuuluva AS Tallinna Sadam kuuluvate
sadamate. Potentsiaali omavad ka
eraomanduses Sillamäe ja Pärnu sadamad.
Kohaliku liikluse seisukohalt tähtsamad
sadamad kuuluvad AS Saarte Liinid
koosseisu.

Ettepanek: ajamääratlus konkreetsemaks, sest seda strateegiat
loetakse ka aastal 2012, mil viimane kümme tähendab hoopis
muud aega, mis täna.
Siit jääb mulje, et tegemist on võimalike tuleviku tähtedega.
Vähemalt Pärnu sadam on stabiilselt toimetanud aastakümneid.
Kas Paldiski põhjasadamal ei ole potentsiaali? Ettepanek:
sõnastada lause ümber.
Pärnu sadam kuulub osaliselt linnale. Ettepanek: tuleks olla
määratluses täpsem, sest praegu võib lause lugeda vääraks.
Ettepanek: Põhjaranniku sadamate kõrval tuleb riikide
(piirkondade) vahelise koostöö ja sidususe huvides arendada ka
lääne- ja idaranniku sadamaid *. Jahisadamatel on oluline roll
turisminduse seisukohalt. Kalasadamate arendamine leiab
käsitlemist Kalanduse Strateegias ja Arengukavas 2007-2013.
Kõigi sadamatega haakub merepääste ja reostustõrje temaatika.

* Mõntu Sõrve säärel, Mustvee ja Tartu/Praaga Peipsi
vesikonnas.
Navigatsioonimärgistusega tähistatud
Ettepanek parandada sõnastust: Navigatsioonimärgistusega
mereteid on Eestis 930 meremiili. Kõik nad
tähistatud mereteid on Eestis 930 meremiili. Kõik nad vajavad
vajavad liiklusohutuse tõhustamiseks ja
liiklusohutuse tõhustamiseks ja tänapäeva laevaliikluse vajaduste
tänapäeva laevaliikluse vajaduste
rahuldamiseks vastavalt rahvusvahelistele deklaratsioonidele
rahuldamiseks hüdrograafilist mõõdistamist ja hüdrograafilist mõõdistamist ja rekonstrueerimist 2007. aastaks.
rekonstrueerimist. Eesti peab vastavalt
rahvusvahelistele deklaratsioonidele 2007.
aastaks üle mõõdistama kõik veeteed.
Külmade talvede puhul lahendatakse
Ettepanek analüüsida:
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lk. 26, 6. lõik
51.

2.7. Transport,
lk. 26, viimane
lõik

52.

2.7. Transport,
lk. 27, 1. lõik

53.

2.7. Transport,
lk. 27, 2. lõik

54.

2.7. Transport,
lk. 27, 2. lõik

jäämurdeprobleem jäälõhkujate rentimise
abil, kuid pikemas perspektiivis ei ole antud
lahendus kõige kindlam ega odavam.
Rahvusvaheliseks lennuliikluseks on avatud
Tallinna, Tartu, Kuressaare, Kärdla ja Pärnu
lennuväljad ja City Hall’i kopteriväljak.
Tallinna lennuväli jääb rahvusvahelisi
lennundustrende arvestades selgelt kitsaks ja
vajab edasist rekonstrueerimist ja laiendamist.
Arvestades järjest kasvavaid lennundusmahte,
sh arvestatavalt tihenevaid rahvusvahelisi
lende Eestist ja Eestisse, on oluliseks
kujunemas Lennuameti kui riiklikult
lennuohutust ja -julgestust tagava
administratsiooni suutlikkuse pidev tõstmine.

Märkimisväärseid puudusi on
ühistranspordi arengus. 2004. aastal tehti
ühistranspordiga arvestuslikult 209,4 miljonit
sõitu, sellest 2/3 bussiga, ligi 30% trammi ja
trolliga ning vaid 2% rongiga.
Linnades on ühistranspordi osakaal 30-40%
sõitude koguarvust. Paraku on ühiskonna
jõukuse suurenemisega kaasas käinud hoogne
autostumine ning ühistranspordi populaarsuse
langus.
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Kuidas on seis laevapargi olukorraga? Milline on seisukoht
sildade ehitamise suhtes, kui liiklusvoog ja ajasääst peaks seda
õigustama.
Ettepanek analüüsida: Seisukoht (lisanduva) müra probleemi
suhtes. Intermodaalsus – Tln lennujaama ühendamine raudteega
(nii reisijate kui ka kaupade veoks).

Ettepanek analüüsida: Milline on maanteeameti,
raudteeinspektsiooni, veeteede ameti suutlikkuse tõstmise
vajadus? Lennujuhtimissüsteem? Õnnetuste tagajärgede
likvideerimine?
Ettepanek analüüsida: Kuidas on seis lennukipargi olukorraga?
Näidata selgelt ära, milline on planeeritava riikliku sekkumise
ulatus (otstarbekus); see teema seondub kogu (reisi)transpordi
veeremiga.
Ettepanek: kasutatavale võrdlusele sõitude kohta võiks lisada
indikaatori sõitude arv liini-km kohta; sellest peaks nähtuma
rööbastranspordi suurem veovõime (efektiivsus), mis aitaks
põhjendada orientatsiooni reisirongi liikluse arendamisele,
millest allpool juttu.
See protsess on paratamatu ning selle suund ei muutu, kui
transpordipoliitiliselt ei sekkuta. Ettepanek: lisada juurde
vajadus töötada välja ja viia ellu ühistransporti eelisarendav
sekkuv transpordipoliitika (sh autokasutuse maksude
suurendamine). Infrastruktuuri ehitamisest ja veeremi vahetusest
ei ole kasu, kui ei looda ühistranspordile tajutavaid eeliseid:
infrastruktuuri takistusteta kasutamine (rööbastransport,

55.

2.7. Transport,
lk. 27, 3. lõik

Rahvastiku hõreasustuse tingimustes on
ühistranspordi omahind paratamatult kõrge,
see tingib vajaduse kasutada maapiirkondades
hõredaid sõidugraafikuid.

56.

2.7. Transport,
lk. 27, 3. lõik

57.

2.7. Transport,
lk. 27, 3. lõik

58.

2.7. Transport,
lk. 27, 4. lõik

Elanike maksevõime ei võimalda tõsta
piletihindu ning ka riigi ja omavalitsuste
eelarveliste vahendite piiratus ei ole
võimaldanud viia ühistranspordi toetusi
tasemele, et ühissõidukid võiksid oma
tihedama liikumissageduse, kiiruse ja
mugavusega võistelda individuaalsõidukitega.
Ühistranspordi veerem on vana,
investeeringute ebapiisavusest tingituna on
veeremi tehniline seisukord üldiselt halb ja
sõidukite keskmine vanus kõrge. Eesti
trammi- ja rongivagunite keskmine vanus on
20–30 aastat, maakonnabussidel 17 aastat ja
enam.
Riigis ja regioonides pole suudetud töötada
välja ühtset ja integreeritud ühistranspordi
korraldamise süsteemi ja puudub
organisatsioon, kes võiks sellega tegeleda.
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bussirajad), parkimismaksud ja ummikumaksud autodele jms.
Mitmes arenenud riigis on ühistranspordi osakaal liikumises
veelgi väiksem kui Eestis; täna tehakse nendes riikides
märkimisväärseid investeeringuid ühistranspordisõbralikuma
transpordipoliitika elluviimiseks autode arvelt. Mitte-sekkumise
korral jääb meil vaid tõdeda, et autostumine kasvab veelgi (sest
rahva rikkus kasvab) ning ühistranspordi osakaal väheneb edasi.
Omahind ei põhjusta liiklusgraafiku hõrenemist. Ettepanek:
Transpordi korraldamisel tuleks lähtuda sõidunõudlusest, nii et
väiksema sõitjate arvu korral tellitakse liinile väiksem ehk
odavam veerem (kasvõi 4-kohaline auto), mitte ei lasta bussil
või rongil tühjalt sõita.
Seda eesmärki ei ole võimalik kunagi saavutada. Ettepanek:
rõhuda hinna-kvaliteedi suhtele, kusjuures auto kasutuse hind ja
ühistranspordi kvaliteet peavad tõusma.

Ka taksondus on ühistransport. Ettepanek: terviklikkuse
huvides tuleks ka taksondust analüüsida

Ühistranspordi seadus nägi ette juba enam kui viis aastat tagasi
ühistranspordikeskuste loomise. Osaliselt on need ka tööle
hakanud. Ettepanek: sõnastada mõte ümber nii, et
ühistranspordi keskuste rajamine ja töölehakkamine on esialgu

59.

60.
61.

62.

2.7. Transport,
lk. 27, 4. lõik

2.7. Transport,
lk. 27, 4. lõik
2.7. Transport,
lk. 27, 4. lõik

2.7. Transport,
lk. 27, 5. lõik

Raudtee infrastruktuuri halb tehniline
seisukord ei luba reisirongidel kõikidel
liinidel liikuda autobussist kiiremini, seetõttu
on rongireisijate arv langenud.

Raudteejaamade, perroonide ja
ooteplatvormide seisund on mitterahuldav.
Tallinna ümbruses ei rahulda sõitjaid
elektrirongide hõre liikumisgraafik
hommikustel tipptundidel, mis sunnib inimesi
kasutama teisi liikumisvõimalusi.

Mugavaim, kõige keskkonnasõbralikum ja
ohutum maismaatranspordi liik on rong, eriti
elektrirong.

lapsekingades, mistõttu ei ole veel saavutatud edu ühistranspordi
korralduse integreerimisel.
Ettepanek parandada sõnastust: Raudtee infrastruktuuri halb
tehniline seisukord ei luba reisirongidel liikuda alati autobussist
kiiremini, mistõttu ei realiseerita rööbastranspordi eeliseid
(eelkõige ummikute vältimine ja suur veovõime).
Reisijate arvu pidev langus on tingitud autode omamise /
kasutamise suurenemisest. Ka bussid on seetõttu reisijaid
kaotanud. Busside-marsruuttaksode üheks eeliseks
rööbastranspordi ees on paindlikkus, mis lubab neil sõita
vajadusel „kodule lähemale”. Seega ei tuleks neid
transpordiviise vastandada, vaid rõhuda nende kombineerimisele
(intermodaalsus) ühistranspordisüsteemi kui terviku
arendamiseks.
Mis neil vahet on? Ettepanek: kasutada ainult sõna
„ooteplatvormid”.
Ettepanek parandada sõnastust: Tallinna ümbruses ei rahulda
sõitjaid elektrirongide hõre liikumisgraafik tipptundidel, mis
sunnib inimesi kasutama teisi liikumisvõimalusi.
(Ka õhtustel tipptundidel võiks sõidugraafik olla tihedam. Täna
on aktuaalsemaks probleemiks veeremi puudumine
liiklustiheduse suurendamiseks.)
Ettepanek parandada sõnastust: Mugavaim, kõige keskkonnasõbralikum ja ohutum maismaatranspordi liik on reisirong, eriti
elektrirong.
Millega on see väide tõestatud? Üldiselt loetakse mugavamaks
marsruuttaksot. Ettepanek: kasutada siin mõistet "kõige
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63.

2.7. Transport,
lk. 27, 5. lõik

Madalast rahvastikutihedusest tulenevalt on
Eestis võimalused reisirongide kasutamiseks
küllaltki piiratud, kuid näiteks Tallinna
ümbruses ning Tallinna, Tartu ja Narva
suundade teenindamisel on reisirongide
kasutamine põhjendatud.
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ruumikam" vms, kui üldse.
Tuleks mõista, et Eesti keskmist rahvastiku tihedust ei ole
loogiline võrdsustada keskmise rahvastiku tihedusega
(elektri)rongi tegevusareaalis. Ajalooliselt on reisiraudtee ümber
kujunenud suhteliselt tihe asustus, mistõttu nn "vanad"
liikumiskoridorid õigustavad end igati. Samas tasuks tõsiselt
kaaluda uute teede rajamist Tallinnaga piirnevatesse
suurematesse asulatesse (N: Maardu-Kallavere).
Ettepanek analüüsida:
Ühistransport linnaliikluses – veomahud ja pudelikaelad on just
siin. Tähtis on maakasutus (linnaruumi kasutus). Lisaks
(pea)linna- ja regionaalse (riikliku) ühistranspordi korralduse
integreerimine (ümberistumised, info jms). Uue infrastruktuuri
rajamisega (sh teede laiendamisega) seoses tuleks viidata
keskkonda sekkumisega arvestamisele (väliskulude analüüs).
Ettepanek analüüsida:
Konkurents (ühis)transpordi teenuste pakkumisel – tänane mudel
bussiliikluses on viinud selleni, et bussifirmad ei ole huvitatud
vedama väiksema tasuvusega liinidel, mistõttu kannatavad
eelkõige kaugemate ja väiksema rahva arvuga piirkonnad.
Reisirongifirmad on sisuliselt oma areaalis monopolid, mis
paneb riigi kui tellija ja doteerija sundseisu, sest rongiliiklust ei
saa ju peatada (enamgi veel, käesoleva strateegia raames on
plaanis seda edendada). Reisiraudteega sarnane on probleem
saartevahelise parvlaevaühendusega. Kokkuvõtvalt: riigi kui
tellija poolt praktiseeritav mudel konkurentsi tekitamiseks
ühistranspordi turul vajab muutmist. Kaubavedude osas on küll
turule sisenemise barjääre (raudteel) olulisel määral alandatud,
kuid kuidas on plaanis tagada siseriikliku ja põhja-lõuna
suunalise raudtee kaubaveo konkurentsivõimelisus (eeldades, et
kaubavedu tuleb suunata maanteedelt enam raudteedele).

64.
65.
66.

67.

2.8.
Infoühiskond, lk.
27
2.8.
Samas kasutavad just keskmised ja
Infoühiskond, lk. väikeettevõtted infotehnoloogilisi lahendusi
27, 1. lõik
oma põhiprotsessides vähe.
2.8.
Infoühiskond, lk.
27-28

Ettepanek analüüsida: Puudub info ja plaanid, kuidas
infoühiskonna arendamisest seostatakse koolituse, aga eriti
kraadiõppe- ja ka teadus-ja arendustegevusega.
Millel see väide põhineb? Ettepanek: selle lause sellisel kujul
jätaksime üldse ära.

Ettepanek parandada sõnastust: Eestis on arenenud
infotehnoloogilised lahendused nii avalikus kui erasektoris:
avalikud e-teenused, Euroopa suurim reaalselt toimiv avaliku
võtme infrastruktuur, laialdaselt on kasutusel elektrooniline IDkaart, internetipangandus, jms. Samas on IKT lahenduste
loomisel on olnud vähene rõhk horisontaalsetel lahendustel, seda
eriti avalikus sektoris. Sageli ei suudeta lahenduste loomisel ka
oluliselt muuta valdkonna/protsessi kvaliteeti olemuslikult, sest
ei pöörata piisavat tähelepanu protsesside viimisel kooskõlla
loodud IKT lahendusega. Omaette probleemiks on ka erasektori
ja avaliku sektori puudulik partnerlus IKT lahenduste tellimisel
ja väljatöötamisel (kas tõepoolest on tegu puuduliku koostööga,
ja kuidas seda koostööd ikkagi ette kujutatakse?). Seni on avalik
sektor lähtunud võimalikult odava teenuse ostmise printsiibist,
mis aga ei motiveeri IKT valdkonna ettevõtteid pakkuma
uuenduslikumaid ja parimaid lahendusi.
2.8.
Turutõrkepiirkondades ning vähekindlustatud Siin peaks olema täiendavat informatsiooni seoses riikliku
Infoühiskond, lk. ühiskonnagruppidel on ligipääs infoühiskonda tööstuse arengukava ja prioriteetidega ning vihjed
27, viimane lõik raskendatud, mistõttu on olemas kasvava
tehnoloogilistele roadmap-idele, sest infoühiskond ei ole ainult
digitaalse kihistumise (digitaalse lõhe) oht.
internet ja arvutite kasutuse ulatus. Ettepanek: kogu selle lõigu
Nii arvutite kui interneti kasutamine on
teksti on selgelt vaja siduda riiklikku tööstuse ja teeninduse
erinevates sotsiaaldemograafilistes gruppides arenguperspektiividega.
erinev. Arvuti kasutamist mõjutavad oluliselt
vanus, haridus, elukoht ning sissetulek.
Interneti kasutamine on kõige tugevamalt
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68.

69.

varieeruv vanuse- ja sissetulekurühmiti,
vähenedes märgatavalt vanemates
eagruppides ning suurenedes vastavalt
suurema sissetulekuga rühmades. Ligipääsu
omamise korral piirab infoühiskonna arengut
veel asjaolu, et kasutajaskond ei ole tingimata
suuteline loodud lahendusi kasutama.
2.8.
Eestis on arenenud infotehnoloogilised
Infoühiskond, lk. lahendused nii avalikus kui erasektoris:
28, 2. lõik
avalikud e-teenused, Euroopa suurim reaalselt
toimiv avaliku võtme infrastruktuur,
laialdaselt on kasutusel elektrooniline IDkaart, internetipangandus, jms. Samas on IKT
lahenduste loomisel on olnud vähene rõhk
horisontaalsetel lahendustel, seda eriti
avalikus sektoris. Sageli ei suudeta lahenduste
loomisel ka oluliselt muuta
valdkonna/protsessi kvaliteeti olemuslikult,
sest ei pöörata piisavat tähelepanu protsesside
viimisel kooskõlla loodud IKT lahendusega.
Omaette probleemiks on ka erasektori ja
avaliku sektori puudulik partnerlus IKT
lahenduste tellimisel ja väljatöötamisel. Seni
on avalik sektor lähtunud võimalikult odava
teenuse ostmise printsiibist, mis aga ei
motiveeri IKT valdkonna ettevõtteid pakkuma
uuenduslikumaid ja parimaid lahendusi.
2.8.
Eesti IKT ettevõtete konkurentsivõime on
Infoühiskond, lk. madal. Ettevõtete käibest moodustavad
28, 3. lõik
avaliku sektori tellimused ca 30% ning
eksport kõigest ca 10%. Sektori madala
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Ettepanek parandada sõnastust: Eestis on arenenud
infotehnoloogilised lahendused nii avalikus kui erasektoris:
avalikud e-teenused, Euroopa suurim reaalselt toimiv avaliku
võtme infrastruktuur, laialdaselt on kasutusel elektrooniline IDkaart, internetipangandus, jms. Samas on IKT lahenduste
loomisel on olnud vähene rõhk horisontaalsetel lahendustel, seda
eriti avalikus sektoris. Sageli ei suudeta lahenduste loomisel ka
oluliselt muuta valdkonna/protsessi kvaliteeti olemuslikult, sest
ei pöörata piisavat tähelepanu protsesside viimisel kooskõlla
loodud IKT lahendusega. Omaette probleemiks on ka erasektori
ja avaliku sektori puudulik partnerlus IKT lahenduste tellimisel
ja väljatöötamisel. Seni on avalik sektor lähtunud võimalikult
odava teenuse ostmise printsiibist, mis aga ei motiveeri IKT
valdkonna ettevõtteid pakkuma uuenduslikumaid ja parimaid
lahendusi.

Ettepanek analüüsida: Kuidas olukorrast välja tulla ja kuidas
riiklik tööstuse arendamise programm sellele kaasa saab aidata

70.

2.9. Teadus- ja
arendustegevus,
lk. 28, 2. lõik

71.

2.9. Teadus- ja
arendustegevus,
lk. 28, 3. lõik

72.

2.9. Teadus- ja
arendustegevus,
lk. 28, 4. lõik

konkurentsivõime taga on paljus IKT sektori
ettevõtete väiksus, fragmenteeritus ning
vähene spetsialiseerituse tase. Koostöö IKT
sektori ettevõtete vahel ei ole orienteeritud
ekspordivõimaluste suurendamisele. IKT
tootmises on saadav lisandväärtus väike, kuna
suur osakaal on allhangetel.
Investeeringute tagasihoidliku mahu ja
struktuuri tõttu on teadus- ja
arendustegevuse infrastruktuur halvas
olukorras ja aegunud ning vajab uuendamist
enam kui 80% ulatuses (suur osa
infrastruktuuri pärineb Nõukogude ajast).
Selline infrastruktuur ei võimalda tipptasemel
teadus- ja õppetööd ning piirab osalemist
väliskoostöö projektides, kuna ei ole
atraktiivne välisfirmadele ja välispäritolu
teadlastele. Samuti seab infrastruktuuri
vananemine ja vähene atraktiivsus piirangud
lepingulise T&A mahu suurendamisele ning
koostöö arendamisele ettevõtlusega.
Seda juhul kui teadus- ja arendustegevuse ja
innovatsiooni väärtusahelat vaadeldakse kui
ühtset tervikut, sest seni on väärtusahel Eesti
teadusasutuste teadustegevuse ja ettevõtete
arendus- ning äritegevuse vahel olnud
puudulik.
Eestis on mitmes teadusvaldkonnas rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi
uurimisgruppe (eelkõige biomeditsiin,
materjaliteadus, keemia, keskkonnateadused)
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Analüüs peab olema laias laastus valdkondlik. Konkreetsemad
kommentaarid on OPde juures.

Probleem ei ole kindlasti vaatlemises. Probleem on majanduse
struktuuris (mis ei vaja T&A tegevust, kuna see oleks liiga suur
risk). Seega on vaja jõuliselt muuta majanduse struktuuri,
küsimus on, mis suunas ja kuidas. Kummalegi küsimusele RSKS
ei vasta. Konkreetsemad kommentaarid on OPde juures.
Nii seda päris sõnastada ei saa, see eeldab suhteliselt lineaarset
arusaama innovatsioonist (teadusest ettevõtluseni on üks samm).
Tegelikkus on komplekssem ja lause teine pool seda ka
väljendab. Ettepanek parandada sõnastust: Esimene pool

73.

2.9. Teadus- ja
arendustegevus,
lk. 28, 4. lõik

74.

2.9. Teadus- ja
arendustegevus,
lk. 29, 1. lõik
2.9. Teadus- ja
arendustegevus,
lk. 29, 2. lõik

75.

76.

2.10. Ettevõtlus,

ja ka T&A rahvusvahelistes programmides
osalemisel ollakse edukas, kuid ideede
rakendamine praktikas on nõrk.
Ühelt poolt on see seletatav Eesti ettevõtluse
vähese teadmiste ja oskuste mahukuse ning
sellest tuleneva madala nõudlusega
ülikoolides tehtava T&A tulemuste järele,
samuti Eesti ettevõtluse vähese teadlikkusega
T&A ning innovatsiooni olulisusest
konkurentsivõime ja tootlikkuse kasvu
mootorina. Teisalt on vähene T&A tulemuste
rakendamine seletatav ülikoolides tehtava
T&A vähese suunatusega ettevõtete
vajadustele (ka väljaspool Eestit) ja T&A
asutuste madala suutlikkusega intellektuaalomandit kommertsialiseerida. Eesti teadus- ja
arendustegevuse strateegiad aastateks 20022006 ja 2007-2013 määratlevad
eelisarendatavate Eesti arengu seisukohast
oluliste valdkondadena IKT, biotehnoloogia
ja materjalitehnoloogia.
Ettevõtete teadus- ja arendustegevuse
investeeringute kasvu piirajaks on ka
ebapiisav inimressurss.
Ettevalmistatavate kraadiga tippspetsialistide
arv ei taga kõrghariduse ja teaduse
jätkusuutlikkust ega kata majanduse ja
ühiskonna vajadusi väljaspool kõrgkoole ning
teadus- ja arendusasutusi.
Eesti majandus on tänaseks läbinud ühe
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tuleks ümber sõnastada. Ettevõtlus ei vaja/kasuta T&A-d, kuna
sellega seondub liiga suur risk. Kas see risk oleks väiksem, kui
Eesti T&A tase oleks kordades parem? Ilmselt mitte eriti.
See on lihtsalt eksitav argument, kusagil pole kinnitust leidnud
asjaolu, et ettevõtjad oleksid väheteadlikud (kui, siis kehtib see
pigem poliitikakujundajate seas levinud lineaarsele arusaamale
innovatsioonist). Vt kommentaar ülal. Ettepanek parandada
sõnastust: Sellisel kujul seda kindlasti sõnastada ei saa.

Kus, kui palju? Analüüs peab olema valdkondlik ja sõltuma
majanduse struktuuri luua soovitavatest muutustest.
Konkreetsemad kommentaarid on OPde juures.
Vt eelmine kommentaar.

Ebaselge, millist turgu on mõeldud, Eesti, Euroopa, maailma?

lk. 29, 1. lõik

77.

78.

2.10. Ettevõtlus,
lk. 29, 1. lõik

2.10. Ettevõtlus,
lk. 29, 2. lõik

arengutsükli, mille lõpuks on tekkinud nii
teenindussektoris kui ka töötlevas tööstuses
hulk ettevõtteid, kel on tugev turupotentsiaal
ja head väljavaated edasiseks arenguks.

Viimase kahe puhul ei ole kindlasti tervet hulka tugeva
turupositsiooniga ettevõtteid.

Ettepanek: Siin võiks täpsustada ja võimaluse korral sellist
argumentatsiooni üldse vältida.
Mitmes sektoris, nagu telekommunikatsioon, Ettepanek: Siin oleks väga oluline tuua sisse võrdlus EL15
finantsvahendus, õhutransport, elekter, gaas ja riikide arengutega. Eurostati andmebaaside põhjal on võimalik
veevarustus, on nii lisandväärtus töötaja kohta näha, kuidas Eesti majanduse mahajäämus ei ole mitte ainult
kui lisandväärtuse kasvu tempo olnud oluliselt püsivalt kõrge, vaid paljudes valdkondades tegelikult ka kasvav.
kõrgemad Eesti keskmisest. Sellegipoolest
Eriti puudutab see tööjõu tootlikkust (ka sellistes sektorites nagu
iseloomustab täna Eesti majandust olukord,
IKT ja IKT teenused).
kus tööhõives domineerivad traditsiooniliste
majandusharude ettevõtted, kelle tootlikkus ja Oluline on mõista, et ehkki Eesti kasvunumbrid (ka tootlikkuse
kasumlikkus töötaja kohta on oluliselt
osas) võivad olla kõrged, aga kuna lähtepositsioon oli nii madal,
väiksem arenenud tööstusriikide vastavatest
siis kasvunäitajad ei peegelda tegelikku pilti. Tegelik pilt avaneb
näitajatest.
siis, kui vaadelda absoluutarve (tootlikkus töötaja kohta
EURides)

Kuna erasektoril on olnud erinevalt arenenud
riikidest olnud võimalik olla kasumlik ja
areneda ilma, et nad oleksid pidanud olulisel
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Ettepanek: Kui siin olukorra kirjelduse alguses asendada Eesti
sektorite võrdlemine teineteisega (see ei seleta suurt midagi)
sektorite kaupa tootlikkuse trendide analüüsiga, siis saaksime
palju realistlikuma pildi sellest, milline on täna Eesti ettevõtete
konkurentsipositsioon. Oluline on vaadelda sektoreid eraldi,
praegu on ainult turism välja toodud, kui kogu
taasiseseisvumisperioodi jooksul on tootlikkuse kasvu vedanud
töötlev tööstus. Sektorite probleemid on väga erinevad, me ei saa
teha nägu, nagu see nii ei oleks. Sellest omakorda sõltuvad ka
lahendused.
See on sümptom, mitte põhjus! Kindlasti ei sa sellisel moel
majanduse struktuuri põhjendada. Ettepanek: Siin tuleb
argument hoopis teistmoodi üles ehitada: suur osa FDI ja

määral investeerima oskuste ja tehnoloogia
arendusse, siis investeerivad Eesti ettevõtted
täna väga vähe arendustegevusse ja
innovatsiooni. Nii on Eesti majanduse
struktuur täna suures osas suunatud odava
tööjõu ja ressursi ära kasutamisele (näiteks on
Eesti tööhõive kesk- ja kõrgtehnoloogilises
tööstuses ja teeninduses Euroopa Liidu riikide
hulgas madalamate hulgas) ning paljudel
Eesti ettevõtjatel puuduvad kogemused nii
uute innovaatiliste toodete, teenuste
arendamisel kui ka rahvusvahelisel
turustamisel.

79.

2.10. Ettevõtlus,
lk. 31, 2 viimast
lõiku

ettevõtluse arengust Eestis on toimunud kiire integratsiooni
vormis, kus paljud Eesti ettevõtted on muutunud Skandinaavia
jne ettevõtete väärtusahelate osadeks, paljudel juhtudel ka
allhankijateks. Need arengud, lisaks veel ka tööjõu suhteline
odavus, on tinginud majanduse struktuuri muutused, kus
domineerivad võrdlemisi vähe teadmiste- ja oskuste-mahukad
tegevused. Seetõttu ei investeeri Eesti ettevõtted T&A tegevusse
– nende äri seisneb milleski muus. Neil ei ole sõna otses mõttes
raha tegemiseks T&A-d (ning sageli ka tootearendust, disaini
jms) vaja. Ehk teisisõnu: neil puudub võimalus läbi teadmiste ja
oskuste mahukuse raha teenida. Riskid ja konkurents on liiga
suured. Kui me seda siin lahti kirjutame, siis saame tegevuste
osas üritada just neid riske (ja tegelikult ka konkurentsi
iseloomu) maandada/muuta. Selleks peab aga neid riske
mõistma. Kindlasti ei ole riskiks ettevõtjate madal teadlikkus.
Eesti ettevõtete arengut ning uute töökohtade Selle argumendi väärtus on äärmiselt kaheldav, vt argumenti
loomist takistab muude tegurite seas ka
ülal. Ettevõtlusel ei ole üldjuhul raskusi mõistmisega, kuidas
elanike vähene ettevõtlikkus. Eesti elanikud raha teenida. Sama on ka ettevõtlikkusega, inimesed üldjuhul
ei taha olla ettevõtjad, neil ei ole ettevõtlusega saavad aru. Ettepanek: Kindlasti tuleb seda argumentatsiooni
tegelemiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.
siin vähendada ja samamoodi meetmete osas tegevusi
Ettevõtlusaktiivsus Eestis on Global
teadlikkuse jms osas oluliselt vähendada.
Entrepreneruship Monitor’i metoodika (TEA)
järgi arvutatuna 5%. See tähendab, et 5%
tööealisest elanikkonnast tegeleb hetkel oma
ettevõtte asutamisega või on alustanud
ettevõtlusega viimase kolme aasta jooksul.
Samal ajal ei ole 61% elanikkonnast kunagi
tulnud selle peale, et oma ettevõte luua ning
potentsiaalseid ettevõtjaid (neid, kes mõtlevad
oma ettevõtte asutamisele) on vaid 9%.
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80.

2.10. Ettevõtlus,
lk. 32, 2. lõik

81.

2.11. Tööturg,
lk. 33, 2. lõik

Oma roll on siin ka sellel, et ühiskonnas ei
väärtustata piisavalt ettevõtlust, ettevõtlikkust
ning loovust, kuigi muidu ollakse
uuendusmeelsed. Inimeste vähene
kokkupuude ja kogemus ettevõtlusega,
vähesed teadmised ettevõtlusvaldkonnast ning
nõrk ettevõtluskultuur vähendavad
potentsiaalsete ettevõtjate arvu. Ettevõtte
asutamisel on inimestele kõige sagedamini
takistuseks ideede nappus, teadmiste ja
oskuste vähesus, raskused kapitalile ligipääsul
(eriti uute ja väikeste ettevõtete puhul) ning
administratiivsete protseduuride keerukus.
Uute ettevõtete algatamise toetamiseks ja
äriideede kasvatamiseks sobilikud ettevõtluse
tugistruktuurid – tehnoloogiapargid ja
inkubaatorid, tehnoloogiasiirdeüksused – on
Eestis üsna varases arengufaasis, mistõttu
pole piisavalt sobilikke kasvulavasid
ettevõtlusaktiivsuse suurendamiseks ja just
innovaatilise ettevõtluse tärkamiseks.
Puudulik on teadus- ja tehnoloogiaparkide
kasvuks ja arenguks ebapiisav infrastruktuur;
pakutavate tugiteenuste valik on napp
(puuduvad katse- ja testimistööde läbiviimise
võimalused, patentimise ja prototüüpide
loomise toetamine jpm) ning puudu on
kvalifitseeritud töötajatest, kes ettevõtete
arengut toetada suudaksid.
Kasvanud on väga pikaajaline töötus
(tööotsingud üle 24 kuu) – 2004. aastal
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Ettepanek: Seda valdkonda tuleks siin rohkem põhjendada.
Tuleks esmalt käsitleda kõrgetehnoloogilise ettevõtluse (nt
biotech) probleeme Eestis ning siis analüüsida, kas teadus- ja
tehnoloogiaparkidega on neid ühel või teisel moel võimalik
leevendada. Hetkel ei ole see analüüs kindlasti veenev, sellest
lähtuvalt ka tegevused. Praegu soovitaks oluliselt vähendada
antud valdkonna rõhuasetust.

Ettepanek analüüsida: Kas ei peaks mainima struktuurset ja
regionaalset tööpuudust.

82.

2.11. Tööturg,
lk. 33, 2. lõik

83.

2.11. Tööturg,
lk. 33, 2. lõik

84.

2.11. Tööturg,
lk. 33, 2. lõik

85.

2.11. Tööturg,
lk. 34, joonised
2.11. Tööturg,
lk. 34, 1. lõik

86.

87.

2.11. Tööturg,
lk. 34, viimane
lõik

moodustasid üle kahe aasta tööd otsinud
isikud ligemale 2/3 pikaajaliselt töötutest.
Pikaajalise töötuse püsimise tagajärjel on
Eestis suur hulk (ligi 18 000) heitunuid
(discouraged workers), kes küll sooviksid
tööd teha, kuid on tööotsingutest loobunud ja
muutunud mitteaktiivseks.
Mitte-eestlaste hulgas on töötuse määr (6,4%)
oluliselt kõrgem kui eestlaste seas (15,6%,
2004.a).
Traditsiooniliselt madalaks võib pidada ka
puuetega inimeste tööhõive määra (2002. a.
26%).

Ettepanek: Võiks tuua välja, kes ja kui palju on veel
mitteaktiivseid, sest osa neist võiks tulla tööturule. Eesmärgiks
on ju tööhõive suurendamine, mitte ainult töötuse vähendamise,
vaid ka mitteaktiivsete kaasamise kaudu.
Ettepanek parandada sõnastust: Eestlaste ja mitte-eestlaste
protsendid on siin vahetusse läinud, peaks olema vastupidi.
Ettepanek analüüsida: Milline on tööturult tõrjutute
vaesusrisk?

Ettepanek: Joonised võiksid olla loogilises järjekorras: enne
tööhõive ja siis töötus. Joonised B ja D samad.
Siiani on aktiivsetes tööturumeetmetes
Ettepanek analüüsida: Millised on olnud kulutused aktiivsetele
osalejate arv olnud töötute üldarvuga
tööturumeetmetele (% SKP-st). Aktiivsete ja passiivsete
võrreldes tagasihoidlik. Aktiivsetest
tööturumeetmete suhe. Tuleks nimetada ka täiend- ja
meetmetest pakuti 2004. aastal töötutele kõige ümberõppesüsteeme, samuti siduda tööturu küsimused
enam koolitust ja kutsenõustamist (vastavalt
haridusega ja elukestva õppega, mis peaks kaasa aitama tööjõu
6968 ja 7877 töötule, ehk teisisõnu vastavalt
pakkumisele.
8% ja 9% töötutest Tööturuameti andmetel).
Vähendamaks tööjõu pakkumise langust ning Ettepanek analüüsida: Probleemid tööjõu välja- ja
tõstmaks inimeste aktiivset eluiga on oluline
sissevoolust. See peaks olema olulisem kui tööõnnetused.
tagada ka töökeskkonnast tulenevate riskide
Siin peaks olema juttu ka palkadest ja tootlikkusest ning meeste
vähendamine. Tööõnnetuste statistika on
ja naiste palgaerinevustest
murettekitav – 2004. aastal kasvas eelmise
aastaga võrreldes surmaga lõppenud
tööõnnetuste arv (vastavalt 5,6 ja 5,7 100 000
töötaja kohta Tööinspektsiooni andmetel).
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88.

89.

90.

Euroopa Liidu riikides oli vastav arv 2000.
aastal 2,8, mis on poole võrra väiksem kui
Eestis.
2.12. Haridus, lk. Paljuski sellest tulenevalt on Eesti ühiskonna
35, 2. lõik
üheks iseloomulikuks jooneks paindlikkus ja
avatus, mis võimaldavad globaliseeruvas ja
kiiresti muutuvas majanduskeskkonnas
konkurentsivõimelisena püsida ja ühiskonnana areneda.
2.12. Haridus, lk. Inimesed, dünaamiline ettevõtlussektor ning
35, 2. lõik
riigiaparaat on võimelised muutunud oludele
väikese viitajaga kohanduma –
otsustusprotsessid on väikeriigile kohaselt
suhteliselt kiired ning kooskõlastusprotsessid
lühikesed. Eestlased on avatud eelkõige just
uutele ideedele ja tehnoloogiatele. Viimane
on otseselt seotud haritusega. Samas on
siinkohal tegemist üldise valmidusega, aga
mitte veel uuendusmeelsuse ja kohanemisega
– nagu nt tööturu struktuursed probleemid ja
ettevõtete vähene uuendusmeelsus viitavad.
2.12. Haridus, lk. Nendele eduteguritele vaatamata pole
35, 3. lõik
haridussüsteem tervikuna ja selle
tugisüsteemid piisavalt paindlikud ja
kvaliteetset väljundit võimaldavad, mistõttu
ongi võimendunud struktuursed probleemid
tööturul, vähenenud ühiskonna sotsiaalne ja
majanduse regionaalne tasakaal, jne.
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Milles need väljenduvad? Hetkel on see lihtsalt normatiivne
väida, mis ei ole kindlasti kohane antud dokumendile.

Ettepanek täiendada: See on kõik deklaratiivne ja normatiivne,
siin ei ole ühtegi tõendust ega fakti, mis neid väiteid kinnitaks.
Nii ei saa kindlasti RSKS laadseid dokumente sõnastada, sest
milline analüütiline või poliitikaanalüütiline teadmine neis
sisaldub?

- Nende edutegurite olemasolu on enam kui kaheldav – siin
puudub igasugune objektiivne alus väita, et Eestil on sellised
edutegurid.
- Haridussüsteem on osa probleemidest, samas mis mõtte on
probleeme ja seoseid nii üldiselt sõnastada? Ettepanek
analüüsida: Siin tuleks olla konkreetsem – kuidas on
haridussüsteemi kvaliteet mainitud probleemidega seotud? Sest
kui me seda kuidagigi hoomame, ehk mõistame siis ka seda,
mida edasi teha oleks vaja.

91.

92.

93.

2.12. Haridus, lk. Euroopa Liidu eesmärk aastaks 2010 on, et
35, 4. lõik
haridussüsteemist varakult väljalangejate
osakaal ei ületaks 10%. 2003. a oli ELi
keskmine 16,1% ja Eestis 11,8%. Need arvud
näitavad, et haridussüsteem ei paku piisavalt
tugimeetmeid individuaalseks lähenemiseks,
hariduslike erivajaduste arvestamiseks ning
õpiraskuste ületamiseks.
2.12. Haridus, lk. Teadmistepõhise ühiskonna areng, teadus- ja
35, 5. lõik
arendustegevuse ja ettevõtluse arendamiseks
vajaliku inimressursi arendamine eeldavad
senisest märgatavalt suuremat panustamist
loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia
valdkondadesse. Euroopa Liit on seadnud
aastaks 2010 eesmärgi suurendada nende
valdkondade lõpetajate arvu vähemalt 15%
võrra. Kuigi Eestis on 2002. a võrreldes nende
valdkondade lõpetajate osakaal kogu
akadeemilise suuna lõpetajatest oluliselt
kasvanud (Eesti - 22,4%, OECD keskmine 23,9%), iseloomustab meie olukorda sarnaselt
enamike Euroopa riikidega noorte madal
valmisolek ja huvi teha valikuid loodus- ja
täppisteaduste ning tehnoloogia valdkondades
õppimise ning tööle asumise kasuks.
Valmisolek neis valdkondades õppimiseks
peab saama tugeva aluse juba põhikooli- ja
gümnaasiumiastmetel.
2.12. Haridus, lk. Lisaks sellisele valdkondlikule jaotuvusele
35, viimane lõik nõuaks tööjõuturu ja ettevõtete vajadustele
vastavate töötajate ettevalmistamine senisest
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Ettepanek analüüsida: Kas see on tõesti kõige olulisem
tagajärg, mis siit tuletada saab? Võib-olla ei paku
haridussüsteem lihtsalt piisavalt kaasaegset haridust?
Arusaamatuks jääb ka kui fundamentaalne antud probleem on?

Ettepanek: Siin võiks pilti käsitleda laiemalt: võiks näiteks
vaadelda tehnoloogia valdkondade inimressurssi mitte lihtsalt
igaaastaste lõpetajate järgi, vaid kumulatiivselt, siis näeme nt et
Soome ja Eesti tehnoloogia valdkonna inimressursi erinevus on
ligi 8 kordne.

Tööturu ja hariduse vastavuse teemale on lähenetud liiga kitsalt
see ei tähenda ainult kutsehariduse arendamist, kõrghardusega
inimesed ei olegi selle loogika järgi tööturule mõeldud.

94.

95.

tunduvalt rohkem kutsekeskharidusega
spetsialistide koolitamist. Sedagi ei võimalda
praegu õpilaste haridusvalikud ja
kutsehariduse jätkuvalt madal maine -- valik
üldkeskhariduse kasuks saab alguse juba
põhikoolis - 2004. a jätkas kutseõppeasutustes
õpinguid vaid 28,4% päevase põhikooli
lõpetajatest. Kõrge üldkeskhariduse
omandanute osakaal tähendab ühtlasi, et
edasisi valikud tehakse eelkõige kõrghariduse
tasemel õppe jätkamiseks - ligi 68%
gümnaasiumilõpetajatest jätkab õpinguid
kõrghariduse tasemel. Sealhulgas vaid 25%
lõpetajatest teeb valiku
rakenduskõrgharidusõppe kasuks.
2.12. Haridus, lk. Noorte õpi- ja karjäärivalikute suunamiseks
36, 3. lõik
puuduvad tõhusad nõustamis- ja
teavitusmeetmed, mistõttu valikud ei ühti
majanduse ja tööturu arengu vajadustega.
Noorsootöö teenuste ebaühtlane kvaliteet ja
kättesaadavus valdkonniti ja piirkonniti ei
toeta piisavalt noorte valmisolekut tööturule
sisenemisel. Sageli jääb noortel puudu
oskustest positiivselt reageerida elu- ja
töökeskkonna muudatustele, nende kaasatus
otsustusprotsessidesse ja mitteformaalsesse
õppesse on puudulik, olles üks põhjustest
noorte sotsiaalsel tõrjutusel, sh tööturust
eemalejäämisel.
2.12. Haridus, lk. Täiendavalt mõjutab hariduse kvaliteeti
36, viimane lõik asjaolu, et haridussüsteem ja haridus on
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Ettepanek täiendada: Maine ei ole probleem, vaid sümptom.
Probleemid kutsehariduses lasuvad nii selle kvaliteedis kui ka
peamiselt praktikasüsteemide äärmises ebaühtluses ja nõrkuses.
Siit ka põhjus, miks kutsekoolid ei suuda (ka siis mitte kui
oluliselt riigi investeeringuid sinna suurendada) vastata
ettevõtluse vajadusele, sest õppurid ei oma tõsist kokkupuudet
kiiresti areneva ettevõtlusega. Praktika kipub olema aja
raiskamine. Praktikasüsteemi muutmine on sisuliselt ainus
vahend kuidas riik saab süstemaatiliselt lahendada ettevõtluse ja
kutsehariduse koostööd.

Inimesed ei ole üldjuhul rumalad, seda ei maksa eeldada, et
probleemid lasuvad teadlikkuses jms, teadlikkuse puudumine on
alati sümptom, mitte probleem.

Ettepanek analüüsida: Tervest sellest kirjeldusest on puudu: 1)
tehnoloogia mõju haridusele (sisu ja vormi mõttes), on selge, et

faktiteadmise põhised – ei arendata õpilase
loovust ja ettevõtlikkust.

96.

2.13. Tervishoid,
lk. 36, 1. lõik

97.

2.13. Tervishoid,
lk. 36, 2. lõik

Lisaks väiksele sündimusele ja rahvastiku
vananemisele kaotab Eesti palju tööealist ja
töövõimelist elanikkonda rahva kehva
terviseseisundi ning enneaegse suremuse
tõttu. Kuigi aastal 2050 sündivate meeste
keskmine eesseisev eluiga tõotab olla täna
sündivate meeste omast ligi 10 aastat pikem
ning naised peaksid keskmiselt elama 7 aastat
kauem (vt ka joonis 9), siis vajab nende
tasemeteni jõudmine Eesti elanike
terviseseisundi olulist paranemist.
Tervise vallas on viimastel aastatel toimunud
mitmeid positiivseid arenguid. Keskmine
eeldatav eluiga on Eestis peale 1990-ndate
alguse madalseisu aasta-aastalt tõusnud,
saavutades 2002. aastaks taasiseseisvumisaja
eelse taseme ning ulatudes 2004. aastal
meestel 66,25 ja naistel 77,78 eluaastani
(joonis 9).
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IKT ja selle võimalused muudavad oluliselt nii töö ja seega ka
hariduse olemust. See on üks peamisi väljakutseid
haridussüsteemile tervikuna, kuidas muuta haridust vastavalt
IKT paradigmale. Sellest pole siin sõnagi juttu, kindlasti peaks
olema; 2) tänase ettevõtluse struktuuri mõju, peab arvestama
milline on reaalne majandusstruktuur, et see on pidevalt
primitiviseerunud ja tänu sellele ja saa lihtsalt tehnoloogia
valdkondi populariseerida teadlikkuse jms sellise tõstmisega.
Probleemile tuleb läheneda süstemaatiliselt: täna on paljude
ettevõtete jaoks tippspetsialistide palkamine keeruline ja
riskantne või teise äärmusena neid tippspetsialiste meil üldse
polegi.
Joonisel 9 ei ole 2050 a prognoosi, see olemas joonisel 3
(demograafiline olukord). Ettepanek: Tuleks kaaluda, kas on
vaja 2 korda esitada oodatava eluea jooniseid.

Kordus osaga 2.2 Demograafia. Ettepanek: kaaluda, kas see on
vajalik

98.

2.13. Tervishoid,
lk. 36, viimane
lõik

99.

2.13. Tervishoid,
lk. 36-39

Samas on vaatamata positiivsetele muutustele
keskmine eeldatav eluiga Eestis endiselt
tunduvalt madalam kui paljudes teistes EL
riikides, olles seejuures madalam ka uute
liikmesriikide keskmisest tasemest (joonis 9).
Endiselt on suur naiste ja meeste keskmise
eeldatava eluea erinevus (11 aastat). Meeste
madala keskmise eeldatava eluea peamiseks
põhjuseks on varajane suremus südameveresoonkonna haigustest, kasvajatest ja
välispõhjustest (näiteks liiklus- ja
olmetraumad, enesetapud) tingituna.

100. 2.14.
Sotsiaalkaitse,
lk. 39
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Eesmärgiks ei ole mitte lihtsalt eluea pikendamine, (mis toob
endaga kaasa mitmeid sotsiaalkindlustuse probleeme) vaid
tervena elatud eluea pikendamine, mis Eestis on ka oluliselt
madalam nii endiste kui ka uute EL riikidega võrreldes.
Ettepanek: Seda tuleks kindlasti siduda just OP-s kavandatud
taastusravi vajadusega.

Ettepanek: Tuleks ära tuua tööõnnetuste arv ja muutused selles.
Elanike ravikindlustusega hõlmatus (% elanikest), hinnang
inimeste finantsriskile haigestumise korral, tervishoiusüsteemi
sotsiaalne kättesaadavus ja piisavus (nähakse ette EL
dokumentidega ja MTTK-s). HIV nakatunute arv, tuberkuloosi
haigestunute arv, nakkushaiguste esinemine (nähakse ette EL
säästva arengu strateegias). Kuna Tervishoiu rakenduskavas
nähakse ette ainult meetmed taastusravi infrastruktuuri
arendamiseks, tuleks juba hetkeolukorra analüüsis vajadust selle
järele rohkem põhjendada (näiteks siduda meeste
haigestumisega südame-veresoonkonna haigustesse ning sellest
tuleneva taastusravi vajadusega, et neid tuua tagasi aktiivsesse
tööellu).
Ettepanek: Osa „Sotsiaalkaitse” vajab kindlasti toimetamist,
konkretiseerimist faktidega, põhjus-tagajärje seose järgimist.
Osa on liiga üldsõnaline, esineb kordusi, käibefraase ja –tõdesid,
mille väljajätmine võimaldaks esitatu kinnitamist faktide abil.
Osas on nimetatud valdkonna kõiki tähtsamaid võtmesõnu, kuid
puuduvad rõhuasetused, prioriteedid, mida annaks seostada

101. 2.14.
Sotsiaalkaitse,
lk. 39, 1. lõik

102. 2.14.
Sotsiaalkaitse,
lk. 39, 2. lõik

Majanduse madalast tootlikkusest tingitud
üldine madal sissetulekute tase ja tööhõive
probleemid, eriti nende ebaproportsionaalsus
(1*) eri ühiskonnagruppide osas, seab osa
ühiskonnast vaesusriski. Kuigi suhtelises
vaesusriskis elavate inimeste arv on
vähenenud, on see siiski hetkel (2*)
ligikaudu 19% elanikkonnast.
Peamiselt on vaesuse ja tõrjutuse ohus
pikaajalised töötud ja tööturult tõrjutud,
koolist väljalangenud, erivajadusega lapsed,
puuetega inimesed, eluasemeprobleemidega
inimesed ja vägivalla ohvrid. Selle tõttu on
Eestis kasvanud sotsiaalne ebavõrdsus, mis
osaliselt (aga mitte ainult) (3*) on tingitud
suurtest erinevustest (4*) regioonide vahel.
Sotsiaalse ebavõrdsuse tulemiks on asjaolu, et
ühiskonna sotsiaalne sidusus ning teatud ühiskondlike gruppide sotsiaalne kaasatus on
nõrk. Sotsiaalse kaasatuse edendamisel on
võtmeteguriks kõigi osapoolte (riik,
omavalitsused, MTÜd, erasektor kaasamine,
siinkohal võib positiivse näitena välja tuua
kolmanda sektori aktiivse osalemise kaasatuse
suurendamisel. Sotsiaalsest ebavõrdsusest
tulenevalt on madal ka ühiskonna kultuuriline
sidusus. Seejuures on üheks olulisemaks
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tegevuskavades esitatuga. Puudub läbivus mõistete kasutusel
(defineerimisel), pole selge, kas ja mis erinevused on
sotsiaalkindlustusmeetmetel ja abimeetmetel, sotsiaalabi ja
sotsiaalteenustel, hoolekande- ja tugiteenustel.
Ettepanek parandada sõnastust: (1*) sõnavalik pole kõige
sobivam, kas siis oleks parem, kui sissetulekud oleksid
proportsionaalselt madalad;
(2*) täpsustada, millisel hetkel;
(3*) aga mitte ainult osaliselt?
(4*) mille suurtest erinevustest?
Ettepanek: I lõik vajab toimetamist, konkretiseerimist
faktidega, põhjus-tagajärje seose täpsustamist.

Ettepanek parandada sõnastust: Sotsiaalse ebavõrdsuse
tulemiks (ebaloogiline sõnade kombinatsioon) on asjaolu, et
ühiskonna sotsiaalne sidusus ning teatud (milliste?) ühiskondlike
gruppide sotsiaalne kaasatus on nõrk. Sotsiaalse kaasatuse
edendamisel on võtmeteguriks kõigi osapoolte (riik,
omavalitsused, MTÜd, erasektor (võiks eraldi välja tuua
sotsiaalpartnerid?) kaasamine, siinkohal võib positiivse näitena
välja tuua kolmanda sektori aktiivse osalemise kaasatuse
suurendamisel (kuidas suurendavad kaasatust, konkretiseerida).
Sotsiaalsest ebavõrdsusest tulenevalt on madal ka ühiskonna
kultuuriline sidusus. Seejuures on üheks olulisemaks nõrkuseks

nõrkuseks eesti keelt mittevaldava
elanikkonna vähene kaasatus. Viimane on
tingitud paljuski riigikeele madalast oskusest
ja staatusest muukeelse elanikkonna hulgas
ning sellega seonduvast Vene teabekanalite
domineerivast mõjust kolmandikule elanikkonnast.
103. 2.14.
Sotsiaalkaitse,
lk. 39, 3. lõik
104. 2.14.
Sotsiaalkaitse,
lk. 39, 4. lõik

Sotsiaalse ebavõrdsuse tingimustes on
sotsiaalkaitse alal oluline tagada
sotsiaalkindlustusmeetmete ebapiisavuse
korral hoolekande- ja tugiteenuste olemasolu.
Eesti sotsiaalkaitse süsteemi keskseks
puuduseks on, et kuigi sotsiaalkaitse
süsteemis on kasutusel mitmesuguseid
abimeetmeid, puuduvad sageli neid siduvad
lülid. Nii näiteks tuleb tõdeda, et sotsiaalabi ja
sotsiaalteenuste osutamine ei ole soovitud
tasemel seotud tööhõive meetmetega ega
motiveeri inimesi oma olukorda parandama
tingimustes, kus parem toimetulek vähendab
toetusi ja soodustusi. Ka teiste avalike
teenuste (sh haridus- ja tööturuteenused)
efektiivsus on soovitavast madalam mis
avaldab omakorda negatiivset mõju ka
hoolekandemeetmete tulemuslikkusele.
Pakutavate sotsiaalteenuste maht on sageli
ebapiisav ja ei vasta seetõttu abivajajate
tegelikele vajadustele.

154

eesti keelt mittevaldava elanikkonna vähene kaasatus. Viimane
on tingitud paljuski riigikeele vähesest oskusest ja madalast
staatusest muukeelse elanikkonna hulgas ning sellega
seonduvast Vene teabekanalite domineerivast mõjust
kolmandikule elanikkonnast.
II lõigus on esitus on liiga üldsõnaline, palju ebaolulisi sõnu,
trafaretseid väljendusi.
Ettepanek parandada sõnastust: Lause ebaselge.

Ettepanek analüüsida ja parandada sõnastust: Eesti
sotsiaalkaitse süsteemi keskseks puuduseks on, et kuigi
sotsiaalkaitse süsteemis on kasutusel mitmesuguseid
abimeetmeid (milliseid?), puuduvad sageli neid siduvad lülid.
Nii näiteks tuleb tõdeda, et sotsiaalabi ja sotsiaalteenuste
osutamine ei ole soovitud tasemel (kes soovis, milline tase)
seotud tööhõive meetmetega (ei haaku, sest eelmises lauses oli
juttu sotsiaalkaitse süsteemist, selle abimeetmetest ja neid
siduvatest lülidest) ega motiveeri inimesi oma olukorda
parandama tingimustes (mis need on?), kus parem toimetulek
vähendab toetusi ja soodustusi (ebaselge, liiga üldsõnaline
lause). Ka teiste avalike teenuste (sh haridus- ja tööturuteenused)
efektiivsus on soovitavast (mis tase see on?) madalam (kuidas
mõõdetud, kui palju?), mis avaldab omakorda negatiivset mõju
ka hoolekandemeetmete (lõigu alguses juttu abimeetmetest,
sotsiaalabi ja sotsiaalteenustest) tulemuslikkusele (milles
väljendub?). Pakutavate sotsiaalteenuste maht (millistes ühikutes
mõõdetud) on sageli ebapiisav ja ei vasta seetõttu abivajajate
tegelikele vajadustele (kinnitada faktidega).

105. 2.14.
Sotsiaalkaitse,
lk. 40, 1. lõik
106. 2.14.
Sotsiaalkaitse,
lk. 40, 1. lõik
107. 2.14.
Sotsiaalkaitse,
lk. 40, 1. lõik
108. 2.14.
Sotsiaalkaitse,
lk. 40, 2. lõik

Siiski ei ole peretoetused tihtipeale piisavad
tagamaks lastega perede minimaalset
toimetulekut.
Võrreldes 1997. aastaga on allpool vaesuspiiri
elavate leibkondade osatähtsus vähenenud
36,1%-lt 17,0%-le kõigist leibkondadest.
Näiteks elas 2004. aastal 9,6% lastest
perekondades, kus mõlemad vanemad on
töötud.
Asendushooldusele eelnev ja
toimetulekuraskusi ennetav tegevus on
kohalike omavalitsuste korraldada, mis
tähendab, et omavalitsuste poolt pakutav abi
ning teenuste hulk ja maht on piirkonniti väga
erinev.
Eestis on kokku 23 hoolekandeasutust, millest
16 kuulub riigile.

109. 2.14.
Sotsiaalkaitse,
lk. 40, 3. lõik
110. 2.15.
Kõikide riiklike tegevuste puhul on soovitud
Haldussuutlikkus tulemuste saavutamisel, aga ka juba tegevuste
, lk. 40, 1. lõik
kavandamisel oluline riigi haldussuutlikkuse
tase.
111. 2.15.
Lisaks ei toeta avalikus halduses
Haldussuutlikkus kavandatavaid olulisi arenguid ja
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Ettepanek: IV lõik vajab toimetamist, liiga üldine ja
laialivalguvate mõistetega (III lõigus nimetatakse
sotsiaalkindlustusmeetmeid, neile lisaks hoolekande- ja
tugiteenuseid; selles lõigus nimetatakse abimeetmeid ja lisaks
sotsiaalabi ja –teenuseid), kinnitamata faktidega tekst.
Ettepanek parandada sõnastust: Liigsõnaline lause.
Ettepanek parandada sõnastust: Võrreldes 1997. aastaga on
allpool vaesuspiiri elavate leibkondade osatähtsus vähenenud
36,1%-lt 17,0%-le (mis aastaks?) kõigist leibkondadest.
Ettepanek parandada sõnastust: Näiteks elas 2004. aastal
9,6% lastest perekondades, kus mõlemad vanemad olid töötud.
Kordus, vt V lõiku.

Ettepanek parandada sõnastust: Eestis on kokku 23
erihoolekandeasutust, millest 16 kuulub riigile.
Ettepanek parandada sõnastust: Oma tegevuste kavandamisel
oleme suurt tähelepanu pööranud just haldussuutlikkusest
tulenevatel probleemidele ning võtnud tarvitusele vastavad
meetmed selle parandamiseks.
Ettepanek parandada sõnastust: Lisaks ei toeta avalikus
halduses kavandatavaid olulisi arenguid ja seadusemuudatusi

, lk. 41, 3. lõik
112. 2.16. SWOTanalüüs, lk. 41,
1. lõik
113. 2.16. SWOTanalüüs, lk. 41,
loetelu

seadusemuudatusi piisaval määral adekvaatne
ja süsteemne koolitus.
Eelnevas sektorite ja trendide analüüsis
esitatud kõige olulisemate aspektide põhjal on
võimalik analüüsida ühtselt Eesti tugevusi,
nõrkusi, võimalusi ja ohte
sotsiaalmajandusliku arengu vallas.
konkurentsi- või võrdlustaustana on tugevuste
ja nõrkuste määratlemisel silmas peetud
eelkõige teisi, eriti uusimaid, Euroopa Liidu
liikmesriike ja Eesti lähinaabreid, aga ka
maailma riike tervikuna;

114. 2.16. SWOTanalüüs, lk. 41,
loetelu

Väliskeskkonna alla liigituvad aspektid, mis
on sõltuvad arengutest väljaspool Eestit ja
riiklikku avaliku poliitika kujundamist – st
nad ei ole ainult Eesti riikliku poliitikaga
soovitud suunas mõjutatavad.

115. 2.16. SWOT-

Eesti tugevused, nõrkused, võimalused ja

156

piisaval määral adekvaatne ja süsteemne teadmiste ja oskuste
arendamine.
Ettepanek parandada sõnastust: lause paremini sõnastada.

konkurentsi- või võrdlustaustana on tugevuste ja nõrkuste
määratlemisel silmas peetud eelkõige teisi, eriti uuemaid,
Euroopa Liidu liikmesriike ja Eesti lähinaabreid, aga ka maailma
riike tervikuna;
Sellises määratluses on piirangud a) uuemad EL liikmesriigid; b)
Eesti lähinaabrid mõttetu. Ettepanek: näidata selgelt ära, mis
kriteeriumide osas on võrdlustaustaks (benchmark tase või
keskmine) a) EL (või EL uuemad liikmesriigid); b) lähinaabrid;
c) maailm. Soovitav oleks kontsentreeruda eelkõige nendele
riikidele, keda a) väljastpoolt vaatleja (välisriigi poliitika
kujundaja, välisinvestor, välisettevõtja, välis(oskus)tööjõud
vms); b) meie ise peame enda vahetuteks konkurentideks
(elukeskkonna, ettevõtluse ja arenduse, inimkapitali osas) või
koostööpartneriteks (keskkonna osas).
Käesolev määratlus võib tekitada (ja all on ka näha, et on
tekitanud) raskusi teemade jagamisel SWOT-tabelisse. Väga
keeruline on hinnata, mis „on ainult Eesti … poliitikaga”, ja mis
„ei ole ainult Eesti … poliitikaga” mõjutatav. Ettepanek: Def
väliskeskkond rangemalt, st „…teemad, mis ei ole üldse (või on
tühisel määral) Eesti riikliku poliitikaga soovitud suunas
mõjutatavad.
Seda tabelit on väga lihtne rünnata, kuna pole esitatud selget

analüüs, lk. 42,
tabel 2

ohud – SWOT-tabel

metoodikat, mille alusel üks teema on S, teine W või üks O,
teine T kategoorias. Praegusel kujul võib süüdistada, et tegemist
pole hetkeolukorra kaardistamisega, vaid (koostajate
subjektiivse) intuitiivse soovunelmaga, mille oht seisneb selles,
et tegelikud tugevused ja nõrkused jäävad varjule. Näiteks:
tugevus „haritud rahvas” – Kas eest(imaa)lased on enam haritud
kui lätlased, soomlased või Venemaa rahvad? Mille alusel me
seda väidame? Kas Lätis, Soomes ja Venemaal ka nii arvatakse?
Juhul kui see on meie tugevus, siis a) RSKS peaks välja tooma,
kuidas me saame seda tugevust kui konkurentsieelist ära
kasutada oma eesmärkide saavutamiseks; b) kuidas me plaanime
kaitsta seda tugevust (pikaajalise unikaalse konkurentsieelise
temaatika). Ettepanek: Jaotamise aluseks peab kindlasti olema
mõõdetav argument (N: meie kvant näitaja võrreldes
võrdlustaustaks oleva riigi / riikide grupi vastava kvantnäitajaga; küsitlusel / eksperthinnangul baseeruv uuring, milles
näiteks küsitluse tulemused annavad alust nii väita jne).
Seisukoht tuleb võtta algandmete usaldusväärsuse kohta (ja
vajadusel lisada klausel täiendava mõõtmise või hindamise
vajadusest). Teemad, mille osas oleme võrdlustaustaks olevatest
riikidest olulisel määral paremas seisus, on S ning vastupidisel
juhul W. Teemasid, kus meie olukord on suhteliselt sarnane
teistega, st me ei eristu ei heas, ei halvas, ei tooda ST jaotusel
välja (mudeli loogika kohaselt eristatakse oluline
väheolulisemast (konkurentsieelise/-puuduse mõistes), et
üldstrateegiat paremini kontsentreerida. Mudeli arendusena võib
igale teemale anda kaalu, et paremini eristuksid väga olulised
Sid teistest Sidest (Wd Wdest). Dünaamilise perspektiivi
sissetoomisel tuleks analüüsida ka trende, st kuidas vastav
näitaja muutub / võib muutuda võrdlusaluseks olevates riikides
(aastaks 2013) paratamatult või selle riigi poliitika tulemusena.
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Kas nii tekkiv olukord on Eestile soodne või ebasoodne? Kas
Eesti peaks ennetavalt midagi ette võtma? Dünaamiline
perspektiiv puudutab ka teemasid, kus me täna ei ole olulisel
määral paremas ega halvemas seisus, kuid mis on / võivad olla
oluliseks konkurentsieelise/-puuduse allikaks. Järgmine samm
on identifitseerida key-driverid - teemad, tegurid, poliitikad, mis
lükkavad muutused käima (ja tõmbavad teised valdkonnad
kaasa). Sellisel juhul hakkab asi strateegilise juhtimise poole
kalduma, mis on samm edasi praegu kasutatavast strateegilisest
planeerimisest.
116. 2.16. SWOTanalüüs, lk. 42,
tabel 2

Tugevused
Nõrkused

117. 2.16. SWOTanalüüs, lk. 42,
tabel 2

Tugevus
o Soodne geograafiline asend ja
integreeritus Läänemere ja eriti Põhjala
riikidega.

158

Vt ka üldised kommentaarid SWOT-analüüsi kohta.
Metoodiliselt on kaheldav, kas ühe ja sama teema (tõsi, eri
aspektide) paiknemine samaaegselt Sis ja Ws on õigustatud.
Mõistagi on komplektsetes teemades palju alateemasid, kuid
strateegia seisukohast on oluline määratleda asi must-valgelt kas on prioriteet või mitte. Antud juhul puudutab see jutt
haridust ja transporti (teedevõrk). Ettepanek: võtta analüüsi
alusel RSKSi SWOTis selge positsioon, milline on
hetkepositsioon agregeeritult. Hetkeolukorra käsitluses (peatükk
2 alguse alapunktides või OPdes) esitada valdkonna enda
detailne SW, kus võivad osa aspekte olla Sis, osa Ws.
Tähtis on, kas me oleme suutelised geograafilisest asendist
tulenevaid eeliseid efektiivsemalt ära kasutama (riikidevaheline
tööjaotus, lähinaabrite turgudele ligipääs, õppimine
lähinaabritelt, piiriülesed projektid jne) kui teised naabrid (või
kui teised piirkonnad a la Visegrad, Benelux). Samas on põhjust
kahelda, nagu me saaks mingi oma poliitikaga meie geograafilist
asendit parandada / kahjustada. Ettepanek parandada
sõnastust: Seetõttu soovitame vältida sõnakonstruktsiooni
"soodne geograafiline asend" rõhutamist kui eelist nii siin kui ka

118. 2.16. SWOTanalüüs, lk. 42,
tabel 2
119. 2.16. SWOTanalüüs, lk. 42,
tabel 2
120. 2.16. SWOTanalüüs, lk. 42,
tabel 2

121. 2.16. SWOTanalüüs, lk. 42,
tabel 2

RSKSi ja OPde teistes osades. Teatud mõttes on ka Iisraelil
"soodne geograafiline asend": soe kliima (st energia kokkuhoid),
Aafrika-Aasia ristteel (st kaubandus-(transiidi)tee ääres); ka on
Iisraeli tuntus, paljuski tulenevalt riigi asukohast, Eesti omast
kordi suurem (st bränd Iisrael). Samas on kaheldav, kas eestlase
perspektiivist vaadates me nõustume, et Iisraelil on "soodne
geograafiline asend". Soovitame tegeleda asjadega, mida muuta
saab, ning leppida asjadega, mida muuta ei saa.
Mille alusel me seda väidame?

Tugevus
o Ühiskonna avatus ja paindlikkus.
Tugevus
o Taastuvate loodusvarade (peamiselt
metsa) olemasolu ning oma energeetiline
ressurss põlevkivi näol.
Võimalused

Ohud
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Julgeme väita, et on lihtne ära tõestada, et loodusvarade poolest
„ei ole rikas me maa”. Ettepanek: vt muutmisega seoses
ülaltoodud metoodilisi ettepanekuid.
Ettepanek: käsitleda OT teemade identifitseerimisel PEST
mudelit. Mõõtmine ja jaotamine on analoogne nagu SW teljel (vt
selgitused ülal). Lisanduvad a) otsuse langetamise koht, kas
nimetatud trend on Eestile pigem kasulik (ehk O) või
riskantne/kahjulik (ehk T); b) preventatiivsed ja korrigeerivad
meetmed.
Praegusel kujul on tabeli sisu vaadates O defineeritud kui
„võimalikud positiivsed arengud”. SWOT metoodika kohaselt
tähendab O meist sõltumatuid „trende / muutusi maailmas
(lähipiirkondades), mille realiseerumisel näeme / prognoosime
endale avanemas uusi võimalusi ". Analoogia on T osas.
Julgeme väita, et N: "otseste välisinvesteeringute mahu ja
kvaliteedi kasv" on väga selgelt ära määratud konkreetse riigi
poliitikaga (vrdl Eesti ja Valgevene). Seega on a)
välisinvesteeringute tase; b) välisinvesteeringute kvaliteet SW

122. 2.17. Analüüsi
järeldused, lk. 42

123. 2.17. Analüüsi
järeldused, lk.
43, 3. lõik

Seega peab struktuurivahendite kasutamise
strateegia keskseks lähenemiseks olema:
võimaluste ärakasutamine nõrkuste
ületamiseks.
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telje teemad. Ettepanek: Sama analüüsiskeemi kasutades tuleks
hinnata teiste Ode, aga ka Tde (sõnastuse) sobivust tabeli OT
osadesse (vt N: kulueelise vähenemine, "ajude äravool" jms, kus
mõjuhoovad on tegelikult Eesti käes).
Sellel punktil on selge seos punktiga 2.16. Kuivõrd meie
hinnangul tuleks 2.16 oluliselt ümber teha, siis muutuks ka
järelduste osa. Ettepanek: tuua siin loeteluna selgelt välja
(grupid: väga olulised teemad, olulised teemad, tähelepanu
väärivad teemad või midagi sarnast) SWOT-analüüsi järeldused
(samm edasi praegusest lähenemisest, mis on põhimõtteliselt –
(valel) eeldusel, et SWOT on ok – sobiv).
Siin tuleks vaadata võimaluste (uut) definitsiooni. Võimalusi (st
trende / muutusi) saab ära kasutada (sellest profileerida), kui a)
omatakse vajalikke tugevusi; b) ollakse piisavalt paindlik (riigi
seisukohalt tähendab see otsustusvõimelisust ja võimet kiiresti
kanaliseerida vahendeid kohandumiseks). Nõrkused tähendavad
seda, et ei olda suutelised avanevaid võimalusi kasutama (ja/või
ollakse nõrgad end muutustega / valitseva olukorraga kaasnevate
riskide eest kaitsma). Ettepanek: anda siinkohal strateegia jaoks
(peatükk 3) kätte suund / põhimõte, kas a) proaktiivne
lähenemine (arendame oma tugevusi ja haarame otsustavalt
kinni muutuvas maailmas avanevatest võimalustest); b)
reaktiivne lähenemine (arvestame oma nõrkusi ning tegeleme
nende olukorra parandamisega, omades selget nägemust ja
kaitsemeetmeid muutuvas maailmas peituvatest riskide
maandamiseks, mis võivad meid otseselt mõjutada). Mõistagi on
siin kombineerimise võimalus (N: teemade / valdkondade
tasandil), kuid üldstrateegia (selle teema osas) peaks olema
kokku lepitud (koos ajaperspektiiviga). Tõenäoliselt on riigil
lihtsam (ja võimalik, et ka mõistlikum) võtta aluseks reaktiivnse
lähenemine, mis iseloomustab „mittesekkumise” ja „vaba turu”

124. 3.1. Üldeesmärk
ja strateegia
aastateks 20072013, lk. 44, 1.
lõik

125. 3.1. Üldeesmärk
ja strateegia
aastateks 20072013, lk. 44, 2.
lõik

Et kasutada aastatel 2007-2013 Eestile
avanevaid Euroopa Liidu struktuurivahendeid
pika-ajalise arengu saavutamiseks võimalikult
tõhusalt (sh “Säästev Eesti 21” eesmärkide
poole liikumiseks), seatakse
struktuurivahendite strateegia
üldeesmärgiks: kiire, sotsiaalselt ja
regionaalselt tasakaalustatud jätkusuutlik
majanduslik areng. Seeläbi on võimalik
saavutada Eesti ja ELi ühine eesmärk, milleks
struktuurivahendid Eestile eraldatakse: Eesti
elatustaseme liginemine EL keskmisele (st
reaalne konvergents).
Sellise üldeesmärgi sõnastamisega luuakse
Eesti seniste ja tulevaste poliitikate vahel
järjepidevust, kuna sama eesmärk on Eesti
majanduspoliitikal ja ka struktuurivahendite
kaasamisel olnud juba aastaid. Tulenevalt
Eesti hetkeolukorrast on majanduskasvu
kiirendamise ja samaaegselt sotsiaalse ning
regionaalse tasakaalu ja arengu
jätkusuutlikkuse suurendamise sihid endiselt
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poliitikat. Riigi rolliks on sel juhul olla nn sotsiaalne abistaja,
kes keskendub teemadele, kus turuhind (teenitav kasum) ei
õigusta kapitalipaigutusi ja kulusid või teemad, mis on seotud
julgeolekuga selle laiemas tähenduses. Key-driveriks on sellise
mudeli puhul üksikindiviidid ja inimgrupid, kes läbi ettevõtete
või MTÜde loovad väärtust iseendale (kogukonnale) ning
seeläbi riigile tervikuna. Riigi ülesanne on hoida (stabiilsuse
nõue) ja võimalusel parandada tegutsemiskeskkonda, et
ettevõtlikud inimesed saaksid / tahaksid end Eestis realiseerida.
Ettepanek: Siin peaks olema selge mõõdik. Hea eesmärk vastab
viiele kriteeriumile: a) mõõdetav; b) ajaga seotud; c) reaalne; d)
kvaliteediaspekti silmas pidav; e) heaks kiidetud. Vähemalt
kriteeriume a), b) ja c) peaks suutma täita, st mis aastaks, kui
kaugel me EL keskmisest (mis keskmine?) oleme eeldusel, et
see prognoos on reaalne (st vahemaa läbimise kiirus on õigesti
arvestatud).

Ettepanek analüüsida: Kas tehes asju, mida siiani tehakse (st
senine poliitika), ainult suuremas mahus, viib meid tulemusele?
Hetkesituatsiooni analüüsist kerkivad esile probleemid, mis on
senise poliitika tagajärjeks (või tegematajätmiseks). Kas tõesti
pole vajadust strateegiat korrigeerida / rõhuasetusi muuta?
Millega on tagatud, et aastal 2013 analüüsi tehes ei tõdeta samu
vajakajäämisi, mis 2006?

126. 3.1. Üldeesmärk
ja strateegia
aastateks 20072013, lk. 44, 5.
lõik

127. 3.1. Üldeesmärk
ja strateegia
aastateks 20072013, lk. 45, 1.
lõik
128. 3.1. Üldeesmärk
ja strateegia
aastateks 20072013, lk. 45, 1.
lõik, loetelu
129. 3.2. Indikaatorid,

asjakohased.
Üldeesmärgi poole liikumiseks on tulenevalt
hetkeolukorra analüüsist vaja Eestis viia ellu
tegevusi eeskätt järgmistes eesmärgipäraselt
sõnastatud valdkondades ehk prioriteetides,
mis sisaldavad EL struktuurivahenditest
potentsiaalselt abikõlblikke ja samadele
eesmärkidele suunatud toetavaid siseriiklikke
tegevusi:
Prioriteetides sisalduvate tegevuste
kavandamisel ja hilisemal elluviimisel
valdkondlike rakenduskavade raames
lähtutakse järgmistest läbivatest
väärtustest:
infoühiskonna edendamine;

Majandusliku arengu kiirus

131. 3.2. Indikaatorid,

Nimelt mõjutavad majandusliku arengu

lk. 45

lk. 45, 2. lõik

Ettepanek käsitleda: millised olid valikukriteeriumid, mille
järgi see otsus langetati? Milliste alternatiivide hulgast valiti?

Ettevõtluse OPs on samanimeline prioriteetne suund.
Ettepanek: selguse huvides vältida samu väljendeid eri asjadest
rääkimisel
Kas nad peavad ja kas on mõistlik, et need oleks valitud nn
Indikaatorite juhendist? Ettepanek: Soovitame määratleda
pigem soovitud vahemik kui ainult tase – nb! dünaamilisus. Hea
indikaator peab vastama paljudele tingimustele (vt näiteks
kasvõi James Lami soovitusi). Indikaatoritele tuleks lisada tema
tunnus lähtuvalt kolmest vaatest: tüüp, kasutusala, sisu (vt selle
kohta indikaatorite juhendist).
kompleksnäitaja, selle arvutamist toetav valem ja oluliste
komponentide sihttasemed, kui sisemine struktuur ja selle
saavutamiseks tehtavad tegevused on olulised
Samas ei põhjenda see, miks soovitakse üldse loobuda

lk. 45

130. 3.2. Indikaatorid,

Ettepanek käsitleda: millised olid valikukriteeriumid, mille
järgi otsus langetati?
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132. 3.3. Prioriteet 1:
Haritud ja tegus
rahvas, lk. 49

133. 3.3. Prioriteet 1:
Haritud ja tegus
rahvas, lk. 50, 2.
lõik

134. 3.3. Prioriteet 1:
Haritud ja tegus

kiiruse indikaatoreid ja nende sihttasemeid ka
paljud sellised tegurid, mida antud strateegia
ei hõlma ja mida selle elluviimisega ei
suunata. Seetõttu võib ainult kiiruse
hindamine anda ebapiisava ja subjektiivse
pildi tegevuste tulemuslikkusest.

Eeltoodud probleemide lahendamiseks on
meil üldiselt hea lähtepositsioon, sest Eesti
elanikud on valdavalt hea üldise haritusega ja
avatud muutusteks ning arengule. Haritumad
ja tegusamad inimesed on rohkem valmis
kasutama neile avanevaid võimalusi
suhtlemiseks ning kogemuste ja teadmiste
vahetamiseks laienenud Euroopa Liidus ja
maailmas, mis suurendab nende
arenguvõimalusi veelgi ja toob kasu Eestile
laiemalt.

Hariduse paindlikkuse ja elukestva õppe
võimaluste suurendamiseks luuakse ulatuslik
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indikaatorist SKP per capita – seda võib ja peabki vaatama koos
teiste indikaatoritega tegevuste tulemuslikkuse hindamiseks.

Ettepanek: Siin tuleks rõhuasetus viia Eesti majanduse
fundamentaalsele probleemile: tootlikkus. Ning lähtuvalt sellest
vaadata millised on hariduse ja tegusa rahva osas puudujäägid –
ja välja tuua prioriteetsemad tegevused, mida saaks
struktuurivahenditest kontsentreeritult lahendada. Tehnoloogia ja
ettevõtluse dimensioon tuleb siia tugevalt sisse tuua – nii
sisulisel kui ka erinevate rakenduskavade koosmõju mõttes.
Praegu ei ole seda üldse mitte olemas.
Ettepanek: Ka siin võiks rõhuasetustena välja tuua 1)
tehnoloogia mõju haridusele (IKT); 2) tänase ettevõtluse
struktuuri mõju haridusele (arvestades esimese
primitimiseerumist).
Samuti oleks tegeliku olukorra parandamiseks vaja teatavaid
prioriteete seada – mis oleks esimene, teine, kolmas jne
valdkond, mida peaks 2007-2013 lahendama.
Need võiksid olla: 1) praktikasüsteemi koos täiendõppe süsteemi
väljaarendamisega; 2) IKT kaudu hariduse sisu ja ülesehituse
muutus, 3) sotsiaalsete oskuste areng eriti kutseharidusega
seotus õppes: 4) majanduse tootlikkuse kasvuga seotud
valdkondade inimressursi arendamine; 5) poliitikakujundamise
kvaliteedi parandamine.
Ettepanek: Seda kõike ei ole mõtet teha eraldiseisvalt
praktikasüsteemide uuendamisega, vastupidi, need olema

rahvas, lk. 50, 4.
lõik

136. 3.3. Prioriteet 1:
Haritud ja tegus
rahvas, lk. 51-52

täiskasvanute tööalase täiend- ja ümberõppe
süsteem, mis võimaldab kõigil soovijatel
õppes osaleda. Eelkõige toetatakse koolitust,
mis on suunatud uute tehnoloogiate
kasutuselevõtule, aga ka muid teadmistepõhist
majandust toetavaid koolitusi. Töötatakse
välja ja rakendatakse varasema õpi- ja
töökogemuse arvestamise süsteem. Seotuna
õppekavaarendusega arendatakse edasi
pädevustepõhist kvalifikatsioonisüsteemi ning
selle seost Euroopa
kvalifikatsiooniraamistikuga.
Jätkatakse õppekavaarendust kõigil
haridustasemetel; sealhulgas toetatakse
õpetajakoolituse ning kutse- ja
kõrghariduslike õppekavade kujundamist
pädevuspõhisteks ning kutsestandarditele
vastavaiks. Õppe kvaliteedi säilitamiseks ja
arendamiseks toetatakse õppeasutuste
rahvusvahelist koostööd ning õppurite ja
õppejõudude liikuvust.
Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise
suurendamine ja tööelu kvaliteedi
parandamine

137. 3.3. Prioriteet 1:
Haritud ja tegus

Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise
suurendamiseks tegeletakse töötuse ja

135. 3.3. Prioriteet 1:
Haritud ja tegus
rahvas, lk. 50,
eelviimane lõik
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omavahel nii administratiivselt kui sisuliselt seotud.

Need peaksid olema elementaarsed osad praktikasüsteemidest.

Siin puudub selge arusaam strukturaalsetest probleemidest ja
nende lahendamisest: ühest küljest on oskustööjõu puudus,
teisalt aga on terve hulk heitunud ja lihtsaid teenindussektori
töökohti, kus palkadele on ainus tõususurve miinimumpalga
tõstmine.
Ettepanek analüüsida:
Kuidas erineb see valdkond ettevõtluse inimressursi
arendamisest, kuidas tehakse koostööd ja välditakse kordusi?
Ettepanek: Täiskasvanute koolitus peaks olema rohkem
rõhutatud, probleem ei ole ju enam tööpuudus vaid tööjõu

rahvas, lk. 51,
eelviimane lõik

138. 3.3. Prioriteet 1:
Haritud ja tegus
rahvas, lk. 52, 2.
lõik

139. 3.3. Prioriteet 1:
Haritud ja tegus
rahvas, lk. 52
140. 3.3. Prioriteet 1:
Haritud ja tegus
rahvas, lk. 53, 1.
lõik

mitteaktiivsuse ennetamisega.
Võtmetegevusteks on kutse- ja
karjäärinõustamise arendamine
Sotsiaalministeeriumi ja Haridus- ja
Teadusministeeriumi koostöös, aga ka täna
töötavatele inimestele mõeldud täiend- ja
ümberõppevõimaluste loomine ja
laiendamine. Samuti tegeletakse paindlike
töövormide kasutamise edendamisega, mis on
oluline mitmete inimrühmade hõives
püsimiseks - näiteks lapsevanemad, puuetega
inimesed ja vanemaealised, aga ka kaugemate
piirkondade elanikud.
Arvestades riigi demograafilist olukorda, aga
ka tööjõu liikumisvabaduse kasvu, tuleb
tähelepanu pöörata tööjõu rände küsimustele
nii sisse- kui väljarändajate osas. Tervikliku
tööalase rändepoliitika kujundamiseks tuleb
esmalt parandada statistika ja uuringute
kättesaadavust.
Hoolekande teenuste arendamine,
sotsiaalse kaasatuse suurendamine ja
soolise võrdõiguslikkuse edendamine
Väheneva ja vananeva rahvastiku tingimustes
tuleb erilist tähelepanu pöörata lastele.
Lastekaitse korraldus peab toetama lapse
kasvamist perekondlikus keskkonnas.
Vanemliku hoolitsuseta laste heaolu tagamisel
lähtutakse lapsele parima kasvukeskkonna –
perekonna või perekondliku õhkkonna –
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puudus.

Ettepanek: Siinkohal peaks olema lause, et mitte parandada
statistika kättesaadavust, vaid luua vastav infosüsteem ning
statistika (seda meil täna ei ole).

Süsteem puudub, kokku on pandud väga erinevad tegevused, nii
nagu ilmselt vastavate ministeeriumite allosakonnad oma
ettepanekud on teinud; on mosaiik, aga tervikut ei ole.
Ettepanek analüüsida: Samas ei ole kuskil sõnagi koolieelsete
lastekasvatusasutuste võrgu moderniseerimisest laiendamisest
jne, see mis täna on väga valus teema, kuhu panna laps pärast
aastast vanemapalgaga kodus olemist.

141. 3.3. Prioriteet 1:
Haritud ja tegus
rahvas, lk. 53
142. 3.4. Prioriteet 2:
Teadus- ja
arendustegevuse
võimekuse ning
ettevõtete
uuendusmeelsus
e ja tootlikkuse
kasv, lk. 56
143. 3.5. Prioriteet 3:
Paremad
ühendusvõimalu
sed, lk. 62

tagamisest. Kuna lapse kasvatamisel
perekondlikus keskkonnas on suur roll last
kasvataval isikul, siis siin on väga tähtis
nende pidev harimine. Selleks plaanime
oluliselt suurendada last kasvatavatele
isikutele suunatud riiklike koolituste
osatähtsust, esmalt suurendame just
kasuperede ja lastekodus töötavate kasvatajate
täienduskoolituse mahtu. Lisaks
täiendkoolitusele plaanime oma erilise
tähelepanu suunata ka laste hoolekannet
ennetavate teenuste väljatöötamisele.
Ettepanek analüüsida: Need on lihtsalt nominaalsed seosed,
Seosed teiste prioriteetidega
tegelikku kirjeldust sellest, milline on sisuline ja
administratiivne koosmõju, seda ei ole, ehkki see oleks
hädavajalik
Detailsed kommentaarid on ära toodud Hariduse infra ja
Inimressursi OPde juures.

Ettepanek: Struktuuri seisukohalt võiks: a) p 2.7 ja p 2.8 lõpus
olla koondkokkuvõte aktuaalsematest vajadustest b) selles
punktis aga viide nendele kokkuvõtetele. Praegu korratakse
(valikuliselt) üle sama jutt, mis p 2.7 ja 2.8. Jääb arusaamatuks,
kas see, mida nüüd „prioriteedi juures” esile ei tõsteta, pole siis
oluline 2007-2013 EL programmide vaatevinklist.
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144. 3.5. Prioriteet 3:
Paremad
ühendusvõimalu
sed, lk. 62, 2.
lõik

Vaatamata Eesti riigi soodsale geograafilisele
asendile ja territooriumi väiksusele, on nii
riigi sisesed kui rahvusvahelised ajalised ja
ruumilised * vahemaad märkimisväärselt
suured.

145. 3.5. Prioriteet 3:
Paremad
ühendusvõimalu
sed, lk. 62, 2.
lõik

Nii siseriiklike kui rahvusvaheliste
ühendusvõimaluste arendamine ja
ligipääsetavuse suurendamine võimaldab
üheltpoolt luua eeldusi kiire majanduskasvu
jätkumiseks, kuna suurendab ettevõtete
toimimise tõhusust, inimeste töö- ja
liikumisvõimalusi, jne. Teisalt võimaldab see
aga seonduvalt luua otseseid eeldusi
majanduskasvu regionaalse ja sotsiaalse
tasakaalustatuse suurenemiseks.
Kuigi Eestit kattev teedevõrk on üldiselt tihe
ning tingimused lennu- ja mereühenduseks
(eriti lähinaabruse riikidega*) olemas, on
probleemiks transpordi võrkude kvaliteet,
ohutuse tase ja läbilaskevõime.

146. 3.5. Prioriteet 3:
Paremad
ühendusvõimalu
sed, lk. 62,
viimane lõik
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* See viide teeb lause vääraks. St a) kui nii, siis ei ole meie
geogr asend soodne; b) kui nii, siis ei ole meie territoorium väike
(kuna kuni ca 300 km sõiduga saab pea igalt poolt igale poole,
siis ruumilised vahemaad ei ole suured). Samas on võimalik
Soome sõita mõneteist minutiga, Kesk-Euroopasse paari tunniga
(ega mujal lennukid-laevad kiiremini sõida kui meil). Lisaks on
valik välisriikidesse sõitmise vahenditest piisavalt lai, st
erinevaid liikumisviise eri hinnaklassides (ainult rongiühendus
on piiratud). Ettepanek: rõhutada vaid suurt ajalist kaugust
riigi-sisesel liikumisel, märkides ära suhteliselt aeglase
ühistranspordi, sõidukitega liikumise ummistunud linnas ning
saarte ühendused mandriga (praamisõidu kestvus ja ooteajad).
Häirib vaatenurk, et „mida rohkem on teid ja kiiremini saab
liikuda, seda parem”. Ettepanek: Rõhk peaks olema teedevõrgu
(sh raudteede, mereteede, lennuteede) optimeerimisel (lähtudes
mõistlikust ajakulust) ning koos teiste riiklike poliitikatega
liikumise vajaduse vähendamises (elu- ja töökeskkonna
läbimõeldud planeerimine). Infra rajamine või sõitmine ei tohi
olla eesmärgiks, vaid vahendiks (sh arvestades muu kõrval ka
keskkonna ja regionaalpoliitika (vrdl pendelliikumine ja
magalad) teemasid).
Kuigi Eestit kattev teedevõrk on üldiselt tihe ning tingimused
lennu- ja mereühenduseks (eriti lähinaabruse riikidega) olemas,
on probleemiks transpordi infrastruktuuri kvaliteet, ohutuse tase
ja läbilaskevõime.
* Mis meil takistab kaugemale sõitmast? (Lennu)ühendused
Euroopa tõmbekeskustega on olemas. Laevaga vaevalt
Vahemere, Kesk-Euroopa või Balti riikidesse sõidetakse –
Skandinaavia suund on laevadega kaetud. Ettepanek: jätta see

147. 3.5. Prioriteet 3:
Paremad
ühendusvõimalu
sed, lk. 62,
viimane lõik

Olemasolevad transpordivõrgud ei vasta
elanike ootustele ja vajadustele.

148. 3.5. Prioriteet 3:
Paremad
ühendusvõimalu
sed, lk. 62,
viimane lõik

Olukorda ei suuda leevendada ka
ühistransport ja kergliiklus, mille abil saaks
alternatiivselt ligipääsetavust* märgatavalt ja
samas tõhusalt suurendada – need on aga
kehvalt arenenud ja just eriti
maapiirkondades.
Vähese atraktiivsuse tulemusena
ühistranspordi ja kergliikluse osakaal väheneb
kiiresti ja võimendub trend üldisele
autostumisele.

149. 3.5. Prioriteet 3:
Paremad
ühendusvõimalu
sed, lk. 62,
viimane lõik

168

täiendus välja).
Millel baseerub see väide? Julgeme väita, et elanikud, keda
teema otseselt puudutab, ei taha üldkasutatava transporditee
rajamisest oma vahetusse naabrusesse kuuldagi. Kahtleme ka
selles, kas kodanikud on kõige sobivamad otsustajad, milline
peab olema riigi transpordivõrk. Ettepanek: Soovitame
planeerimisel tugineda ikkagi matemaatilistele
logistikamudelitele, mis näitavad ära, kuidas on optimaalne
liikumisvooge juhtida.
Accessability tõlgendus: seda terminit võib mõista ka kui
„(transpordivahendi) kasutamise võimalust”. Selles kontekstis
on tegemist „sihtkohale juurdepääsetavusega”. Juhul kui see
levinud termin hõlmab endas mõlemat tõlgendust, siis ei ole siin
probleeme.
Atraktiivsust võib ju suurendada ka 10 korda, aga kui sekkuv
transpordipoliitika ei soodusta ühistranspordi eeliskasutamist, ei
kasva ka turuosa. Lääneriikides on veeremi ja sõiduplaani
kvaliteet väga kõrge, aga ühistranspordi osakaal liikumises
veelgi madalam kui meil. Lahendust nähakse auto kasutuse
hinna tõstmises (nii auto soetusmaksud, kütuseaktsiis,
parkimistasud, ummiku-(sissesõidu)tasud jne), et madalama
elatustasemega ja ratsionaalsemalt mõtlevaid inimesi "sundida"
autost loobuma või selle kasutamist piirama. Usk, et turg siin ise
asja reguleeriks, on naiivne (nii kaua, kui meil on hõreasustus,
millele strateegia koostajatel meeldib viidata; vrdl autokasutuse
soov Hong-Kong’is). Strateegia koostajad võiksid uurida, a)
mitu protsenti vähenes autokasutus Eestis autovabal nädalal
(kampaaniate mõju); b) mitu protsenti autokasutajaid plaanib
tänu autovabale nädalale edaspidi loobuda või oluliselt piirata
auto kasutamist (hoiakute muutus); c) kui palju kasvas autode ja

150. 3.5. Prioriteet 3:
Paremad
ühendusvõimalu
sed, lk. 63, 2.
lõik
151. 3.5. Prioriteet 3:
Paremad
ühendusvõimalu
sed, lk. 63, 2.
lõik

Infrastruktuuri olemasolul on interneti
kasutamise peamisteks tõketeks vähene
teadlikkus, oskused ja motivatsioon,
kodukasutajate korral ka rahalised
võimalused.
Samas on oht, et teenuste kättesaadavus
halveneb neile, kes e-teenuseid ei soovi või ei
suuda kasutada.

152. 3.5. Prioriteet 3:
Paremad
ühendusvõimalu
sed, lk. 63, 3.
lõik
153. 3.5. Prioriteet 3:
Paremad
ühendusvõimalu
sed, lk. 63
154. 3.5. Prioriteet 3:
Paremad
ühendusvõimalu
sed, lk. 64, 2.
lõik

Tõhusama ja kasutajate vajadustele paremini
vastava transpordisüsteemi saavutamisel on
eelkõige oluline arendada transpordi
infrastruktuuri nii rahvusvahelistel kui
siseriiklikel suundadel.
Ühistranspordi ja kergliikluse arendamine

bensiini müük sept 2006 võrreldes sept 2002-2005 (tegelik
käitumine).
Kui suurt interneti kasutajate sihttaset me taotleme? Tõenäoliselt
ei saavutata 100% kunagi; viimased 20% tulevad ca 4 korda
suuremate kuludega kui esimesed 80%. Ettepanek: määrata
selgelt ära, millist kaetavust / kasutatavust taotletakse arvestades
seejuures ka marginaalkulu kasvu.
Ettepanek parandada sõnastust: Siit lausest peaks paremini
esile tulema mõte, et juttu on nn traditsioonilistest teenustest,
mida edaspidi võidakse pakkuda üksnes e-teenustena, mistõttu
nende kättesaadavus väheneb.
Kas riik peab vajalikuks sekkuda interneti-teenuste pakkumisse?
Kas me järgime poliitikat „internet inimõiguseks”?
Ettepanek: kavandamisel võtta arvesse ka vajadust piirata
liikumisvajadust, et ei tekiks survet teistele valdkondadele –
keskkond, reg poliitika, tervishoid.
Ettepanek analüüsida: Koostöövajadus KOVIdega?
Linnasisese (rööbas)transpordi arendus?
Sekkuva (ühis)transpordi poliitika rakendamine?

Et lihtsustada suhtlust avaliku sektoriga, tuleb Ettepanek parandada sõnastust: lause ümber sõnastada, sest
jätkuvalt arendada avaliku sektori e-teenuseid. kahtepidi tõlgendamise võimalus (sh avalike e-teenuste hulga
Tõhusate ja kasutajatele mugavate e-teenuste reaalne piiramine).
loomise kõrval on oluline kasutada
infotehnoloogia võimalusi ka ametkondade
vaheliste protsesside elektroonseks
korraldamiseks, vähendades sellega

169

157. 3.5. Prioriteet 3:
Paremad
ühendusvõimalu
sed, lk. 64, 6.
lõik

eestimaalaste vajadust suhelda eri
ametkondadega ning piirates ka kodanikeettevõtjate poolt tajutavate avalike teenuste
hulka.
Teadus- ja arendustegevuse ning ettevõtete
uuendusmeelsuse ja tootlikkuse kasv
Kuna transpordi- ja
kommunikatsioonivõimaluste parandamine
võimaldab ettevõtetel tõhustada oma tegevust,
aitab käesolev prioriteet märkimisväärselt
kaasa tootlikkuse kasvule ettevõtluses.
Haritud ja tegus rahvas
Ühendusvõimalustest oleneb inimeste töö- ja
õpivõimaluste rohkus, kuna hea ühenduse
korral teiste piirkondadega või paikadega
leevendab mõnevõrra leevendada
struktuurseid tööturuprobleeme ja luua
eelduseid inimeste teadmiste ja
kvalifikatsiooni tõstmiseks.
Transpordivõrkude arendamisega kaasneva
liiklusohutuse suurendamise tulemusel
väheneb liiklusõnnetustest hukkunud ja
vigastatud inimeste arv, millel on oodatav
positiivne mõju rahvastiku tervisenäitajatele.

158. 3.5. Prioriteet 3:
Paremad
ühendusvõimalu
sed, lk. 64, 7.
lõik

Väiksem keskkonnakoormus
Käesolevate tegevuste teostamisel tuleb
arvesse võtta keskkonnaga seotud aspekte, et
mitte anda panust keskkonnakoormuse
suurenemise ja seeläbi ka elanikkonna tervise

155. 3.5. Prioriteet 3:
Paremad
ühendusvõimalu
sed, lk. 64, 5.
lõik
156. 3.5. Prioriteet 3:
Paremad
ühendusvõimalu
sed, lk. 64, 6.
lõik

170

See oleks kena, kui nii oleks. Tootlikkus on meil väga madal
suuresti sellepärast, et mõõtühikuks on kr/h (mitte tk/h).
Transpordikulude osakaal e/v kogukuludes on pigem
marginaalne. Isegi siis, kui meie produktiivsus tk/h-mõõdikus on
20% madalam ELi keskmisest, siis tänu kiiremale transpordile ei
vähene see vahe isegi üht protsenti mitte. Ettepanek: ehk on
võimalik leida tugevamaid argumente.
Haritud ja tegus rahvas
Ühendusvõimalustest oleneb inimeste töö- ja õpivõimaluste
rohkus, kuna hea ühendus teiste piirkondadega või paikadega
leevendab mõnevõrra struktuurseid tööturuprobleeme ja loob
eeldused inimeste teadmiste ja kvalifikatsiooni tõstmiseks.
Tekitades samas pendelrännet ja lihtsustab tööjõu äravoolu
regioonidest (sest linnades oli, on ja jääb palgatase kõrgemaks).
Selle seose võib agregeeritud tasemel kahtluse alla seada
(üksikjuhul võib ristmiku ümbertegemine tõepoolest
liiklusohutust tõsta). Transpordivõrkude arendamine tõstab
keskmisi liikumiskiirusi ja kuna inimeste reageerimisaeg
liiklussituatsioonides ei muutu, on oht suurem. Ohutust aitaks
tõsta sekkuv transpordipoliitika (sh liikluskultuuri tõstmine).
Suurem efekt saavutatakse transpordivõrkude optimaalsel ja
väliskulusid arvestaval planeerimisel.

halvenemise suunas. Hea interneti ühendus ja
e-teenuste rohkus ning kättesaadavus
vähendab samas transpordivajadust ning
vähendab survet keskkonnakoormuse tõusuks.
159. 3.6. Prioriteet 4: Välisõhu kaitseks vajalikest investeeringutest Sisuliselt monopolistlikus seisundid olevad ettevõtted (näit
paljud Eesti energia- ja soojusetootjad) katavad ise
Väiksem
jääb põhiosa ettevõtete kanda.
keskkonnakoorm
keskkonnakaitselisi investeeringuid vaid formaalselt. Tegelikult
maksab selle lõpptulemusena kinni tarbija.
us, lk. 67, 1. lõik
160. 3.6. Prioriteet 4: Et saavutada riiklikult kokku lepitud
Nn taastuvenergia tegelikku mõju ümbritsevale keskkonnale on
Väiksem
eesmärke taastuvenergia osakaalude osas
võimalik hinnata vaid selle tootmisega kaasnevaid välismõjusid
keskkonnakoorm (taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri ja nende rahalist ekvivalenti arvesse võttes. Näiteks
us, lk. 67, 2. lõik osakaal siseriiklikus brutotarbimises 5,1
hüdroenergia kasutamine mõjub Eesti jõgedega seotud
protsenti aastaks 2010 ja vähemalt 8 protsenti kalavarudele (eriti siirdekalade nagu Atlandi lõhe (Salmo salar)
aastaks 2015) võimaldatakse arendajatele
üldjuhul hukutavamalt kui vee haja- ja punktreostus, mille
taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamiseks likvideerimiseks on käesolevas dokumentide paketis nähtud ette
elektrienergia tootmisel vajadusel
suured vahendid. Ettepanek: Käesolev dokument võiks anda
investeeringuabi tootmisseadmete
hinnangu katsetele taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri
elektrivõrku ühendamiseks.
5,1 protsendilise osakaalu tagamisele väärtuslike
loodusressursside kahjustamise hinnaga.
161. 3.6. Prioriteet 4: Loodusliku mitmekesisuse kaitse arendamisel Ettepanek analüüsida: Seosed EL-i Linnu- ja
Väiksem
keskendutakse NATURA 2000 võrgustikku
Loodusdirektiividega?
keskkonnakoorm kuuluvate alade, aga ka muude kaitsealade
us, lk. 67, 3. lõik kaitsekorralduskavade ja ohustatud liikidele
kaitsekavade koostamisele ja elluviimisele.
Samuti on kavas rahastada kaitsealade
looduskaitselise infrastruktuuri rajamist ja
korrastamist. Põllumajandus- ja metsamaadel
bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks
rakendatakse koordineeritud looduskaitselisi
tegevusi ning “Maaelu arengukava 20072013” meetmeid.
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162. 3.8. Suurem
haldusvõimekus,
lk. 73

163. 4.2.
Rakendussüstee
mi ülesehitus, lk.
77

Avaliku sektori ja mittetulundussektori
haldussuutlikkuse tõstmine võimaldab
ressursse efektiivsemalt ja tulemuslikumalt
kasutada ning vähendab liigset bürokraatiat.
Haldussuutlikkuse tõstmise eelduseks on
erinevate valitsemistasandite avalike
teenistujate ning kohaliku omavalitsuse ja
mittetulundussektori esindajate oskuste
järjepidev ja süsteemne arendamine.
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Ettepanek parandada sõnastust: Avaliku sektori ja
mittetulundussektori haldussuutlikkuse tõstmine võimaldab
ressursse efektiivsemalt ja tulemuslikumalt kasutada ning
vähendab liigset bürokraatiat. Haldussuutlikkuse tõstmise
eelduseks on erinevate valitsemistasandite avalike teenistujate
ning kohaliku omavalitsuse ja mittetulundussektori esindajate
teadmiste ja oskuste järjepidev ja süsteemne arendamine.
Meil on jäänud mulje, et kasutatakse senist rakendussüsteemi ja
nõrgemaid osi arendatakse. Mõistame, et igal OP-l peab oma
rakendussüsteem olema formaalsetel kaalutlustel (kuigi sisuliselt
jagame seisukohta, et hakkama saaks rakendussüsteemi
ühekordse kirjeldamisega, et vältida tarbetut dubleerimist).

Lisa 5

Lisa 5:
Ekspertgrupi kommentaarid – täiendatud Elukeskkonna OP
Elukeskkonna arendamise rakenduskava, seisuga 23. november 2006
Nr.
1.
2.

3.

Dokumendi osa
Sisukord
2.1 Rakenduskava
olemus ja
lähtealused, lk. 6, 2.
lõik
2.1 Rakenduskava
olemus ja
lähtealused, lk. 6, 2.
lõik

4.

2.2 Rakenduskava
koostamine, lk 7, 2.
lõik

5.

2.2 Rakenduskava
koostamine, lk 7, 3.
lõik

Algtekst
Eesti rakenduskavad on määratud 31.03.2006
Vabariigi Valitsuse korraldusega nr …., mida
muudeti 19.10.2006. Vabariigi Valitsuse
korraldusega nr .....
Rakenduskava moodustab loogilise seose
struktuurivahendite kasutamise strateegilise
raamistiku ja Ühenduse strateegilistes suunistes
(Community Strategic Guidelines) sätestatud
üldeesmärkidega.

Kommentaar
Sisukorrast on puudu lisa 1
Puuduvad Vabariigi Valitsuse korralduse nr-d

Ettepanek parandada sõnastust:
Rakenduskava moodustab loogilise seose
struktuurivahendite kasutamise strateegilise raamistiku ja
Ühenduse strateegilistes suunistes (Community Strategic
Guidelines) sätestatud üldeesmärkidega. Üksikasjalikuma
pildi rakenduskava(de) paiknemisest olulisemate
dokumentide hulgas annab joonis 1.
Rakenduskava koostamise aluseks on 2007.-2013. Ettepanek: Siia palun võimalusel lisada viide juhendile.
aasta struktuurivahendite kasutamiseks
Kelle poolt välja antud ja millal. Dokumendi ametlikud
valdkondlike rakenduskavade väljatöötamise
identifikaatorid.
juhend.
Koordinatsiooni tagamiseks teiste
Ettepanek parandada sõnastust: Koordinatsiooni
rakenduskavadega on elukeskkonna arendamise
tagamiseks teiste rakenduskavadega on elukeskkonna
rakenduskava töörühmadesse ja juhtrühma
arendamise rakenduskava töörühmadesse ja juhtrühma
kaasatud teiste rakenduskavade koostamises
kaasatud teiste rakenduskavade koostamises osalevad
osalevad ministeeriumid, aga samuti ka
ministeeriumid. Lisaks Põllumajandusministeerium, kes
Põllumajandusministeerium, kes vastutab „Eesti
vastutab „Eesti maaelu arengukava 2007-2013“ ning „Eesti
maaelu arengukava 2007-2013“ ning „Eesti
kalanduse arengukava 2007-2013“ koostamise eest.
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kalanduse arengukava 2007-2013“ koostamise
eest.
Elukeskkonna
arendamise
rakenduskava
koostamiseks
on
moodustatud
järgmised
töörühmad:
Elukeskkonna arendamise rakenduskava
juhtrühm
Rakenduskava koostamine toimus ajavahemikus
märts kuni detsember 2006 järgmiste etappidena:
- Rakenduskava
koostamise
üldise
raamistiku ja esmase projekti tutvustamine
töörühmades – märts-aprill 2006

6.

2.2 Rakenduskava
koostamine, lk 7, 4.
lõik

7.

2.2 Rakenduskava
koostamine, lk 8, 1.
lõik

8.

3.2
Energiamajandus, lk
34, 2. lõik

Aastal 2005 eksportis Eesti 19,2% elektri
kogutoodangust ning üle 60% põlevkiviõli
toodangust.

9.

3.2
Energiamajandus, lk
34, 2. lõik
3.2
Energiamajandus, lk
34, 3. lõik
3.2
Energiamajandus, lk
34, 4. lõik

Seejuures elektrienergia tootmine võrreldes
2004.?aastaga vähenes ligikaudu 1%, põlevkiviõli
tootmine aga suurenes ligikaudu 5%.
Primaarenergiaga varustatus 2005. aastal oli 216
PJ, sellest moodustas põlevkivi ligikaudu 60%
ning puit ja turvas kokku 12%.
Energiasektori efektiivsuse näitajat vähendavad
ka kaod elektri- ja kaugküttevõrkudes ning
muundatud energia (elekter, põlevkiviõli ja -koks,
turbabrikett, puiduhake) eksport.

10.
11.
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Ettepanek vormistada loetelu:
Elukeskkonna arendamise rakenduskava koostamiseks on
moodustatud järgmised töörühmad:
elukeskkonna arendamise rakenduskava juhtrühm;
Ettepanek loetelu vormistamine:
Rakenduskava koostamine toimus ajavahemikus märts
kuni detsember 2006 järgmiste etappidena:
- rakenduskava koostamise üldise raamistiku ja
esmase projekti tutvustamine töörühmades – märtsaprill 2006;
Soovitus - Aastal 2005 eksportis Eesti 19,2% (õigem oleks
15,8%, so netoekspordi (ekspordi-impordi saldo) osakaal)
elektri kogutoodangust ning üle 60% põlevkiviõli
toodangust.
Ettepanek parandada sõnastust: Seejuures vähenes
elektrienergia tootmine võrreldes 2004.aastaga ligikaudu
1%, põlevkiviõli tootmine aga suurenes ligikaudu 5%.
Ettepanek parandada sõnastust: Primaarenergiaga
varustatus 2005. aastal oli 216 PJ, sellest moodustas
põlevkivi ligikaudu 61% ning puit ja turvas kokku 12%.
Ettepanek
parandada
sõnastust:
Energiasektori
efektiivsuse näitajat vähendavad ka kaod elektri- ja
kaugküttevõrkudes, elektri ja soojuse koostootmise väike
osakaal ning muundatud energia (elekter, põlevkiviõli ja koks, turbabrikett, puiduhake) eksport.

12.

3.2
Energiamajandus, lk
34, 5. lõik

Sisemajanduse koguprodukti energiamahukus
(primaarenergiaga varustatuse suhe SKP-sse) on
Eestis tunduvalt vähenenud, jäädes 2005. aastal
esimest korda alla 1000 kgoe 1000 euro kohta.

13.

3.2
Energiamajandus, lk
34, 5. lõik

Siiski jääb Eesti selle säästva arengu näitaja osas
Rahvusvahelise Energiaagentuuri andmetel veel
oluliselt maha EL keskmisest tasemest, samuti
võrreldava kliimaga naaberriikidest.

14.

3.2
Energiamajandus, lk
34, 6. lõik

15.

3.2
Energiamajandus, lk
35, 4. lõik

Senisest enam tuleks pöörata seetõttu riiklikku
tähelepanu energiatarbimise kasvu ohjamisele
ning efektiivsuse tõusule ning lõpptarbijapoolsele
energiasäästule nii kodumajapidamistes kui
tööstuses.
2005.aastal töötas Eestis 16 elektri ja soojuse
koostootmistehnoloogiat rakendavat elektrijaama
ning sel viisi toodeti 10% elektrienergiast.

16.

3.2
Energiamajandus, lk
36, 4. lõik
3.2
Energiamajandus, lk
36, eelviimane lõik

Võrreldes 1991. aastaga on soojuse tootmine
vähenenud ca 2,4 korda ja stabiliseerunud 8-9
TWh-le aastas.
Eelnevast lähtudes on kaugküttevõrkude
säilitamine ja arendamine riiklik prioriteet, mis
võimaldab rakendada soojuse ja elektri

17.
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Soovitus - Siin oluline märkida ka, mis aasta euroga on
tegemist. Näitaja suuruse järgi tundub, et 1995. Seega
sobiks näitajaks 1000 toe/MEUR1995.
Sisemajanduse koguprodukti energiamahukus
(primaarenergiaga varustatuse suhe SKP-sse) on Eestis
tunduvalt vähenenud, jäädes 2005. aastal esimest korda
alla 1000 toe4 MEUR1995 kohta. (1 Tonni õli ekvivalenti)
Ettepanek parandada sõnastust: Siiski jääb Eesti selle
säästva arengu näitaja osas nii Eurostat’i kui ka
Rahvusvahelise Energiaagentuuri andmetel veel oluliselt
maha EL keskmisest tasemest, samuti võrreldava kliimaga
naaberriikidest.
Ettepanek parandada sõnastust: Senisest enam tuleks
pöörata seetõttu riiklikku tähelepanu energiatarbimise
kasvu ohjamisele ning efektiivsuse tõusule ning
lõpptarbijapoolsele energiasäästule kõigis
majandussektorites.
Ettepanek parandada sõnastust: 2005.aastal töötas
Eestis 16 elektri ja soojuse koostootmistehnoloogiat
rakendavat elektrijaama ning sel viisil toodeti 10%
elektrienergiast.
Ettepanek parandada sõnastust: Võrreldes 1991. aastaga
on soojuse tootmine vähenenud ca 2,4 korda ja
stabiliseerunud ligikaudu 10 TWh-le aastas.
Ettepanek parandada sõnastust: Eelnevast lähtudes on
kaugküttevõrkude säilitamine ja arendamine riiklik
prioriteet, mis võimaldab laiendada soojuse ja elektri

18.

3.2
Energiamajandus, lk
36, viimane lõik

19.

3.2
Energiamajandus, lk
37, 2. lõik

20.

3.2
Energiamajandus, lk
34-37

koostootmist ning vähendada soojusvarustuse
keskkonnamõjusid.
Et tagada Eesti energiasektori jätkusuutlikku
arengut ning võimaldada tulevikus
põlevkivienergeetika asendamist alternatiivsete
energialiikidega tuleb panustada kvaliteetsesse
energiatehnoloogia alasesse haridusse ning
teadus-arendustegevusse.

koostootmist ning vähendada soojusvarustuse
keskkonnamõjusid.
Ettepanek parandada sõnastust: Et tagada Eesti
energiasektori jätkusuutlikku arengut ning võimaldada
tulevikus põlevkivienergeetika asendamist alternatiivsete
energialiikidega tuleb panustada kvaliteetsesse
energiatehnoloogia alasesse haridusse ning teadus- ja
arendustegevusse.

Energiamajanduse riiklikul suunamisel kasutab
Eesti peamiselt fiskaalseid ja administratiivseid
vahendeid ning riigi omanduses oleva kontserni
Eesti Energia, mis omab põhilisi riigi
põlevkivikaevandusi, elektritootmisvõimsusi ning
ülekande- ja jaotusvõrkusid, majanduslikke
võimalusi.

Ettepanek parandada sõnastust: Energiamajanduse
riiklikul suunamisel kasutab Eesti peamiselt fiskaalseid ja
administratiivseid vahendeid ning riigi omanduses oleva
kontserni Eesti Energia majanduslikke võimalusi (kontsern
omab põhilisi riigi põlevkivikaevandusi,
elektritootmisvõimsusi ning ülekande- ja jaotusvõrkusid).
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Ettepanek (hinnang) - Ülaltoodud ülevaade ja analüüs
energiamajanduse kohta on esitatud põhjalikult, erinevaid
valdkondi (energiatõhusus, mõju keskkonnale,
elektrimajandus, soojamajandus, taastuvenergeetika
arendamine jt) on käsitletud tasakaalustatult. Materjal
tugineb adekvaatselt energiasektori riiklikel strateegilistel
dokumentidel – arengukavadel ja sihtprogrammidel.
Valdkondliku eksperdi poolt tehtud
parandused/kommentaarid on põhiliselt redaktsioonilise ja
täpsustava iseloomuga, tõsisemaks kriitikaks ei ole
vajadust..
Energeetika valdkonna viimine „Elukeskkonna arendamise
rakenduskava“ raamesse oli kahlemata õige samm.
Võrreldes varasema versiooniga tollases „Ettevõtluse,
infoühiskonna, transpordi ja energeetika infrastruktuuri

21.

3.3.2.2
Linnapiirkondade
spetsiifilised
arenguvajadused, lk.
46

22.

3.4.1 Kutseharidus,
lk. 52, eelviimane
lõik

23.

3.5.1 Tervishoid, lk.
58

Seega on kutseõppeasutuste võrk oluliselt
efektiivsemaks muutunud ning aastaks 2008 on
kutseõppeasutuste võrk ümber korraldatud ning
vastab ühiskonna võimalustele ja vajadustele koolid paiknevad Eesti hajaasustuse tingimustes
selliselt, et kutseharidus on endiselt kättesaadav
kõigile soovijaile.
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arendamise rakenduskavas“ on tekst muutunud
kompaktsemaks, mis on positiivne. Siiski oleks võinud
vast alles jääda (elektri) varustuskindlust kui
energiamajanduse olulist aspekti käsitlev lõik. Tõsi, Narva
elektrijaamade renoveerimine pole struktuuritoetuste
küsimus (aga taustaks hea teada), taastuvenergeetika
arendamine aga küll
Meetme 3.2 „Linnaliste piirkondade arendamine”
finantseerimiseks on rahastamisplaanis kogu
eelarveperioodiks 2007-2013 ette nähtud vaid ca 680 milj.
krooni. Selline summa ei võimalda kindlasti täita
linnapiirkondade, kus elab valdav enamik rahvastikust,
spetsiifilisi arenguvajadusi ning jätab selle valdkonna
probleemide käsitlemise puht deklaratiivseks. Tegemist on
tugeva disproportsiooniga finantseerimise taseme ja
elanikkonna jaotumise suhtes. Ettepanek: Samas oleksid
just investeeringud linnade (eelkõige Tallinna) spetsiifiliste
probleemide, nagu valglinnastumine, leevendamiseks
suurima sotsiaalse ja ka majandusliku efektiga. Praegu
meetme rahastamiseks mõeldud summa eest saaks välja
ehitada heal juhul ühe keerulisema mitmetasandilise
ristmiku.
Õpilaste arvu suurenemine kooli kohta ei tähenda veel
efektiivsuse suurenemist

Kontrollida jooniste numbrid tekstis

24.

3.5.1 Tervishoid, lk.
58, 2. lõik

Kuigi keskmine eeldatav eluiga on aasta-aastalt
tõusnud, on Eesti elanikkonna terviseseisund
võrreldes mitmete teiste EL liikmesriikidega
endiselt tunduvalt kehvem.

25.

3.5.1 Tervishoid, lk.
60, 1. lõik

26.

4.1.2 Veemajanduse
arendamine, lk. 66

Kuigi koduse ja päevase õendusabi teenuste maht
on aasta-aastalt tõusnud, ei ole ka need teenused
veel vajalikus mahus välja arendatud.

Ettepanek parandada sõnastust: Kuigi keskmine
eeldatav eluiga on aasta-aastalt tõusnud, on Eesti
elanikkonna terviseseisund võrreldes mitmete teiste EL
liikmesriikidega endiselt tunduvalt kehvem ning tervena
elatud eluiga üle 10 aasta madalam võrreldes uute ja
vanade EL liikmesriikide keskmisega.
Ettepanek: Kas siia ei saaks lisada joonise, mis näitaks
just hooldusravi teenuste mahajäämust võrreldes EL
riikidega ?
Üldpoliitiline kommentaar veemajanduse arendamise
kohta:
Veemajanduse valdkond on 6,6 miljardi krooniga
finantseerimisperioodi kohta teiste valdkondadega
võrreldes suhteliselt kõige paremini rahastatud. Osalt
soodustab seda kindlasti indikaatorite selgus (näit
ühiskonna tasakaalustatud arenguga võrreldes) ja
projektide kirjutamise lihtsus ning projekti tulemuste
üksühene vastavus indikaatorite muutustega. Siiski on
veeprojektide puhul sageli eelistatud suhteliselt hõreda
asustusega piirkondi, kus kulutatav raha muudab suhteliselt
väheste inimeste elu kvaliteeti ning ka keskkonna
kvaliteeti. Samuti on põhjust kahelda projektide
ettevalmistamise ja nendele majanduslike põhjenduste
leidmise ning analüüsi kvaliteedis. Peab ka arvestama, et
sedavõrd suured projektid eeldavad haldussuutlikkust,
mille saavutamine vaatamata omavalitsustevaheliste,
spetsiaalselt projektide elluviimiseks moodustatud
ettevõtete moodustamisele, on ikkagi kaheldav.
Ligi 7 miljardi krooni suunamine veemajanduse
arendamisse, kust puudub isegi näiteks Tallinna
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27.
28.

4.1.2.2 Toetatavad
tegevused, lk. 67, 2.
lõik
4.1.2.2 Toetatavad
tegevused, lk. 67, 3.
lõik

29.

4.1.3 Jäätmekäitluse
arendamine, lk. 68

30.

4.1.4 Mõju
horisontaalsetele
teemadele, lk 70
4.1.4 Mõju
horisontaalsetele
teemadele, lk 70

31.

32.

4.1.4 Mõju
horisontaalsetele

Veekaitse infrastruktuuri arendamine
Veekogude hea seisundi saavutamiseks
suunatud tegevused

Regionaalne areng
Veemajanduse ja jäätmekäitluse investeeringud,
on üldiselt regionaalselt tasakaalustava mõjuga,
parandades elutingimusi ja tõstes piirkondade
konkurentsivõimet pealinnaregioonist väljaspool,
kuna ettevalmistatud või veel ettevalmistamisel
olevad projektid realiseeritakse ülekaalukas
enamuses väljaspool pealinnapiirkonda.
Võrdsed võimalused
Mõju üldjuhul puudub.

179

kanalisatsiooni lõplik väljaehitamine, on investeering,
mille efektiivsus vajaks veel kindlasti edasist analüüsi ja
hüpoteesi kohaselt ei vasta EL vahendite kasutamisele
parimal võimalikul viisil ühiskonna hüvanguks.
Täiendus
Peaks lisama sadevee ärajuhtimissüsteemide
rekonstrueerimise
Täiendus
Peaks lisama „siirdekalade kudepaikadele suundumist
takistavate tammide likvideerimine või kalatreppide
ehitamine”
Kommentaar: Väikeste prügilate sulgemisega kaasneb
suur olmeprügi reostus looduses. Osa jäätmekäitluse
arendamiseks mõeldud summadest võiks kasutada sellise
reostuse likvideerimiseks ja järelvalve tõhustamiseks.
Vastasel juhul väikeste prügilate sulgemine pigem
halvendab keskkonnakvaliteeti.
vt. pealkirjad 4.1.4, 4.2.6, 4.3.4, 4.4.5, 4.5.5, 4.6.4, 7.5 –
kas erinevused põhjendatud?
Soovitus: ühtlustada OPs eeltoodud alapunktide pealkirjad
Ettepanek parandada sõnastust:
Regionaalne areng
Veemajanduse ja jäätmekäitluse investeeringud on üldiselt
regionaalselt tasakaalustava mõjuga, parandades
elutingimusi ja tõstes piirkondade konkurentsivõimet
pealinnaregioonist väljaspool, kuna ettevalmistatud või
veel ettevalmistamisel olevad projektid realiseeritakse
ülekaalukas enamuses väljaspool pealinnapiirkonda.
Tavajäätmeprügilate rajamine, joogivee tervislikkuse ja
puhtuse tagamine, kas see ei kindlusta võrdseid võimalusi?

teemadele, lk 70
33.

4.2.2.2 Toetatavad
tegevused, lk. 75, 1.
lõik

34.

4.2.2.3 Toetuse
saajad, lk. 75

35.

4.2.6. Mõju
horisontaalsetele
teemadele, lk. 81
4.2.6. Mõju
horisontaalsetele
teemadele, lk. 81,
viimane lõik

36.

37.

4.2.6. Mõju
horisontaalsetele
teemadele, lk. 81,
viimane lõik

Soovitus: täiendada lõiku eelnimetatud tegevuste mõju
väljatoomisega
Võiks lisada: kaitsekorralduskavade kinnitamine ja
Kaitsekorralduskavade ja tegevuskavade
ellurakendamine, sh pool-looduslike koosluste looduskaitselise infrastruktuuri finantseerimine vastavalt
jt ohustatud elupaikade taastamine, ohustatud kinnitatud kaitsekorralduskavadele. Regionaalarengu fond
on väga sobiv allikas looduskaitselise infrastruktuuri
liikide elupaikade taastamine, ohustatud
liikide populatsioonide taastamine, võõrliikide finantseerimiseks..
arvukuse piiramine
Üldpoliitiline kommentaar: Tõsta tuleks kasusaajate
rakendussuutlikkust. Valdkonnaga tegelevate inimeste arv
on disproportsioonis valdkonna tähtsusega. Suhteliselt
puutumatu looduse näol on Eestil tegemist EL-i kontekstis
väga defitsiitse ressursiga, mida saab eesti arengu
kiirendamiseks senisest tunduvalt tõhusamalt ära kasutada.
4.2.6
4.2.7 (numeratsioon topelt)
Kodanikuühiskonna areng
Keskkonnainvesteeringud ERF-st käesoleva
prioriteetse suuna raames aitavad kaasa
kodanikuühiskonna arengule, kuna mitmes
käesoleva prioriteetse suuna allvaldkonnas
võimaldatakse mittetulundusühingutel ja
sihtasutustel saada toetusi ning nende abil
projekte ellu viia, mis aitab kaasa nende
võimekuse ja ühiskondliku autoriteedi kasvule.
Kodanikuühiskonna arengule aitab kaasa
kavandatud keskkonnaseire tulemuste parem
kättesaadavus, mis võimaldab
kodanikuühendustel oma keskkonnaeesmärke
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Ettepanek parandada sõnastust:
Kodanikuühiskonna areng - Soovitus: lõiku redigeerida
Keskkonnainvesteeringud ERF-st käesoleva prioriteetse
suuna raames aitavad kaasa kodanikuühiskonna arengule,
kuna mitmes käesoleva prioriteetse suuna allvaldkonnas
võimaldatakse mittetulundusühingutel ja sihtasutustel
saada toetusi ning nende abil projekte ellu viia, mis aitab
kaasa nende võimekuse ja ühiskondliku rolli
suurenemisele.
Ettepanek parandada sõnastust:
Kavandatud keskkonnaseire tulemuste kättesaadavuse
parandamine võimaldab kodanikuühendustel oma
keskkonnaeesmärke põhjendada ja üldsust kaasata.

põhjendada ja üldsust kaasata.
Kodanikuühiskonda arendav mõju on samuti
kodanikuühenduste kaasamisel hädaolukordade
likvideerimise väljaõppesse.
4.2.7; 4.2.8
Selle suuna raames toetatakse tegevusi, mis
vähendavad energeetika - Eesti majanduse
suuurimat saastekoormust tekitava haru kahjulike keskkonnamõjusid.

Kodanikuühenduste kaasamisel hädaolukordade
likvideerimise väljaõppesse on kodanikuühiskonda arendav
mõju.
4.2.8; 4.2.9 - numeratsioon parandada
Ettepanek parandada sõnastust: Selle suuna raames
toetatakse tegevusi, mis vähendavad energeetika - Eesti
majanduse suurimat saastekoormust tekitava haru kahjulike keskkonnamõjusid.

38.
39.

Lk. 82
4.3.1 Vajalikkuse
põhjendus, lk. 85, 1.
lõik

40.

4.3.1 Vajalikkuse
põhjendus, lk. 85, 2.
lõik

Seepärast on toetatavate tegevuste määratlemisel
on oluline turutõrke olemasolu, mis seondub
energiasäästuga elamumajanduses ja eeskätt
väiksema võimsusega kaugküttesüsteemides, ning
väiksema võimsusega jõujaamade ja katlamajade
rajamise või rekonstrueerimisega.

Ettepanek parandada sõnastust: Seepärast on toetatavate
tegevuste määratlemisel oluline turutõrke olemasolu, mis
seondub energiasäästuga elamumajanduses ja eeskätt
väiksema võimsusega kaugküttesüsteemides, ning
väiksema võimsusega jõujaamade ja katlamajade rajamise
või rekonstrueerimisega.

41.

4.3.1 Vajalikkuse
põhjendus, lk. 85, 5.
lõik

Et suurendada taastuvate energiaallikate osakaalu
sooja tootmisel, tagada soojatarbijate varustamine
soojaga ja teha seda võimalikult madala hinnaga
ning säästlikult kasutada energiaressursse tuleb
toetada väiksemate kaugküttevõrkude
renoveerimist ja katlamajade rajamist või
üleviimist taastuvatele energiaallikatele.

Ettepanek parandada sõnastust: Et suurendada
taastuvate energiaallikate osakaalu sooja tootmisel, tagada
soojatarbijate varustamine soojaga ja teha seda võimalikult
madala hinnaga ning säästlikult kasutada energiaressursse,
tuleb toetada väiksemate kaugküttevõrkude renoveerimist
ja katlamajade rajamist või üleviimist taastuvatele
energiaallikatele.

42.

4.3.1 Vajalikkuse
põhjendus, lk. 85-86

Hinnang - Võrreldes eelmise versiooniga on osa oluliselt
redigeeritud, mille tulemusena on vajalikkuse põhjendus
veenvam ja erinevate toetatavate tegevuste lõikes
tasakaalustatum (näiteks varem oli soojamajandust väga
vähe käsitletud). Eelhindamise käigus tehtud
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43.

44.

4.3.2.1 Eesmärgid ja
indikaatorid, lk. 86

Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine
energia tootmiseks

4.3.2.1 Eesmärgid ja
indikaatorid, lk. 87

Alternatiivsete energiaallikate kasutamine
transpordis

45.

4.3.2.1 Eesmärgid ja
indikaatorid, lk. 87

46.

4.3.2.1 Eesmärgid ja
indikaatorid, lk. 8687

47.

4.3.2.2 Toetatavad
tegevused, lk. 87

Sihttase: 5,1% aastal 2010 ja 8% aastal 2015

Praegune tase: 0% 2005
Sihttase: 5,75% 2010

Kliimamuutuste leevendamine läbi välisõhukaitse

Indikaator: SO2 emissioon
energiasüsteemist (tonnides)
Sihttase: 100000t (2010)40000t (2012),sh 25000 t
põlevkivi-energeetikast

Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine
energia tootmiseks
Investeeringuabi taastuvaid
energiaallikaid, välja arvatud
hüdroelektrijaamad, tuulepargid (rohkem
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märkusi/soovitusi on arvesse võetud.
Ettepanek parandada sõnastust:
Sihttase:
5,1% (2010)
8% (2015)
Ettepanek parandada sõnastust:
Praegune tase: 0% (2005)
Sihttase: 5,75% (2010)
Ettepanek parandada sõnastust:
Indikaator: SO2 emissioon
põlevkivi-energeetikast (tonnides)
Praegune tase: 66500 (2004)
Sihttase: 25000 (2012)
Ettepanek - Siin eksperdi arvates probleem selles, et
Välisõhu kaitse seadusest lähtuvas Vabariigi Valitsuse
määruses nr 299/20.09.2004 mõeldakse 2010. aastaks
kehtestatud SO2 emissiooni piirkoguse 100000t all nö
kogu limiiti – nii paiksetest kui liikuvatest allikatest
tulenevat ja seega ei saa seda käsitleda ainult
energiasüsteemist tulenevana. Ei ole arusaadav ka SO2
emissiooni näitaja 40000t (2012?). On see aastaemissiooni
uus piirang (ei tea dokumenti, mille alusel see on
kehtestatud – võib-olla nii uus, et ei ole veel kohanud)?
Vajab täpsustamist.
Eksperdi parandusettepanek tabelis.
Ettepanek - see punkt vajab redigeerimist, midagi nagu
puudu ja nii ei saagi täpselt aru, milleks investeeringuabi
selle punkti all on mõeldud.

48.

4.3.3.1 Eesmärgid ja
indikaatorid, lk. 88

kui üks tuulegeneraatorit), suuremad kui 2
MW installeeritud võimsusega elektri ja
soojuse koostootmisjaamad ja suuremad
kui 4 MW installeeritud võimsusega
kaugküttekatlamajad.
Eesmärk:
Energiatõhusamaks muudetud
eluasemefond, et tagada selle
jätkusuutlik säilitamine ja
arendamine

49.

4.3.4 Horisontaalsete Võrdsed võimalused
eesmärkide
Mõju üldjuhul puudub.
toetamine, lk. 89

50.

4.3.5 Suurprojektid,
lk. 89

51.

4.4.3 Linnaliste
piirkondade
arendamine, lk. 94

52.

4.4.3.1 Eesmärgid ja
indikaatorid, lk. 94
4.4.3.1 Eesmärgid ja
indikaatorid, lk. 94,
viimane indikaator

53.

Soovitus

Eesmärk:

Energiatõhusamaks muudetud
eluasemefond, et tagada selle jätkusuutlik
toimimine ja arendamine

Elamufondi energiasäästlikkuse mõju erineva elujärjega
(vaesemad-rikkamad) inimeste rahalistele kulutustele?
Soovitus: tuua välja elamufondi energiasäästlikkuse mõju
erineva sissetulekuga inimgruppide kulutuste kaudu
Huvitav oleks teada ka energeetika-alaste suurprojektide
võimalikku toetusmahtu (eelmises versioonis oli kogu
energeetikavaldkonna toetuste rahaline maht ainult 25
MEUR, mis suurprojekte ei võimaldanud). Aga, nagu
teada, rahastamisnumbritega veel tegeletakse.
Linnaliste piirkondade arendamiseks rahastamisplaanis
ettenähtud finantseering 686 miljonit krooni on eesmärgi
saavutamiseks ebapiisav. Samuti on rikutud summade
sellise jagamisega proportsionaalsust elanikkonna
jaotumise suhtes.
indikaatorid puudulikud

Koostatud ja kehtestatud planeeringute arv ning
neis määratud avalike rohealade pindala
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Kehtestatud planeeringute arv ei pruugi olla linnaruumi
atraktiivsusega võrdeline. Detailplaneeringuid tehakse
sageli kinnisvaraarendajate huvides ja mitte üldistest

54.
55.

56.

57.

58.

huvidest lähtuvalt.
Oleks soovitav ühtlustada alapunktide pealkirju.
Soovitus: alapunkti 4.4.5 lõikude redigeerimine.

4.4.5 Horisontaalsete
eesmärkide
toetamine, lk 97
4.4.5 Horisontaalsete
eesmärkide
toetamine, lk 97, 1.
lõik

Kodanikuühiskonna areng
Projektid käesoleva prioriteetse suuna raames
aitavad kaasa kodanikuühiskonna arengule, kuna
enamuse tegevusvaldkondade raames
võimaldatakse teiste hulgas ka
mittetulundusühingutel ja sihtasutustel saada
toetusi ning nende abil projekte ellu viia, mis
aitab kaasa nende võimekuse ja ühiskondliku
autoriteedi kasvule.
4.4.5 Horisontaalsete Regionaalne areng
eesmärkide
Piirkondade tervikliku ja tasakaalustatud arengu
toetamine, lk 97, 2.
prioriteetse suuna tegevused * on otseselt
lõik
suunatud regionaalse arengu tasakaalustamisele,
regionaalse ja kohaliku iseloomuga probleemide
lahendamisele ning kohalike arengueelduste
tõhusama ärakasutamise toetamisele.
4.4.5 Horisontaalsete Infoühiskonna edendamine
eesmärkide
Infoühiskonna arendamisele aitab otseselt kaasa
toetamine, lk 97, 3.
prioriteedi alavaldkond kohaliku
lõik
ettevõtluskeskkonna arendamine, mille raames on
tegevused suunatud teiste hulgas investeeringute
toetamisele andmesideühenduste parandamiseks
turutõrkepiirkondades, kus looduslike iseärasuste
või muude asjaolude tõttu puudub või on häiritud
interneti- muu andmesideühendus.
4.4.5 Horisontaalsete Prioriteet aitab seeläbi kaasa digitaalsele teabele
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Ettepanek parandada sõnastust:
Projektid käesoleva prioriteetse suuna raames aitavad
kaasa kodanikuühiskonna arengule, kuna enamuse
tegevusvaldkondade raames võimaldatakse teiste hulgas ka
mittetulundusühingutel ja sihtasutustel saada toetusi ning
nende abil projekte ellu viia, mis aitab kaasa nende
võimekuse ja ühiskondliku rolli suurenemisele.
* eelmises lõigus tuuakse välja projektid, kas siin ja
järgnevates lõikudes tahetakse rõhutada erinevust?
Soovitus: järjepidevus terminite kasutamisel

Ettepanek parandada sõnastust:
Infoühiskonna arendamisele aitab otseselt kaasa prioriteedi
alavaldkond kohaliku ettevõtluskeskkonna arendamine,
mille raames on tegevused suunatud teiste hulgas
investeeringute toetamisele andmesideühenduste
parandamiseks turutõrkepiirkondades, kus looduslike
iseärasuste või muude asjaolude tõttu puudub või on
häiritud interneti- ja muu andmesideühendus.
Ettepanek parandada sõnastust:

59.

60.

61.

62.

eesmärkide
toetamine, lk 97, 3.
lõik
4.4.5 Horisontaalsete
eesmärkide
toetamine, lk 97, 4.
lõik

ligipääsu paranemisele piirkondades, mis on seni
infoühiskonna arengust saanud vähem osa just
ebapiisavate ühendusvõimaluste tõttu.
Võrdsed võimalused
Otseselt võrdsete võimaluste tagamisele on
suunatud kohalike avalike teenuste infrastruktuuri
arendamise, sealhulgas sotsiaalse turvalisuse
parandamisega seotud avaliku infrastruktuuri
arendamisele suunatud tegevused
(lastehoiuasutuste, hooldekodude, laste- ja naiste
turvakodude jm sotsiaal-, tervishoiu- ja
tööhõiveteenuste osutamiseks vajalike avalike
infrastruktuuride investeeringud).
4.4.5 Horisontaalsete Piirkondade konkurentsivõime tugevdamisele ja
eesmärkide
kohalike avalike teenuste arendamisele suunatud
toetamine, lk 97, 4.
projektid aitavad enamuses kaasa võrdsete
lõik
võimaluste suurendamisele, milles lähtutakse
kohaliku tasandi naiste ja meeste vajadustest,
parandamaks avalike teenuste kvaliteeti ja
kättesaadavust ning inimeste sotsiaal-, majandusja kultuurielus osalemise võimalusi.
4.4.5 Horisontaalsete Seeläbi aitavad prioriteetse suuna tegevused kaasa
eesmärkide
ka inimestele võrdsemate võimaluste loomisele
toetamine, lk 97, 4.
avalike teenuste kättesaadavuse ja
lõik
eneseteostusvõimaluste osas sõltumata nende
elukoha geograafilisest paiknemisest tulenevatest
võimalikest piirangutest (nn. vastava ruumilise
ebavõrdsuse vähendamine).
4.4.5 Horisontaalsete Keskkonnahoid
eesmärkide
Ka kohaliku külastuskeskkonna arendamise
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Prioriteet aitab seeläbi parandada ligipääsu digitaalsele
teabele piirkondades, kus ebapiisavate ühendusvõimaluste
tõttu on infoühiskonna arengust seni vähem osa saadud.
Ettepanek parandada sõnastust:
Otseselt võrdsete võimaluste tagamisele on suunatud
kohalike avalike teenuste infrastruktuuri arendamine,
sealhulgas tegevused sotsiaalse turvalisuse parandamisega
seotud avaliku infrastruktuuri arendamiseks
(lastehoiuasutuste, hooldekodude, laste- ja naiste
turvakodude jm sotsiaal-, tervishoiu- ja tööhõiveteenuste
osutamiseks vajalike avalike infrastruktuuride
investeeringud).
Ettepanek parandada sõnastust: Piirkondade
konkurentsivõime tugevdamisele ja kohalike avalike
teenuste arendamisele suunatud projektid (tegevused?)
aitavad enamuses kaasa võrdsete võimaluste
suurendamisele, kuna neis lähtutakse naiste ja meeste
vajadustest kohalikul tasandil, parandamaks avalike
teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust ning inimeste sotsiaal-,
majandus- ja kultuurielus osalemise võimalusi.
Ettepanek parandada sõnastust: Seeläbi aitavad
prioriteetse suuna tegevused kaasa ka inimestele võrdsete
võimaluste loomisele avalike teenuste kättesaadavuse,
samuti eneseteostusvõimaluste osas sõltumata nende
elukoha geograafilisest paiknemisest tulenevatest
võimalikest piirangutest (nn. vastava ruumilise
ebavõrdsuse vähendamine).
Ettepanek parandada: Kohaliku külastuskeskkonna
arendamise alategevuste kaudu (läbi paremate sanitaar- ja

toetamine, lk 97, 5.
lõik

63.

64.

65.
66.

67.
68.

alategevuste kaudu toetatakse kultuuriliselt ja
looduslikult väärtuslike objektide
väljaarendamisel külastusobjektideks nende
keskkonnasäästlikumat kasutust läbi paremate
sanitaar- ja jäätmehooldustingimuste
väljaarendamise.
4.5.5 Horisontaalsete Võrdsed võimalused
eesmärkide
Hariduslike erivajadustega õpilaste
toetamine, lk.109, 4. üldhariduskooli õpperuumide renoveerimisel ja
lõik
kaasajastamisel arvestatakse kehtiva nõuetega.
4.5.5 Horisontaalsete Kodanikuühiskonna areng
eesmärkide
Meetme rakendamine loob lastele, noortele ja
toetamine, lk.109, 5. täiskasvanutele võimaluse huvihariduse, teabe ja
lõik
koolituste kättesaamiseks kaasaegsetes
tingimustes, mis omakorda loob aluse inimeste
kaasamiseks aktiivsesse ellu ja annab erinevaid
võimalusi ühiskonna arengusse panustamisel.
4.6.2.1 Eesmärgid ja
indikaatorid, lk. 113
4.6.4 Horisontaalsete Ühiskonna sotsiaalne sidusus, sh sooline
eesmärkide
võrdõiguslikkus
toetamine, lk. 115, 4.
lõik
4.7.1 Vajalikkuse
põhjendus, lk. 119,
1. lõik
4.7.1 Vajalikkuse
põhjendus, lk. 119,
1. lõik

jäätmehooldustingimuste väljaarendamise) toetatakse
kultuuriliselt ja looduslikult väärtuslike objektide
väljaarendamisel külastusobjektideks nende
keskkonnasäästlikumat kasutust.
Ettepanek parandada sõnastust: Hariduslike
erivajadustega õpilaste üldhariduskooli õpperuumide
renoveerimisel ja kaasajastamisel arvestatakse kehtivate
nõuetega.
Ettepanek parandada sõnastust: Meetme rakendamine
loob lastele, noortele ja täiskasvanutele võimaluse
huvihariduse, teabe ja koolituste kättesaamiseks
kaasaegsetes tingimustes, mis omakorda loob aluse
inimeste kaasamiseks aktiivsesse ellu ja laiendab
valikuvõimalusi ühiskonna arengusse panustamisel.
Indikaatorite tabelis: Kas praegune tase on 0?
Soovitus: lõigu pealkirjaks: Võrdsed võimalused

Rahaliste mahtude suurenemise tulemusel tekib
ka täiendav personalivajadus.

Teistes vastavates alapunktides pealkirjaks Võrdsed
võimalused, lisaks pole järgnevas tekstis üldse rõhutatud
soolist võrdõiguslikkust
Ettepanek parandada sõnastust: Rahaliste mahtude
suurenemise tulemusel tekib täiendav personalivajadus.

Tehnilise abi vahendite kättesaadavus
programmeerimisperioodil 2004 – 2006 on
võimaldanud parandada struktuurifondide

Ettepanek parandada sõnastust: Tehnilise abi vahendite
kättesaadavus programmeerimisperioodil 2004 – 2006 on
võimaldanud parandada struktuurifondide rakendamisega
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69.

4.7.1 Vajalikkuse
põhjendus, lk. 119,
2. lõik

70.

4.7.2 Eesmärgid ja
indikaatorid, lk. 119

71.

4.7.3 Toetatavad
tegevused, lk. 119

72.

rakendamisega seotud suutlikkust nii personali
pädevuse tõstmise, infotehnoloogiliste võimaluste
laialdasema rakendamise kui vahendite andmise
ja kasutamise parandamise läbi.

seotud suutlikkust personali pädevuse tõstmise, töövoogu
toetava infotehnoloogiliste võimaluste laialdasema
rakendamise, vahendite andmise ja kasutamise
parandamise läbi.

Suurem osa, ehk 95% tehnilise abi vahendistest (e
1,9% kogu rakenduskava vahendite üldmahust)
planeeritakse eraldiseisvalt „Inimressursi
arendamise rakenduskava“ raames omaette
prioriteetse suuna „Horisontaalne tehniline abi“
kaudu, mida kaasrahastatakse Euroopa
Sotsiaalfondist

Ettepanek parandada sõnastust: Suurem osa, ehk 95%
tehnilise abi vahenditest (e 1,9% kogu rakenduskava
vahendite üldmahust) planeeritakse eraldiseisvalt
„Inimressursi arendamise rakenduskava“ raames omaette
prioriteetse suuna „Horisontaalne tehniline abi“ kaudu,
mida kaas-rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist
Ettepanek: Indikaatorid töötada välja vastavalt juhendile
ja tulemusindikaatorid võiksid olla seotud sellega, mida
just Elukeskkonna arendamise rakenduskava elluviimise
tulemuslikkuse all on mõeldud. Eraldi indikaatorid mõju
hindamiseks ja muidugi seireks.
Ettepanek lisada enne loetelu:
Elukeskkonna arendamise rakenduskava elluviimiseks
vajalikeks toetavateks tegevusteks oleme pidanud silmas
järgmisi asju:
Ettepanek vormistada loetelu:
abi elluviimisega seotud seire- ja juhtkomisjonide
teenindamine;
Ettepanek lisada enne loetelu:
Toetuse saajateks on:

4.7.4 Toetuse saajad,
lk. 120

Ettepanek vormistada loetelu:
rakendusasutused; ja
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73.

74.

75.
76.
77.

5.1 Rakenduskava
rahastamisplaan
2007-2013 –
kogueelarve
prioriteetsete
suundade lõikes
(EUR), lk. 121
5.2 Rakenduskava
rahastamisplaan
2007-2013 –
ühenduse osalus
aastate ja fondide
lõikes (EUR), lk.
122
6. Abivaldkondade
indikatiivne jaotus,
lk. 123
7. Rakenduskava
juhtimine, lk. 124139
7. Rakenduskava
juhtimine, lk. 124, 1.
lõik

78.

7.1 Koordinatsioon,
lk. 124, 1. lõik

79.

7.1 Koordinatsioon,

Valdkondliku rakenduskava viitenumber (CCI
number):

Valdkondliku rakenduskava viitenumber (CCI
number):

rakendusüksused.
Kas tabelis olevad tühjad lahtrid täidetakse samuti?
Ettepanek: Palun kontrollige igaks juhuks üle, et kas
summad klapivad (N:3.veerg nr-tega kahe liidetava
viimased nr-d on 4-d mis kokku teeb 7?

Sooviksime näha üksikasjalikumaid tabeleid. Kui EU
vastavad volinikud on rahul ja eksisteerivad
üksikasjalikumad ning siseriiklikult rakendamist rohkem
toetavad tabelid, siis võib kuidagi rahule jääda.
Vormistamise koha pealt. Tabelid võiks vormistada
sarnaselt – teksti ja nr-te suurused, päised jne.
Puudub?!

Käesolevas peatükis on kirjeldatud rakenduskava
juhtimise aspekte vastavalt EL nõukogu määruse
1083/2006 artikli 37 lõike 1 punkti g) nõuetele.

Märkus: tekstikirjutaja parasiitsõnaks on „nii…..kui ka” ja
„ka”. Ettepanek: vaadata igal üksikjuhul üle „nii…..kui
ka” ja „ka” vajadus.
Ettepanek täiendada: Peamised nõuded on
järgmised……

Seega tagatakse sellega erinevate vahendite Ettepanek parandada sõnastust: Sellega tagatakse
omavaheline
täiendavus
ning
kattuvuste erinevate vahendite omavaheline täiendavus ning
vältimine.
kattuvuste vältimine.
kõigi riigi eelarveliste vahendite, sh ELi
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Ettepanek parandada sõnastust:

lk. 124, loetelu 1) 1.
punkt

80.

7.1 Koordinatsioon,
lk. 124, loetelu 1) 4.
punkt

81.

7.1 Koordinatsioon,
lk. 124, loetelu 1) 5.
punkt

82.

7.1 Koordinatsioon,
lk. 125, loetelu 2) 1.
punkt

83.

7.1 Koordinatsioon,
lk. 125, loetelu 2) 4.
punkt

toetuste kavandamine toimub perioodil 20072013 ühtse eelarvestamisprotsessi (eelkõige
riigi eelarvestrateegia ja riigieelarvete
koostamise protsessi) raames, seega
eelarveliste otsuste tegemisel vaadatakse kõiki
vahendeid koos ning vajadusel
harmoniseeritakse nende kasutamist;
Vabariigi Valitsusele esitatakse regulaarselt
koondülevaateid ELi toetuste kasutamise
kohta, samuti arutab Vabariigi Valitsus
vahendite ümberjagamisega seotud küsimusi;
erinevate valdkondade/sektorite sisene
temaatiline koordinatsioon, sh erinevate
instrumentide kasutamise ja tegevuste
koostoime suurendamine toimub valdkondlike
arengukavade juhtimiseks moodustatud
organite kaudu.
rakenduskava koostamise koordineerimiseks
oli moodustatud ministeeriumidevaheline
töörühm ja temaatilisi alatöörühmi, millesse
kaasati kõik seotud ministeeriumid (sh
Rahandusministeerium ning
Põllumajandusministeerium) ning
sotsiaalpartnereid:
tegevuste kavandamisel kaardistati
prioriteetsete suundade seoseid ja piirjooni
teiste suundade, MAKi ja KALAKi, teiste
riiklike arengukavade ja poliitikatega -
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kõigi riigi eelarveliste vahendite, sh ELi toetuste
kavandamine toimub perioodil 2007-2013 ühtse
eelarvestamisprotsessi (eelkõige riigi eelarvestrateegia
ja riigieelarvete koostamise protsessi) raames, et
vaadata eelarveliste otsuste tegemisel kõiki vahendeid
koos ning vajadusel harmoniseerida nende kasutamist;
Ettepanek parandada sõnastust:
Vabariigi Valitsusele esitatakse regulaarselt
koondülevaateid ELi toetuste kasutamise kohta, lisaks
arutab Vabariigi Valitsus vahendite ümberjagamisega
seotud küsimusi;
Ettepanek: võiks lisada nende organite loetelu.

Ettepanek vormistada loetelu:
- elukeskkonna arendamise rakenduskava juhtrühm;
- keskkonna- ja looduskaitsevaldkonna töörühm;
- regionaal- ja kohaliku arengu töörühm; ja
- hariduse, tervishoiu ja hoolekande töörühm.
Ettepanek: Palun viidata konkreetsetele punktidele ja
peatükkidele, juhul kui tõesti need tegevuste loetelud on
olemas.

84.

7.1 Koordinatsioon,
lk. 125, loetelu 3) 3.
punkt

85.

7.2.2
Koordinatsioon, lk.
128, 2. lõik

86.

7.2.3 Projektide
valiku korraldamine,
lk. 129, loetelu 2)

87.

7.2.3 Projektide
valiku korraldamine,
lk. 130, 2. lõigu lõpp

88.

7.2.4 Rakenduskava
seirekomisjon, lk.
131 loetelu
7.3 Andmete
kogumine ja
elektrooniline
infovahetus, lk. 132,
1. lõik
7.5 Horisontaalsete
teemadega

89.

90.

ülevaade seostest on esitatud rakenduskava
iga suuna tegevuste kirjelduse koosseisus.
rakenduskava seirekomisjoni töös osalevad
kõik seotud ministeeriumid ning olulised
sotsiaal-majanduslikud partnerid.
Rahandusministeerium kuulub kõikide
rakenduskavade seirekomisjonide koosseisu.

Ettepanek parandada sõnastust:
rakenduskava seirekomisjoni töös osalevad kõik
seotud ministeeriumid ning olulised sotsiaalmajanduslikud partnerid. Rahandusministeeriumi
esindaja kuulub kõikide rakenduskavade
seirekomisjonide koosseisu.
2006.a. …..seisuga on kavas teha Vabariigi Midagi puudu, palun lisada.
Valitsusele
ettepanek
määrata
rakendusasutusteks…………..ning
rakendusüksusteks………………
Ettepanek: kasutada sõna „prioritiseerimine” asemel
„järjestamine”
Investeeringute kava taoline rakendamine on
andnud häid tulemusi programmperioodil 20042006, näiteks RAK meetme 4.3 puhul.

Ettepanek lisada: milleks oli…

Ettepanek vormistada loetelu ühtselt lõpuni.
Andmete kogumisel ning elektroonilise
andmehalduse tagamisel kasutatakse
struktuuritoetuse registrit ms:

Mis see tähendab - ms?

Rakenduskava iga prioriteetse suuna all on
kirjeldatud suuna oodatav mõju kõigile

Ettepanek parandada sõnastust: Rakenduskava iga
prioriteetse suuna all on kirjeldatud suuna oodatav mõju
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arvestamine, lk. 133,
1. 1õik
91.

92.

93.

94.

7.6.2
Struktuurivahendite
finantsjuhtimise
üldise protsessi
kirjeldus, lk. 134,
viimane lõik
7.6.2
Struktuurivahendite
finantsjuhtimise
üldise protsessi
kirjeldus, lk. 134136
7.6.2
Struktuurivahendite
finantsjuhtimise
üldise protsessi
kirjeldus, lk. 135,
viimane lõik
7.6.3 Auditeeriv
asutus, lk. 137, 1.
lõik

horisontaalsetetele teemadele - regionaalsele
arengule, keskkonnahoiule, infoühiskonna
edendamisele, kodanikuühiskonna arengule ja
võrdsete võimaluste edendamisele.
Rakenduskava väljamaksete üldskeemi kirjeldab
joonis 2

kõigile horisontaalsetele teemadele - regionaalsele
arengule, keskkonnahoiule, infoühiskonna edendamisele,
võrdsete võimaluste edendamisele ja kodanikuühiskonna
arengule
Ettepanek parandada sõnastust: Rakenduskava
väljamaksete üldskeemi kirjeldab joonis 13

Ettepanek: Joonistel tavaliselt allkiri ja tabelitel pealkiri

Üldskeemi kuluaruannete ja maksetaotluste Ettepanek: Parandada tekstis joonise number.
koostamise kohta Euroopa Komisjonile kirjeldab
joonis 3.
Puudu lk. 136 joonise pealkiri ja number. Jooniste nr-d
palun kindlasti üle vaadata, siin on mingi segadus.
Seega tagab auditeeriv asutus nii projektide kui ka
juhtimis- ja kontrollisüsteemide regulaarse,
asjakohase ja süstemaatilise auditeerimise,
analüüsimise ning hindamise (assessment).
Edastades auditeeritavatele ning
korraldusasutusele informatsiooni ja andmeid
auditi käigus tehtud tähelepanekute kohta
panustab auditeeriv asutus nii juhtimis-ja
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Ettepanek parandada sõnastust:
Auditeeriv asutus tagab projektide, juhtimis- ja
kontrollisüsteemide regulaarse, asjakohase ja
süstemaatilise auditeerimise, analüüsimise ning hindamise
(assessment). Selleks edastab auditeeritavatele ning
korraldusasutusele informatsiooni ja andmeid auditi käigus
tehtud tähelepanekute kohta. Täiendavalt panustab
auditeeriv asutus juhtimis-ja kontrollisüsteemide

95.

7.7 Info ja
kommunikatsioon,
lk. 138, 1. lõik

96.

7.7 Info ja
kommunikatsioon,
lk. 138, 1. lõik

97.

7.8 Rakenduskavaga
seotud
haldussuutlikkuse
tagamine, lk. 139, 3.
lõik

kontrollisüsteemide parendamisse kui ka
võimalike rikkumiste avastamisse ja
korrigeerimisse. Auditeeriv asutus annab
regulaarselt aru Euroopa Komisjonile tagades
seeläbi Euroopa Komisjoni informeerituse
auditeerimise siseriiklikust korraldusest ja
tulemustest.
Kommunikatsiooniga seonduvate tegevuste
kavandamisel lähtutakse lisaks EL nõukogu
määrusele 1083/2006 ja seda täpsustava Euroopa
Komisjoni määruse nõuetele ka perioodi 20042006 kommunikatsiooni väljakujunenud
praktikast.
Rakenduskava heakskiitmise järgselt esitatakse
Euroopa Komisjonile kommunikatsioonikava, mis
sisaldab informatsiooni kommunikatsiooni
eesmärkide ning peamiste sihtrühmade kohta,
annab ülevaate kommunikatsiooni strateegiast
ning võimalikest teavitusmeetmetest, kirjeldab
funktsioonide jaotust asutuste vahel
kommunikatsiooni elluviimisel ning sellega
seonduvate tegevuste hindamise aluseid.
Kui perioodil 2004-2006 rakendatakse Eestis
ühtset programmdokumenti ja ÜF projekte lahus,
siis perioodil 2007-2013 jätkab üht osa nii ERF
kui ÜF kaasfinantseeritavatest tegevustest
Elukeskkonna rakenduskava.
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parendamisse ning võimalike rikkumiste avastamisse ja
korrigeerimisse. Auditeeriv asutus annab regulaarselt aru
Euroopa Komisjonile tagamaks seeläbi Euroopa Komisjoni
informeerituse auditeerimise siseriiklikust korraldusest ja
tulemustest.
Ettepanek parandada sõnastust: Kommunikatsiooniga
seonduvate tegevuste kavandamisel lähtutakse EL nõukogu
määrusele 1083/2006 ja seda täpsustava Euroopa
Komisjoni määruse nõuetele perioodi 2004-2006
kommunikatsiooni väljakujunenud praktikast.
Ettepanek lühendada lauseid:
Rakenduskava heakskiitmise järgselt esitatakse Euroopa
Komisjonile kommunikatsioonikava, mis sisaldab
informatsiooni kommunikatsiooni eesmärkide ning
peamiste sihtrühmade kohta. Kava annab ülevaate
kommunikatsiooni strateegiast ning võimalikest
teavitusmeetmetest, kirjeldab funktsioonide jaotust
asutuste vahel kommunikatsiooni elluviimisel ning sellega
seonduvate tegevuste hindamise aluseid.
Ettepanek parandada ajamääruse väljendust:
Kui perioodil 2004-2006 rakendati Eestis ühtset
programmdokumenti ja ÜF projekte lahus, siis perioodil
2007-2013 jätkab üht osa nii ERF kui ÜF
kaasfinantseeritavatest tegevustest Elukeskkonna
rakenduskava.

Lisa 6

Lisa 6:
Ekspertgrupi kommentaarid – täiendatud Ettevõtluse OP
Ettevõtluse, teadu- ja arendustegevuse, infoühiskonna ja transpordi infrastruktuuri arendamise rakenduskava,
seisuga 20. november 2006
Nr
1.

Dokumendi osa
Algtekst
Rakenduskava olemus ja
lähtealused

2.

Rakenduskava olemus ja Rakenduskava koostamise aluseks on
lähtealused , lk. 6, 2.
Euroopa Nõukogu määrus …, millega
lõik
nähakse ette üldsätted ERFi, Euroopa
Sotsiaalfondi ja ÜFi kohta. Nendest
fondidest abi taotlemiseks aastatel 20072013 tuleb koostada rakenduskavad.
Rakenduskava olemus ja Rakenduskava on aluseks selle
lähtealused , lk. 6, 2.
elluviimiseks vajalike juhtimis- ja
lõik
kontrollisüsteemide ja ressursside
planeerimisel ning õigusliku raamistiku
ettevalmistamisel (vt joonis 1).

3.

4.

Rakenduskava
Rakenduskava koostamine toimub
koostamine, lk. 8 loetelu järgmiste etappidena:

5.

1.1.1. Valdkonna
analüüs, lk. 11-21

6.

1.1.2. RAK 2004-2006
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Kommentaar
Üldine märkus: selle osa koostaja kaldub liialdama väljenditega
„nii … kui” ja „ka”. Soovitame teksti lõplikul toimetamisel
pöörata sellele tähelepanu.
Palun täpsustada määruse nr.

Ettepanek ümber sõnastada:
Rakenduskava on aluseks selle elluviimiseks vajalike juhtimisja kontrollisüsteemide ja ressursside planeerimisel ning
õigusliku raamistiku ettevalmistamisel. Üksikasjalikuma
ülevaate rakenduskava paiknemisest ja seostest teiste
dokumentidega annab joonis 1.
Ettepanek vormistada loetelu järgnevalt:
- rakenduskava koostamise üldise raamistiku tutvustamine
töörühmale – märts 2006;
Siin on mõned positiivsed täiendused (IKT ja biotehnoloogia
kirjeldus), samas pole osasid meie varasemaid kommentaare
arvestatud. Kirjeldusega võib siiski rahule jääda.
Oluliselt paranenud.

8.

perioodi vahendite
kasutamise tulemused
ettevõtluse valdkonnas,
lk. 21-24
1.2. Teadus- ja
arendustegevus, lk. 2634
1.3 Transport, lk 34

9.

1.3 Transport, lk 34

10.

1.3 Transport, lk 34

11.

1.3. Transport, lk 34

7.

Oluliselt paranenud
Peatüki 1.3.1 kohta

Märkus: läbivalt ei ole selle osa tekstis kinni peetud
komareeglist. Ettepanek: teksti lõplikul toimetamisel pöörata
siin tähelepanu komade paikasaamisele.
Peatüki 1.3.1 kohta
Varasemaga võrreldes on lisandunud seos EK ja Eesti
transpordipoliitikaga. See on hea otsus, mis võimaldaks OPs
tehtud valikud siduda varem väljatöötatud eesmärkidega ning
luua dokumendile selgem ja tugevam vundament (st plaanitakse
teha asju, mis on olulised ja kooskõlas valdkonna üldstrateegiaga
/ visiooniga). Ettepanek: Tuua OPs välja aktuaalsed vajadused /
probleemid transpordi valdkonnas viitega arengukavale.
Eesti transpordipoliitika aluseks on
Ettepanek parandada sõnastust:
Euroopa Komisjoni Valge Raamat.
Eesti transpordipoliitika aluseks on Euroopa Komisjoni „Valge
Transpordipoliitika 2010.
Raamat. Transpordipoliitika 2010”.
Nendest peamisteks on:
Ettepanek: selgitada täiendavalt, mis on iga väljatoodud teguri
pos ja neg mõju, et Eesti erisus oleks arusaadav.
Riigi väike geograafiline ulatus
Geograafiline asukoht globaalse Nendest peamisteks on:
Riigi väike geograafiline ulatus, mis tingib …
transiitliikluse piirkonnas
Geograafiline
asukoht
globaalse
transiitliikluse
Samas oleme ääreala EL tuumik
piirkonnas, mis tingib …
osa/riikide/turgude suhtes, mis
tingib suuremad logistika kulud.
Ääreala EL tuumik osa/riikide/turgude suhtes, mis tingib
suuremad logistika kulud.
Praeguses versioonis ei ole kaks esimest ja viimane väide ühes
stiilis.
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12.

1.3. Transport, lk 34-35

Peamised 3 suunda selles dokumendis
on identifitseeritud alljärgnevalt.

13.

1.3. Transport, lk 35

14.

1.3. Transport, lk 35

Eesti transpordipoliitika elluviimise
tagamiseks ja kõikide huvigruppide
kaasamiseks sellele on ette nähtud
Transpordikomisjoni moodustamine
Ministeeriumi juurde.
aitab kaasa lisaks piirkondade vahelisele
erinevuste tasakaalustumisele

15.

1.3. Transport, lk 35

16.

1.3. Transport, lk 35

17.

1.3. Transport, lk 35

Transpordikoridori sujuvaks
toimimiseks tuleb edaspidi aga pöörata
tähelepanu mitmetele „pudelikaeltele“,
mis pärsivad Eestit läbiva veoahela
toimimist ja usaldusväärsust ning
põhjustavad siseriikliku tähtsusega
transpordiprobleeme.
erinevate transpordiliikide nn.
positiivsete/tugevate külgede
arendamisele

transiidifunktsiooni täitmise majanduse
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Ettepanek parandada sõnastust:
Esitada eesmärgid numereeritult (1, 2, 3), selleks et edasises
tekstis (OP valdkonna eesmärkide või meetmete juures) saaks
neile viidata.
Ettepanek parandada sõnastust:
Eesti transpordipoliitika elluviimise tagamiseks ja kõikide
huvigruppide kaasamiseks on ette nähtud Transpordikomisjoni
moodustamine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
juurde.
Ettepanek: See väide vajaks tõestust (uuringut, allikat). Pigem
kaldub hea transpordisüsteem piirkondade vahelisi erinevusi
süvendama, sest lihtsustab ettevõtlike inimeste liikumist
linnadesse tööle.
Ettepanek: Analüüsist peaks välja tulema, millised on peamised
„pudelikaelad”.

See idee ei ole OPs (või transpordi arengukavas) eriti
õnnestunult väljendatud. Probleem selles, et arendada saab üht
või mitut transpordiliiki kui tervikut, mitte üksnes neid osi, mis
kasulikud / head. Paratamatu on, et näiteks trolliliikluse
arendamisel tuleb linna paigaldada ka trollide kontaktvõrk, mis
mõnele võib tunduda linnapildi risustamisena. Ettepanek:
rõhutada sõnastuses selle asemel optimaalsete transpordiliikide
valikut sõltuvalt sõidunõudlusest ja nn eesmärgi teise poolena
jääks sünergia siht.
Ettepanek parandada sõnastust.

18.

1.3. Transport, lk 35

19.

1.3. Transport, lk 36

20.

1.3. Transport, lk 36

21.

1.3. Transport, lk 36

arendamise kiirenemise.
Rail Baltica (Helsinki/Tallinn-Riia- Küsimus: Kas Berliin ikka on sellest projektist / koridorist
väljas? Sakslased kavandasid ju Rail Baltica raames BerliinVilnius-Varssavi)
Varssavi raudteed uuendada ning on tugevasti seotud
teostatavusuuringuga?
Ettepanek parandada sõnastust:
Helsingi
Transpordikoridoride
arendamisel Mida see lause siin annab? Juhime tähelepanu, et tegemist on
pööratakse
suurt
tähelepanu valdkonna analüüsiga. Ettepanek: jätta see lause välja või
koordineerimisele teiste poliitikatega näidata ära, milles on suure tähelepanu pööramine reaalselt
s.h.
keskkonnapoliitikaga, väljendunud või viia see lause p 2.3.1
sotsiaalmajanduspoliitikaga,
regionaalpoliitikaga jne.
TEN-T võrgustiku prioriteedid on Eesti Sisuline kordus lausega kaks lõiku eespool. Ettepanek: siduda
transpordipoliitikas tähtsal kohal.
see lõik paremini lõiguga, kus räägitakse TEN-T
transpordikoridoridest.
Tähtsamate infrastruktuuri
Edasises tekstis on tähtsatest projektidest välja toodud vaid
arenguprojektide hulgas
raudtee ja merendusega seotud projektid. Kas need ongi
projektid, mida OPdest toetatakse? Kas tähtsamate projektide
hulgas ei ole maanteede ja lennundusega seotud projekte? Siin
tekib rida selliseid küsimusi. Ettepanek: 1) esitada loetelu
kõikidest tähtsatest infrastruktuuri arenguprojektidest; 2) tuua
välja kriteeriumid, mille järgi valik tehti (lõplik valik tuleks
teha); 3) kui valik praeguseks tehtud, siis näidata ära, millised
alternatiivid jäid kõrvale (varusse) – eriti kena, kui sellega
kaasneks selgitus (tegemist on ikkagi analüütilise osaga); 4)
näidata selles loetelus ära, et raudteele ja merendusele on
pööratud (pööratakse) erilist tähelepanu, mis on kooskõlas
„modal shiftiga”, millele EL ja Eesti transpordipol põhineb (see
juba on kenasti p alguses välja toodud)
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22.

1.3. Transport, lk 36

TEN-T võrgustiku prioriteedid on Eesti
transpordipoliitikas tähtsal kohal.
Tähtsamate infrastruktuuri
arenguprojektide hulgas on erilist
tähelepanu pööratud ühendustele nii
mere kui raudtee võrgustikul
Venemaaga on käimas läbirääkimised
Narva piiriületuskohas silla rajamiseks
üle Narva jõe

23.

1.3. Transport, lk 36

24.

1.3. Transport, lk 36

Eesti raudtee riigi omandisse ostmine
erasektorilt (leping allkirjastatud
17.11.2006) võimaldab lahendada
raudteega seotud administratiivsed
probleemid.

25.

1.3. Transport, lk 36

transpordivõrk on suhteliselt tihe

26.

1.3. Transport, lk 36

31

Näiteks tasuse näitaja IRI arv
(International Roughness Index vertikaalsuunaliste võngete summa 100
m kohta) on 2004 aastal põhimaanteedel
2,6 ning näitab vähenemise trendi, tugija kõrvalmaanteedel vastvalt 3,9 ja 4,3
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Ettepanek parandada sõnastust:
TEN-T võrgustiku prioriteedid on Eesti transpordipoliitikas
tähtsal kohal. Tähtsamate infrastruktuuri arenguprojektide
hulgas on erilist tähelepanu pööratud ühendustele nii merel kui
raudtee võrgustikus
Ettepanek parandada sõnastust: (praegu võib mõista, et
läbirääkimisi peetakse Narva piiriületuskohas)
Venemaaga on käimas läbirääkimised silla rajamiseks üle Narva
jõe Narva piiriületuskohas
See lause on arusaamatu ja seda võib mõista, et vaid riigi
omanduses ettevõtted on head. Meil on ju veel Edelaraudtee,
Tallinna Vesi, Eesti Telekom – kas võimalike administratiivsete
probleemide lahendamiseks (tulevikus) on riigil plaanis need
ettevõtted üles osta? Soovimata sekkuda BRS ja riigi vahelisse
maade jagamisse soovitame see lause sellisel kujul tekstist
kindlasti välja jätta. Lõigu kontekstis on juttu tähtsamatest
infrastruktuuri arenguprojektidest, mida omaniku vahetus
kindlasti ei ole. Ettepanek: Kui võimalik, tuua välja, milliseid
projekte peab riigile kuuluv AS Eesti Raudtee vajalikuks
eelisarendada (reisiraudtee, ohtlike veoste käitlemine jne).
See väide (mõõdetuna km/km2) ei kehti raudteevõrgu kohta.
Ettepanek parandada sõnastust: Lõigu konteksti arvestades
peaks rääkima maanteede transpordivõrgust.
Ettepanek parandada sõnastust:
²² Näiteks tasasuse näitaja IRI arv (International Roughness
Index - vertikaalsuunaliste võngete summa 100 m kohta) on
2004 aastal põhimaanteedel 2,6 ning näitab vähenemise trendi,
tugi- ja kõrvalmaanteedel vastvalt 3,9 ja 4,3 ning kasvab.

ning kasvab.

27.

1.3. Transport, lk 36

28.

1.3. Transport, lk 36

Lisaks on sissetulekute kasv ja
krediidivõimaluste paranemine
suurendanud kasvatanud registreeritud
sõiduautode arvu, mis on viimase nelja
aasta* jooksul kasvanud pea veerandi
võrra.

29.

1.3. Transport, lk 36

Kõik see tähendab probleemide
teravnemist transpordiinfrastruktuuril,
transpordisõlmede ja ühendusteede (sh
sadamatega) läbilaskevõime
ammendumist, suurenevaid kulusid
ühiskonnale ning ettevõtlus- ja
elukeskkonna arengu pidurdumist.

30.

1.3. Transport, lk 36

31.

1.3. Transport, lk 36

Kuigi liiklejate käitumises on märgata
mõningaid muutusi paremuse poole
(kuid ei ole siiski veel rahuldav)
Kuigi olukorra põhjuseid võib leida ka
liikluskorralduse ja järelevalve taseme
nõrkuses, on ohutu liikluse tagamiseks
vajalik eelkõige tulenevalt
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Tõsiseks probleemiks on (talvine) teehooldus kõrvalmaanteedel,
mida kasutab ka ühistransport (infrastruktuuri kavandamisel
peab arvestama ja planeerima kõiki ekspluatatsioonikulusid).
Ettepanek analüüsida: Teehooldus.
Ettepanek parandada sõnastust:
Lisaks on sissetulekute kasv ja krediidivõimaluste paranemine
suurendanud registreeritud sõiduautode arvu, mis on viimase
nelja aasta jooksul kasvanud pea veerandi võrra.
Ettepanek parandada sõnastust:
* Ajamäärus konkreetseks, sest viimased neli aastat sõltub
lugemise ajast.
Ettepanek parandada sõnastust: Kõik see tähendab
probleemide teravnemist maanteede transpordiinfrastruktuuril,
transpordisõlmede ja ühendusteede (sh sadamatega)
läbilaskevõime ammendumist, suurenevaid kulusid ühiskonnale
ning ettevõtlus- ja elukeskkonna arengu pidurdumist.
Ettepanek: See väide nõuab tugevat argumenti – kui suur on
tegelik läbilaskevõime kasutus arvestuslikuga võrreldes. Kasvu
kiirus ainuüksi ei tähenda, et vaja oleks laiendada. Alternatiivina
tuleks kaaluda kaubavoogude ümbersuunamist vähemkoormatud
maanteelõikudele (või raudteele / merele).
Ettepanek analüüsida: Milles see seisneb? Allikas?
Ettepanek: Ka siin peaks analüüs detailsemalt näitama,
milliseid kohti silmas peetakse.

32.

1.3. Transport, lk 36

33.

1.3. Transport, lk 37

34.

1.3. Transport, lk 37

35.

1.3. Transport, lk 37

36.

37.

1.3. Transport, lk 37

liikluskoormuse kasvust liiklusohtlikuks
muutunud kohtade ohutustamine.
Joonis 14. Liiklusõnnetustes hukkunud
ja summaarne kahju Eestis
Piiridel tekkivad piiriületust ootavate
autorongide järjekorrad võivad saada
oluliseks takistuseks lisanduvate
kaubavoogude sujuvale liikumisele.
Uute transpordiühenduste rajamisel on
hoolimata keskkonnale paratamatult
negatiivne mõju, lisaks võib see
põhjustada muutusi asustusstruktuuris.
Eestis vedajate poolt transporditud
kaubast liikus enam kui 70% mööda
raudteed.

Kiiresti kasvanud rahvusvaheliste
transiitkaubavedude tõttu on
probleemiks kujunenud
raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime
piiratus.

1.3. Transport, lk 37
lõik 2

199

Ettepanek parandada sõnastust: Puudu telgede tähistused. Kas
liiklusõnnetuste summaarne kahju Eestis oli 2005. a 270
miljardit või 5,4 miljardit krooni?
Ettepanek parandada sõnastust: Piiridel tekkivad piiriületust
ootavate autorongide järjekorrad on oluliseks takistuseks
lisanduvate kaubavoogude sujuvale liikumisele.
Mida sellega öelda tahetakse? Kas see on Narvaga seotud või
üldine märkus (viimasel juhul tuleks kaaluda selle vajalikkust
antud p). Ettepanek parandada sõnastust
Ettepanek parandada sõnastust: Eestis vedajate poolt
transporditud kaubast liikus mahulises arvestuses* enam kui
70% mööda raudteed.
* Täpsustus, sest osakaal võib olla välja toodud ka rahalises
arvestuses.
Ettepanek: Sellele väite kinnituseks pole argumenti. Kui kiire
on olnud kiire kasv?
Läbilaskevõime on a priori piiratud. Siin peaks ära näitama
arvestusliku vs tegeliku läbilaskevõime rongipaaride lõikes
kõige väiksema läbilaskevõimega raudteelõikudel kogu
transiidikoridori ulatuses. Sellest on näha nn „võimsuste
kasutamine”.
Välja on toodud mõned transiidiga seotud lahendamist vajavad
probleemid. Sh ka probleemid, mis tulenevad transiidi neg
mõjudest. Transiidi arendamine on küll majanduslikult kasulik,

38.

1.3. Transport, lk 37

39.

1.3. Transport, lk 37

40.

1.3. Transport, lk 38

41.

1.3. Transport, lk 38

kuid tekitab probleeme elukeskkonnale (kaubajaamad, müra,
keskkonnariskid jne). Ettepanek: Tuua selles lõigus välja
vajadus arvestada transiidi arendamisel ka elukeskkonda ning
kavandada ühisprojekte Elukeskkonna OPga transiidi neg
mõjude vähendamiseks elukeskkonnale (analoogia energeetika
ja keskkond)
Niisugune transiit omab kõrget
Kas juhul kui Itta-Läände veoste suhe oleks 50-50, oleks
riskitaset, sõltudes suuresti Venemaa
riskitase väiksem (vrdl Venemaa blokaad Poola, Gruusia,
võimude majandus-poliitilistest otsustest Moldova kaupade sisseveole)? Fakt on see, et transiit omab alati
kõrget riskitaset, sest otsuseid langetatakse mujal. Tõenäoline
on, et seni kuni „aitame” Vene riigil / ettevõtjatel raha (valuutat)
teenida (st vahendades nende kaupa klientidele), on meid vaja.
Kui aga plaanime Venemaalt raha teenima ja välja vedama
hakata, siis suhtutakse meisse hoopis teisiti. Ühesuunalisuse
probleem on eelkõige majanduslik – pooled kaubarongid meie
raudteel sõidavad täiesti tühjadena, kui minnakse uuele kaubale
järele. Ettepanek: vaadata mõtte sõnastus üle
Logistika- ja veondusfirmad on tihedas
Ettepanek analüüsida: * See on laialt levinud (levitatud)
konkurentsis tõstnud teeninduse
arvamus. Kas selle kohta on olemas ka mingi tõestus?
kvaliteedi Soomega konkureerivale
tasemele*, moodustades suure
transpordipotentsiaali, kuid siinkohal
peab ka riik olema võimeline tegema
koostööd rahvusvahelisel tasandil.
Nii näiteks toimuvad Vene poolega
Narva piiripunktist räägitakse kolmandat korda viimasel kolmel
eelläbirääkimised uue maanteesilla
leheküljel. Ettepanek: käsitleda Narva piiripunkti teemat üks
rajamiseks üle Narva jõe,
kord
Eesti on inimressursi piiratuse* tõttu
Kuna meil inimressurss on ja jääbki piiratuks, siis kas meil ei
olnud riiklikul tasandil suhteliselt
olegi šanssi oma positsiooni parandada? Väike olemine ei
tagasihoidlikul positsioonil
tähenda alati nõrk olemist. Ettepanek: soovitame võtta
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rahvusvahelises koostöös ka meie
Läänemere regioonis.
42.

1.3. Transport, lk 38

43.

1.3. Transport, lk 38

44.

1.3. Transport, lk 38

45.

1.3. Transport, lk 38

46.

1.3. Transport, lk 38

Potentsiaali omavad ka eraomanduses
Sillamäe ja Pärnu sadamad.

seisukoht, et aasta 2006 seisuga on Eesti kaasarääkimine
transpordi rahvusvahelisel tasemel olnud väheldane. Seda peab
suurendama, sest … Selleks on plaanis … (ehk kas on prioriteet
või mitte)
Siit jääb mulje, et tegemist on võimalike tuleviku tähtedega.
Vähemalt Pärnu sadam on stabiilselt toimetanud aastakümneid.
Kas Paldiski põhjasadamal ei ole potentsiaali? Ettepanek:
sõnastada lause ümber.
Pärnu sadam kuulub osaliselt linnale. Ettepanek: tuleks olla
määratluses täpsem, sest praegu võib lause lugeda vääraks.
Ettepanek: Analüüsist peaks välja tulema, kui suur on vahe
soovitava ja tegeliku olukorra vahel.

Nii veeteede mõõdistamise kui
hooldamise osas ei vasta aga
olemasolevad vahendid ja nende
võimsused (laevad ja seadmed) reaalsele
vajadusele ega suuda tagada
jätkusuutlikku arengut antud
valdkonnas.
Siseriiklikult on hetkel olemas
Siseriiklikult on hetkel olemas kokkulepe ühe jäälõhkuja
kokkulepe ühe jäälõhkuja ehitus
ehitamiseks riigituludest ja kiirendatud korras.
riigituludest ja kiirendatud korras.
Ettepanek parandada sõnastust: Ajamäärus vajab täpsustamist
Ettepanek analüüsida: Mis mahus?
Nii navigatsioonimärgistus kui ka
laevaliikluse korraldamise süsteemid
vajavad pidevaid investeeringuid, mis
tagaksid nende arengu ning
rahvusvahelistele nõuetele vastava
töökindluse.
Kui välislaevaliine teenindavad
Siin mõeldakse ilmselt põhjaranniku sadamaid. Ettepanek
sadamad on hästi arenenud*, siis
analüüsida: Kuidas on seis lääne- ja idaranniku
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kohalikke saarteühendusi teenindavad
sadamad vajavad laiendamist ja
rekonstrueerimist, et kindlustada
laevadele, reisijatele ja kaubale kiirem ja
ohutum liikumine.

(reisi)sadamatega?*. Jahisadamatel on oluline roll turisminduse
seisukohalt. Kalasadamate arendamine leiab käsitlemist
Kalanduse Strateegias ja Arengukavas 2007-2013. Kõigi
sadamatega haakub merepääste ja reostustõrje temaatika.
* Mõntu Sõrve säärel, Mustvee ja Tartu/Praaga Peipsi
vesikonnas.
Ettepanek analüüsida:
Sillaühenduse temaatika. Milline on seisukoht sildade ehitamise
suhtes, kui liiklusvoog ja ajasääst peaks seda õigustama?

47.

1.3. Transport, lk 38

48.

1.3. Transport, lk 38

49.

1.3. Transport, lk 38
lõik 4

50.

1.3. Transport, lk 38

Kohaliku liikluse seisukohalt tähtsamad
sadamad kuuluvad AS Saarte Liinid
koosseisu.
Ülejäänud väikesadamad on kohalike
omavalitsuste või siis eraomanduses
ning nende arendamine on toimunud
omanike poolt vastavalt nende
plaanidele ja võimalustele.
Nende väikesadamate infrastruktuur ja
navigatsiooniseadmed ei vasta kaasaja
nõuetele.

Lennuväljade infrastruktuur peab
vastama lennunduses kehtivatele
nõuetele ja nende kaasajastamine peab
olema vastavuses lennuliikluse kasvu ja
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Ettepanek parandada sõnastust: Kohaliku liikluse seisukohalt
tähtsamad sadamad kuuluvad ASile Saarte Liinid.
Ettepanek parandada sõnastust: Ülejäänud kelle või millega
võrreldes? Siin peaks sõnastuse ümber vaatama.
See väide on väga üldine. Ettepanek: Pigem peaks kasutama
Veeteedeameti andmeid passistatud ja passistamata sadamate
kohta; viimaste puhul võib ehk väita, et need ei vasta kaasaja
nõuetele.
Ettepanek analüüsida: Seisukoht (lisanduva) müra probleemi
suhtes. Intermodaalsus – Tln lennujaama ühendamine raudteega
(nii reisijate kui ka kaupade veoks).
Ettepanek: See prognoos võiks olla analüüsis ka välja toodud.

51.

1.3. Transport, lk 38

selle prognoosidega.
Lisaks piirijaamadele on ka
reisirongiliikluses probleemiks avalikes
huvides tehtavate investeeringute
vähesus raudtee infrastruktuuri, mis
mõjutab raudteel lubatavaid kiirusi,
ohutust, keskkonnaalaste taotluste
saavutamist ja ka riigi kui terviku
konkurentsivõimet -raudtee
infrastruktuuri omanikud on eelkõige
huvitatud kasumit suurendavatest
investeeringutest.

Eraomandus ei takista riigil endal teha investeeringuid N: teise
tee ehituseks, sest raudteealune maa ei ole erastatud, vaid rendile
antud. Kindlasti ei tohi eraomanikule pahaks panna, et ta „on
eelkõige huvitatud kasumit suurendavatest investeeringutest”.
Arvame, et see teema ASile Eesti Raudtee kuuluva
infrastruktuuri osas – kes süüdi – on tulevikku silmas pidades
tänaseks päevakorrast maas. Ei maksa unustada, et ka
eraomanduses Edelaraudtee AS haldab avalikku raudtee
infrastruktuuri – praegune süüdistus langeks eelkõige nende
kaela. Ettepanek: Tõdeda, et investeeringud AS Eesti Raudtee
raudtee infrastruktuuri on perioodil ….-2006 olnud ühekülgsed
ehk suunatud eelkõige peamiste transiidikettide arendamiseks.
Tuua esile vajadus suunata tulevikus enam vahendeid
reisirongiliikluse arendamiseks ja keskkonnaalaste taotluste
saavutamiseks. Seisukoht peaks olema ka Edelaraudtee AS
raudtee infrastruktuuri osas. Praegu on risk, et 2007-2013
vahenditest saavad Keila-Paldiski-Tapa-Tartu-Narva inimesed
hea reisirongiliikluse teenuse. Rapla-Türi-Viljandi-Pärnu
inimesele jääb teenus samaks (so suhteliselt kehvaks
bussiliiklusega võrreldes).
Täna on reisirongi liikluse probleemiks ka veeremi puudus, st ei
ole piisavalt soetatud uusi vaguneid asendamaks
amortiseerumise tõttu mahakantavaid.

52.

1.3. Transport, lk 39

Infrastruktuuril lubatud liikumiskiirused
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Tõsisteks probleemideks on veel reisirongide hilinemised seoses
infrastruktuuri hoolduse korraldusega ja liiklusjuhtimisega ning
raudtee infrastruktuuri remonttööde korraldus, mis mõlemad
halvendavad reisijale pakutava teenuse kvaliteeti.
On vale vastandada bussi- ja rongiliiklust. Ettepanek:

53.
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54.

1.3. Transport, lk 39

55.

1.3. Transport, lk 39

56.

1.3. Transport, lk 39

57.

1.3. Transport, lk 39

ei võimalda tihti rakendada
bussiliiklusega võrreldavat tihedat ja
kiiret reisirongiliiklust, mis tähendab et
rongi kui keskkonnasäästliku
ühistranspordi potentsiaal on
kasutamata.
Raudtee on elektrifitseeritud üksnes
Tallinna lähiümbruses.

Rahvusvaheline maismaaliiklus toimub
peamiselt bussitranspordiga.
Projekteerimisel on Tallinna
trammivõrgu laiendamine, samuti
elektriraudtee teeninduspiirkonna
laiendamine ning elektritranspordi
osakaalu suurendamine.
Sõitudest 2/3 tehti bussiga, ligi 30%
elektritranspordiga (trammi ja trolliga
Tallinnas) ning vaid 2% rongiga (s.h. 1
% elektrirongiga).

Paraku on ühiskonna jõukuse
suurenemisega kaasas käinud hoogne
autostumine ning ühistranspordi
populaarsuse langus.
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Märksõnaks peaks olema „integreeritud ühistranspordisüsteem”,
kus rong sõidab ajal, mil reisijaid palju, ning buss siis, kui
reisijaid vähe (mitte pooltühjadena paralleelselt nagu praegu).

Ettepanek parandada sõnastust: Täpsustus, va lõunasuund (so
Tln-Rapla-Lelle).
Ettepanek analüüsida: Elektrifitseerimisega seoses tuleks
käsitleda muuhulgas ka olemasoleva kontaktvõrgu olukorda.
Ettepanek: Bussiliikluse osa võiks olla eraldi lõigus ja sellele
tuleks rohkem tähelepanu pöörata
Projekteerida ei saa elektritranspordi osakaalu suurendamist.
Ettepanek parandada sõnastust.

Ettepanek: kasutatavale võrdlusele sõitude kohta võiks lisada
indikaatori sõitude arv liini-km kohta; sellest peaks nähtuma
rööbastranspordi suurem veovõime (efektiivsus), mis aitaks
põhjendada orientatsiooni reisirongi liikluse arendamisele,
millest allpool juttu.
Praegu on reisirongi osakaal marginaalne – tekib küsimus,
milleks suunata suur osa OP vahendeid kõige vähem-tähtsama
arendamiseks?
See protsess on paratamatu ning selle suund ei muutu, kui
transpordipoliitiliselt ei sekkuta. Ettepanek: lisada juurde
vajadus töötada välja ja viia ellu ühistransporti eelisarendav
sekkuv transpordipoliitika (sh autokasutuse maksude

58.

1.3. Transport, lk 39

59.

1.3. Transport, lk 39

60.

1.3. Transport, lk 39

61.

1.3. Transport, lk 40

Rahvastiku hõreasustuse tingimustes on
ühistranspordi omahind paratamatult
kõrge, see tingib vajaduse kasutada
maapiirkondades hõredaid
sõidugraafikuid.
Elanike maksevõime ei võimalda tõsta
piletihindu ning ka riigi ja omavalitsuste
eelarveliste vahendite piiratus ei ole
võimaldanud viia ühistranspordi toetusi
tasemele, et ühissõidukid võiksid oma
tihedama liikumissageduse, kiiruse ja
mugavusega võistelda
individuaalsõidukitega.
Nii on ühistranspordi ja kergliikluse
osakaal pidevalt langenud.
Raudtee infrastruktuuri halb tehniline
seisukord ei luba reisirongidel kõikidel
liinidel liikuda autobussist kiiremini,
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suurendamine). Infrastruktuuri ehitamisest ja veeremi vahetusest
ei ole kasu, kui ei looda ühistranspordile tajutavaid eeliseid:
infrastruktuuri takistusteta kasutamine (rööbastransport,
bussirajad), parkimismaksud ja ummikumaksud autodele jms.
Mitmes arenenud riigis on ühistranspordi osakaal liikumises
veelgi väiksem kui Eestis; täna tehakse nendes riikides
märkimisväärseid investeeringuid ühistranspordisõbralikuma
transpordipoliitika elluviimiseks autode arvelt. Mitte-sekkumise
korral jääb meil vaid tõdeda, et autostumine kasvab veelgi (sest
rahva rikkus kasvab) ning ühistranspordi osakaal väheneb edasi.
Omahind ei põhjusta liiklusgraafiku hõrenemist. Ettepanek:
Transpordi korraldamisel tuleks lähtuda sõidunõudlusest, nii et
väiksema sõitjate arvu korral tellitakse liinile väiksem ehk
odavam veerem (kasvõi 4-kohaline auto), mitte ei lasta bussil
või rongil tühjalt sõita.
Seda eesmärki ei ole võimalik kunagi saavutada. Ettepanek:
rõhuda hinna-kvaliteedi suhtele, kusjuures auto kasutuse hind ja
ühistranspordi kvaliteet peavad tõusma.

Ettepanek parandada sõnastust ja analüüsida: Nii on
ühistranspordi ja kergliikluse* osakaal pidevalt langenud (vt
joonis 15).
* Sellest pole eelnevalt sõnagi juttu.
Ettepanek parandada sõnastust: Raudtee infrastruktuuri halb
tehniline seisukord ei luba reisirongidel liikuda alati autobussist
kiiremini, mistõttu ei realiseerita rööbastranspordi eeliseid

seetõttu on rongireisijate arv langenud*.
Raudteejaamade, perroonide ja
ooteplatvormide* seisund on
mitterahuldav.

62.

63.

64.

1.3. Transport, lk 40

Tallinna ümbruses ei rahulda sõitjaid
elektrirongide hõre liikumisgraafik
hommikustel* tipptundidel, mis sunnib
inimesi kasutama teisi
liikumisvõimalusi.

1.3. Transport, p 1.3.2 lk Eelnimetatud projektist loobumisega
40
vabanes üle saja miljoni Eesti* krooni
välisabi vahendeid, mille asemele
kinnitati kavasse uued transpordi
investeeringuprojektid.
1.3. Transport, p 1.3.2 lk
40
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(eelkõige ummikute vältimine ja suur veovõime).
Reisijate arvu pidev langus on tingitud autode omamise /
kasutamise suurenemisest. Ka bussid on seetõttu reisijaid
kaotanud. Busside-marsruuttaksode üheks eeliseks
rööbastranspordi ees on paindlikkus, mis lubab neil sõita
vajadusel „kodule lähemale”. Seega ei tuleks neid
transpordiviise vastandada, vaid rõhuda nende kombineerimisele
(intermodaalsus) ühistranspordisüsteemi kui terviku
arendamiseks.
Mis neil vahet on – perroonidel ja ooteplatvormidel? Ettepanek:
kasutada ainult sõna „ooteplatvormid”.
Ettepanek parandada sõnastust: Tallinna ümbruses ei rahulda
sõitjaid elektrirongide hõre liikumisgraafik tipptundidel, mis
sunnib inimesi kasutama teisi liikumisvõimalusi.
(Ka õhtustel tipptundidel võiks sõidugraafik olla tihedam. Täna
on aktuaalsemaks probleemiks veeremi puudumine
liiklustiheduse suurendamiseks.)
Ettepanek parandada sõnastust: Eelnimetatud projektist
loobumisega vabanes üle saja miljoni eesti krooni välisabi
vahendeid, mille asemele kinnitati kavasse uued transpordi
investeeringuprojektid.
3. lõik peaks olema loogiliselt p lõpus. Praegu on valitud
lähenemine a) teema 1 analüüs 2004-2006 b) teema 1 muutus
2007-2013. c) teema 2 analüüs 2004-2006 d) teema 2 muutus
2007-2013. Tuleks kaaluda lähenemist, kus kõigepealt on 20042006 kogemuse analüüs ja seejärel kontsentreeritult plaanitavad
muutused 2007-2013. Praegu on käsitlus hüplik.

65.
66.
67.

68.
69.

1.3. Transport, p 1.3.2 lk millesse integreeritakse nii ERF kui ka
40
ÜF parimad meetme rakenduslikud
kogemused
1.3. Transport, p 1.3.2 lk Samuti luuakse uued ja säilitatakse
40
senised kontaktid EK esindajatega.
1.3. Transport, p 1.3.2 lk Kõigi eelduste kohaselt võiks arvata, et
41
2004-2006 programmeerimisperioodi
eelarvega ei suudeta täita meetme üldist
eesmärki “majandusarengut takistavate
transpordiühenduste kitsaskohtade
kõrvaldamine ja ühendusvõimaluste
nüüdisajastamine”, mis ei tähenda seda,
et struktuurivahendeid oleks kasutatud
ebaefektiivselt, vaid seda, et püstitatud
eesmärk oli selgelt ebarealistlik. Seega
on mõistlik piiratud eelarvega meetmel
seada spetsiifilisem eesmärk. Meetme
eesmärki võinuks suuremal või
väiksemal määral täita koostöös EL
ÜFiga (kui see oleks nende ühine
eesmärk olnud). Samas ei võimalda
eelmisel perioodil planeeritud
tulemusnäitajad (renoveeritud
kilomeetrite arv maanteedel; ning IRItasasuse suhtarv) meil hinnata, kas
meetme eesmärk on täidetud või mitte.
1.3. Transport, p 1.3.2 lk saaks välja kuulutada uue investeeringu
41
ettepanekute vooru tagamaks projektide
kvaliteeti ajas ja ruumis.
1.3. Transport, p 1.3.2 lk Lisaks eelnevale võib olulise tugevusena
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Ettepanek parandada sõnastust: millesse integreeritakse nii
ERF kui ka ÜF meetmete parimad rakenduslikud kogemused
Ettepanek parandada sõnastust
Ettepanek parandada sõnastust: Algul justkui vihjatakse, et
eesmärki ei suudeta täita, siis aetakse asi segaseks ja jõutakse
järeldusele, et eesmärgi täitmist ei saagi hinnata. Milleks seda
siin vaja on?
Vaadates eesmärgi formuleeringut on selge, et see eesmärk ei
ole mõõdetav. Mida ei saa mõõta, seda ei saa ka hinnata.
Loodetavasti tehakse perioodiks 2007-2013 sellest järeldusi ning
sõnastatakse indikaatoritega üheselt seostatud eesmärgid.

Ettepanek parandada sõnastust
Järelevalve(süsteem) kindlasti ei taga. Ettepanek parandada

41

70.

1.3.4. SWOT-tabel, lk.
40-41

välja tuua 2004-2006 perioodil
kogemuste varal välja töötatud
järelevalve süsteemi, mis tagab
projektide eesmärgipärase rakendamise
vastavalt toetuse taotluse rahuldamise
otsuses toodule

sõnastust

See ei ole SWOT-analüüs. Vt selle kohta üldised märkused
SWOT-analüüsi metoodikale.
Ettepanek: Väidete sõnastus on väga üldine; antud hinnangud
(a la „vajavad rekonstrueerimist”, „kultuur on madal”, „ei vasta
tänapäeva nõuetele”, „esinevad puudused” jne) peaksid olema
seostud selgete mõõdikutega (mis tulenevad uuringutest või
arvutustest ning on suhestatud kokkulepitud võrdlusetaloniga N:
EL15, EL25), mis tõestaks nende väidete kehtivust.

71.

1.3.4. SWOT-tabel, lk.
40

TUGEVUSED
Geograafiline asend* ja integreeritus*
Läänemere ja eriti Põhjala riikidega

72.

1.3.4. SWOT-tabel, lk.
40

TUGEVUSED
- Hea territoriaalne kaetus maanteede ja
raudteedega (1*) ning tihe lennu- ja
mereühendus (2*), eriti lähiümbruse
riikidega (3*).
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OT-osa tuleks kohendada tulenevalt võimaluste-riskide käsitlus
SWOT-analüüsi tähenduses - praegu selles ka tegurid, mis
otseselt Eesti mõjutada.
Ettepanek: * Kuivõrd see on Eesti tegevusest sõltuv (teine
teema haakub väite adekvaatsusega – asju tuleb vaadata selgelt
defineeritud taustsüsteemis)? Praeguse loogika järgi võiks ju
tugevuseks panna ka a) 24 tunnine ööpäev; b) neli aastaaega jne.
*Rangelt vaadates ei ole seda väidet analüüsi osas tõestatud.
Ettepanek analüüsida: 1* Mille alusel seda väidetakse?
2* Seda pole eelnevalt analüüsitud
3* Näpuga järge ajades peetakse ehk silmas Lätit ja Venemaad,
kes kõige lähedasemad naabrid? Tõepoolest, Tln-Moskva vahet
sõidab üks lennuk. Siin peaks kindlasti sõnastust muutma.

73.

1.3.4. SWOT-tabel, lk.
40

74.

1.3.4. SWOT-tabel, lk.
40

75.

1.3.4. SWOT-tabel, lk.
40

76.

1.3.4. SWOT-tabel, lk.
40-41

77.

1.3.4. SWOT-tabel, lk.
41

78.

1.3.4. SWOT-tabel, lk.
41

79.

1.4.1. Valdkonna
analüüs, lk. 43, 2. lõik
(loetelu)

NÕRKUSED
- Ühenduste kvaliteet ja nende kohatine
läbilaskevõime ei vasta tänapäeva
nõuetele ega vajadustele:
NÕRKUSED
- maanteed (sh eriti TEN-T võrgustikku
kuuluvad põhimaanteed) on
tõmbekeskustega ja omavahel halvasti
ühendatud;
NÕRKUSED
- probleeme on lennuväljade
infrastruktuuri vastavuse tagamises
lennunduses kehtivatele nõuete* ja
lennuliikluse kasvuga
NÕRKUSED
- põhimaanteede liikluspinge ja
infrastruktuuri mittevastavus tingivad
liiklusohtlike kohtade tekke
NÕRKUSED
pole likvideeritud varasemast tegevusest
põhjustatud jääkreostuskolded
NÕRKUSED
- Erinevate poliitikate vähene
integreeritus ja vähene järelevalve
transpordi korraldamisel

Ettepanek parandada sõnastust:
- Ühenduste kvaliteet ja infrastruktuuri kohatine läbilaskevõime
ei vasta tänapäeva nõuetele ega vajadustele:
Ettepanek analüüsida: Seda pole eelnevalt analüüsitud

Ettepanek analüüsida: Seda pole eelnevalt analüüsitud

Sellises sõnastuses tegurit ei olegi võimalik parandada.
Ettepanek: mõistlik oleks keskenduda infrastruktuuri
mittevastavusele (see tuleks analüüsi osas selgelt lahti kirjutada)
Seda pole eelnevalt analüüsitud
Ettepanek analüüsida: Seda pole eelnevalt analüüsitud

Algtekst sisaldab palju ebaolulist juttu, mis kohati isegi
desinformeeriv. Konkreetsuse huvides piisab ainult kolmest
olulisest punktist.
Ettepanek parandada sõnastust:
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80.

1.4.1. Valdkonna
analüüs, lk. 44, viimane
lõik

81.

1.4.1. Valdkonna
analüüs, lk. 45, 1. lõik

82.

1.4.1. Valdkonna
analüüs, lk. 44-45

Üheks probleemiks on interneti
kättesaadavus ja kvaliteet erinevates
geograafilistes piirkondades, seda
eelkõige turutõrkepiirkondades ning
vähekindlustatud ühiskonnagruppidel on
ligipääs infoühiskonda raskendatud.
Ligi kahel kolmandikul interneti
mittekasutajaist, eelkõige
vanemaealistel ning oskustöölistel,
puudub motivatsioon IKT- lahenduste
kasutamiseks, sest nende jaoks
huvipakkuvat ja vajalikku
informatsiooni on internetis vähe ning
seega ei seosta nad internetti oma eluga.
Isikukeskse ja kaasava ühiskonna
arendamine.
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Vaatamata piiratud võimalustele on Eesti teinud üleminekul
infoühiskonda märkimisväärseid edusamme, millest olulisemad
on:
- hästiarenenud sidevõrk ning hea interneti kättesaadavus
(näiteks internetipangandus ning mobiilrakendused, jmt);
- heal tasemel infotehnoloogilised lahendused avalikus
sektoris (näiteks Euroopa suurim reaalselt toimiv avaliku
võtme infrastruktuur, jt):
- heal tasemel infotehnoloogilised lahendused erasektoris
(näiteks Skype, Playtech jt),
Eesti elanike valmidus kasutada uudseid lahendusi (eMaksuameti, internetipanganduse, m-parkimise jt. suur
kasutajaskond). See jutt on ju vastuolus digil he jutuga. Ei ole
p hjust siin seda kirjutada!
Eespool oli väide vastupidine. Ettepanek: Sõnastus ilmselt
vajab lihvimist, et see vastuolu elimineerida. Mitmemõttelisus
tuleks sellises dokumendis välistada.

Miks peaks keegi oma elu internetiga seostama? Ettepanek: See
tõdemus tuleks lihtsalt siit tekstist eemaldada, sest ta ei tõesta
midagi ja samuti ei ole ta oluline infoühiskonna kui sellise
seisukohalt.

Ainult internet ja ei midagi muud. Internet on ju ainult vahend
(tarbija jaoks peaaegu et nagu sulepea). Ettepanek: seega ka
siin samad soovitused, mis said tehtud RSKSi juurde, et ka

83.

1.4.1. Valdkonna
analüüs, lk. 45, 3. lõik

84.

1.4.1. Valdkonna
analüüs, lk. 45, 3. lõik

85.

1.4.1. Valdkonna
analüüs, lk. 45, viimane
lõik
1.4.1. Valdkonna
analüüs, lk. 46

86.

87.

1.4.1. Valdkonna
analüüs, lk. 47, 1. lõik

IKT kasutamine võimaldab ettevõtetel
tootlikkust oluliselt suurendada*, ent
uute tehnoloogiate kasutuselevõtt eeldab
ka valmidust tööprotsesside, äri-,
juhtimismudelite ning eelkõige
mõtteviisi uuendamiseks.
Samas loob IKT oskuslik kasutamine
soodsamad võimalused edukaks
tegutsemiseks avanenud Euroopa turul.
Üha suuremaks probleemiks on
kujunemas kvalifitseeritud tööjõu
nappus.
Isikukeskse, tõhusalt toimiva ja
läbipaistva avaliku sektori arendamine.

Lähtumine ametkondlikest vajadustest
ja võimalikult madalast hinnast ei taga
alati parimat tulemust avaliku sektori
kui terviku seisukohast.
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tehnoloogiliste roadmap’dele ja tööstus-, haridus- ja R&Dpoliitikale tuleb tähelepanu pöörata.
Ettepanek analüüsida: Kuidas?

Ettepanek analüüsida: Millega on see väide tõestatud?
Ettepanek analüüsida: Kuidas siis see problemaatika
seostatakse koolituse, hariduse ja R&D tegevusega, mis on ju
otsene tegevus tööjõu nappuse vastu? Oluline roll on ka meedial.
Ainult avalik sektor. Ettepanek analüüsida: Kuidas on
infoühiskonnas muude sektoritega? Tõepoolest on vaja teha
vahet teenuste ja tootmise vahel ning see ka selgelt sisse
kirjutada seostades seda tehnoloogia roadmap-dega ja riikliku
tööstuspoliitikaga.
Miks kasutatakse siin ja ka edaspidi pidevalt seda nn kõhklevat
kõneviisi (oleks, peaks jne). Koostatakse ju arengukava ning
seatakse eesmärke, mitte ei unistata. Selline jutt ei veena!
(Märkus: ekspertgrupi „kõhklev kõneviis” on põhjendatud
sellega, et rõhutada, et tegemist on soovitustega, mitte
nõudmistega koostajatele.)
Kui esitatakse selliseid väiteid, siis ka siin tuleb tuua näiteid, sest
miks ainult edulood on näidetega? Ettepanek: Veel parem
oleks, kui saaks tugineda uuringutele, milles on selgelt välja
toodud, et vähima pakkumise meetod ei ole olnud tulemuslik.

88.

1.4.1. Valdkonna
analüüs, lk. 47, 2. lõik

89.

1.4.4. SWOT-tabel, lk.
48

90.

2.1.1. Vajalikkuse
põhjendus, lk. 50-52
2.1.3. Indikatiivne
loetelu kavandatud
tegevustest, lk. 55-59
2.1.4. Mõju
horisontaalsetele
eesmärkidele, lk. 60

91.
92.

93.

2.1.4. Mõju
horisontaalsetele
eesmärkidele, lk. 60, 3.
lõik

Avalikus sektoris kogutud andmete
kasutamine era- ja teiste avaliku sektori
asutuste poolt üheselt pole reguleeritud.
TUGEVUSED
Elanikkonna arvutitega varustatuse kiire
kasv ja internetis olevate arvutite suur
osakaal
NÕRKUSED
Internetikasutajate ja koduarvutite arv
võrreldes Põhjamaade/EL keskmisega
madal

Ettepanek ümber sõnastada:
Avalikku sektorisse kuuluvate asutuste poolt kogutud andmete
kasutamine ei ole Eestis üheselt reguleeritud.
Vastuolu

Oluliselt paranenud
Oluliselt paranenud

Infoühiskonna edendamine
Seda eelkõige toetades infotehnoloogia
võimalusi kasutavat innovatsiooni
ettevõtluses, luues paremaid
ekspordivõimalusi Eesti IKT sektori
ettevõtetele ning kasutades
infotehnoloogilisi võimalusi prioriteetse
suuna tegevuste läbiviimisel (s.h.
näiteks Eesti kui reisisihi tuntuse
tõstmisel).
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Ühe OP raames peaks alapunktide pealkirju ühtlustama – vt.
2.1.4, 2.2.4, 2.3.4, 2.4.4, 2.5.4
Soovitus: ühtlustada ühe OP raames alapunktide pealkirjad,
redigeerida lõike
Ettepanek sõnastada:
Seda eelkõige toetades infotehnoloogia võimalusi kasutavat
innovatsiooni ettevõtluses, luues paremaid ekspordivõimalusi
Eesti IKT sektori ettevõtetele ning kasutades infotehnoloogilisi
võimalusi prioriteetse suuna tegevustes (s.h. näiteks Eesti kui
reisisihi tuntuse tõstmisel).

94.

2.1.4. Mõju
horisontaalsetele
eesmärkidele, lk. 60, 4.
lõik

95.

2.1.4. Mõju
horisontaalsetele
eesmärkidele, lk. 60, 5.
lõik

96.

2.2.1. Vajalikkuse
põhjendus, lk. 65-70
2.2.3. Indikatiivne
loetelu kavandatud
tegevustest, lk. 71-74
2.2.4. Mõju
horisontaalsetele
eesmärkidele, lk. 74, 1.
lõik
2.2.4. Mõju
horisontaalsetele
eesmärkidele, lk. 74, 3.
lõik

97.
98.

99.

Võrdsed võimalused
Oluline on luua ebasoodsamas olukorras
olevatele ühiskonnagruppidele läbi
eriilmeliste toetuste võrdsed võimalused
majanduselus osalemiseks.
Kodanikuühiskonna areng
Kuna ettevõtlusmeetmete
väljatöötamisele ja rakendamisele on
kaasatud ettevõtlusorganisatsioonid ja
teised sotsiaalsed partnerid, siis saab
välja tuua ka mõningase toetuse
kodanikuühiskonna arengule. Kuigi seos
kodanikuühiskonna arenguga tervikuna
on pigem nõrk, võib üksikprojekti
tasandil ette näha projekte, mille mõju
kodanikuühiskonna arengule on
tugevam.

Ettepanek sõnastada:
Oluline on luua ebasoodsamas olukorras olevatele
ühiskonnagruppidele toetuste liikide mitmekesistamisega
võrdsed võimalused majanduselus osalemiseks.
Ettepanek parandada sõnastust: Ettevõtlusorganisatsioonide
ja teiste sotsiaalsete partnerite kaasamine ettevõtlusmeetmete
väljatöötamisele ja rakendamisele toetab teatud määral
kodanikuühiskonna arengut. Kuigi seos kodanikuühiskonna
arenguga tervikuna on pigem nõrk, võib üksikprojekti tasandil
olla mõju kodanikuühiskonna arengule tugevam.

Oluliselt parem
Kas see on oluliselt parem?

Prioriteetne suund 2 – Eesti T&A
konkurentsivõime tugevdamine
teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning
teadusasutuste kaasajastamise kaudu
Keskkonnahoid
Samuti vöimaldab tegevuste
rakendamine välja töötada ideed ning
skeemid, mille otseseks tulemiks on

213

Pole teistes OPdes selliselt esitatud
Soovitus: lõik välja võtta
Ettepanek parandada sõnastust: Samuti võimaldab tegevuste
rakendamine välja töötada ideed ning skeemid, mille otseseks
tulemiks on säästlike keskkonnatehnoloogiate väljatöötamine ja
edaspidi ka nende rakendamine.

100. 2.2.4. Mõju
horisontaalsetele
eesmärkidele, lk. 74, 4.
lõik
101. 2.3. Strateegilise
tähtsusega
transpordiinvesteeringud
(ÜF)

säästlike keskkonnatehnoloogiate
väljatöötamine ja edaspidi ka nende
rakendamine.
Infoühiskonna edendamine

102. 2.3. Strateegilise
tähtsusega
transpordiinvesteeringud
(ÜF), 2.3.1 Vajalikkuse
põhjendus, lk. 81

Vaatamata Eesti riigi soodsale
geograafilisele asendile ja territooriumi
väiksusele, on nii riigi sisesed kui
rahvusvahelised ajalised ja ruumilised *
vahemaad märkimisväärselt suured.

103. 2.3. Strateegilise
tähtsusega
transpordiinvesteeringud
(ÜF), 2.3.1 Vajalikkuse

Nii siseriiklike kui rahvusvaheliste
ühendusvõimaluste arendamine ja
ligipääsetavuse suurendamine
võimaldab üheltpoolt luua eeldusi kiire
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Soovitus: sõnastada lõik arusaadavamalt

Ettepanek: Tuua p 2.3 tekstis selgelt välja, et valdkond /
transpordi prioriteetsed suunad on otseselt seotud Euroopa ja
Eesti transpordipoliitiliste eesmärkide (need on ära nimetatud
1.3.1, samuti on välja toodud Eesti eripära, millega seejuures
arvestada) elluviimisega, milleks planeeritakse administratiivressurss OP rakendussüsteemi ja finantsressurss OP
rahastamiskava raames.
* See väide teeb lause vääraks. St a) kui nii, siis ei ole meie
geogr asend soodne; b) kui nii, siis ei ole meie territoorium väike
(kuna kuni ca 300 km sõiduga saab pea igalt poolt igale poole,
siis ruumilised vahemaad ei ole suured). Samas on võimalik
Soome sõita mõneteist minutiga, Kesk-Euroopasse paari tunniga
(ega mujal lennukid-laevad kiiremini sõida kui meil). Lisaks on
valik välisriikidesse sõitmise vahenditest piisavalt lai, st
erinevaid liikumisviise eri hinnaklassides (ainult rongiühendus
on piiratud). Ettepanek: rõhutada vaid suurt ajalist kaugust
riigi-sisesel liikumisel, märkides ära suhteliselt aeglase
ühistranspordi, sõidukitega liikumise ummistunud linnas ning
saarte ühendused mandriga (praamisõidu kestvus ja ooteajad).
Häirib vaatenurk, et „mida rohkem on teid ja kiiremini saab
liikuda, seda parem”. Ettepanek: Rõhk peaks olema teedevõrgu
(sh raudteede, mereteede, lennuteede) optimeerimisel (lähtudes
mõistlikust ajakulust) ning koos teiste riiklike poliitikatega

põhjendus, lk. 81

majanduskasvu jätkumiseks, kuna
suurendab ettevõtete toimimise tõhusust,
inimeste töö- ja liikumisvõimalusi, jne.
Teisalt võimaldab see aga seonduvalt
luua otseseid eeldusi majanduskasvu
regionaalse ja sotsiaalse tasakaalustatuse
suurenemiseks.
104. 2.3. Strateegilise
Selleks nähakse ette nii investeeringud
tähtsusega
infrastruktuuri kui ka regulatsiooni
transpordiinvesteeringud täiustamist ja järelevalve tõhustamist
(ÜF), 2.3.1 Vajalikkuse selle* täitmise tagamiseks.
põhjendus, lk. 81
105. 2.3. Strateegilise
Paraku näitab kütuse hinna järsust
tähtsusega
kallinemisest saadud kogemus, et
transpordiinvesteeringud pelgalt transpordiliikide (suhteliselt
(ÜF), 2.3.1 Vajalikkuse mõõdukas) hinnaerinevus
põhjendus, lk. 81
transpordivalikuid oluliselt mõjutada ei
suuda.

106. 2.3. Strateegilise
tähtsusega
transpordiinvesteeringud
(ÜF), 2.3.1 Vajalikkuse

Isegi kui säästlikkusele suunava
transpordipoliitika tulemusena õnnestub
peatada ühistranspordi kasutajate
osakaalu langus, on kiire
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liikumise vajaduse vähendamises (elu- ja töökeskkonna
läbimõeldud planeerimine). Infra rajamine või sõitmine ei tohi
olla eesmärgiks, vaid vahendiks (sh arvestades muu kõrval ka
keskkonna ja regionaalpoliitika (vrdl pendelliikumine ja
magalad) teemasid).
Ettepanek parandada sõnastust: * Mille? Kas infrastruktuuri
investeeringute?

Siiski, kinnitamata andmetel on näiteks Elektriraudtee reisijate
arv kallima autokütuse korral üksjagu suurem. Arvestada tuleb
ka viitaega – väljakujunenud käitumist hakatakse muutma siis,
kui ollakse JÕUDNUD järeldusele, et alternatiivi kasulikkuskulude suhe on PÜSIVALT parem. Paradoks on see, et
reaalpalgad kasvavad kiiresti ja seega inimesed ei taju
autokasutuse kulude kasvu. Kindlasti vajaks täiendavat uurimist,
kui palju autokasutajaid ja mil määral piiraks sõiduki kasutamist
kui a) muutuvkulud; b) püsikulud kasvaksid sekkuva
transpordipoliitika tulemusena märkimisväärselt.
Samas tuleb mõistagi arendada alternatiivi ühistranspordi näol,
millest strateegias ka juttu. Julgeme siiski väita, et ka ainuüksi
ühistranspordi teenuse kvaliteedi parandamine ei vähenda
iseenesest autokasutust.
Ettepanek parandada sõnastust: Isegi kui säästlikkusele
suunava transpordipoliitika tulemusena õnnestub peatada
ühistranspordi kasutajate osakaalu langus, on kiire
majanduskasvu tingimustes võimalik transpordivoogude kasvu

põhjendus, lk. 81

majanduskasvu tingimustes võimalik
transpordivoogude kasvu maanteedel
võimalik pigem pidurdada kui peatada.
107. 2.3. Strateegilise
Eelnev on veel olulisem, kui arvestada
tähtsusega
ka rahvusvaheliste vedude
transpordiinvesteeringud prognoositavat kasvu TEN-T
(ÜF), 2.3.1 Vajalikkuse võrgustikku kuuluvatel maanteedel.
põhjendus, lk. 81
108. 2.3. Strateegilise
Raudteel täieneb probleem
tähtsusega
piirijaamadega linnalise keskkonna tõttu
transpordiinvesteeringud (Tartu, Narva) riskidega elukeskkonnale
(ÜF), 2.3.1 Vajalikkuse – lisaks on vajalik raudteega seotud
põhjendus, lk. 81
keskkonnariskide leevendamine ka
muudes asulates ja mujal raudteel.
109. 2.3. Strateegilise
Lõppkokkuvõttes ei ole Eestit läbivad
tähtsusega
transpordikoridorid usaldusväärsed ja
transpordiinvesteeringud konkurentsivõimelised ilma
(ÜF), 2.3.1 Vajalikkuse võimekuseta tagada aastaringsed
põhjendus, lk. 81
mereveod Eesti vetes – veeteede
arendamine ning jäämurdevõimsuse
olemasolu aitavad kindlustada stabiilsed
kaubavood.
110. 2.3. Strateegilise
tähtsusega
transpordiinvesteeringud
(ÜF), 2.3.1 Vajalikkuse
põhjendus, lk. 81
111. 2.3. Strateegilise

Lisaks tuleb pikemas perspektiivis luua
tänapäevane rongiühendus Euroopaga
vähendamaks aeg-ruumilisi vahemaid ja
võimaldamaks lõunasuunaliste
kaubavedude arengut.
Indikaator põhineb Eesti tööjõu-uuringu
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maanteedel pigem pidurdada kui peatada.
Ettepanek analüüsida: Need prognoosid võiks tuua välja
analüüsi osas.

Ettepanek parandada sõnastust: Raudteel täieneb probleem
piirijaamadega linnalise keskkonna tõttu (Tartu, Narva)
riskidega elukeskkonnale – lisaks on vajalik raudteevedudega
seotud keskkonnariskide leevendamine ka muudes asulates ja
mujal raudteel.
See eeldus võib kaasa tuua ebaefektiivsed investeeringud.
Kusagilt tuleb vastu asja majanduslik tasuvus – aluseks peaks
olema selge arvutus, kui suur on (südatalvel) toimiva
transiidiketi kasu ja kui suured on selle käigushoidmise kulud.
Muidu võib jõuda sinnani, et suvehooaja pikendamiseks Pärnus
tuleks sügis-talviseks perioodiks rentida sinna mõnest teisest
päikesesüsteemist asenduspäike. Eraomanik seda kindlasti kinni
ei maksaks. Seda ei peaks tegema ka riik. Maailmas on küllalt
sadamaid (nagu kuurortegi), mis lähevad talvepuhkusele – nad
lihtsalt teenivad töösoleku ajal piisavalt.
Ettepanek parandada sõnastust: Vaevalt see ruumilisi
vahemaid (oluliselt) vähendab, sest maantee Euroopasse läheb
võrdlemisi otse.
Ettepanek parandada sõnastust: Indikaator põhineb Eesti

tähtsusega
transpordiinvesteeringud
(ÜF), 2.3.2 Eesmärgid ja
indikaatorid, lk. 82
112. 2.3. Strateegilise
tähtsusega
transpordiinvesteeringud
(ÜF), 2.3.2 Eesmärgid ja
indikaatorid, lk. 82

andmetel, kuid peegeldab muutusi
inimeste üldistes valikutes
transpordivajaduse rahuldamisel.
Elektritranspordi kasutajate arvu kasv
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tööjõu-uuringu andmetel, peegeldades inimeste
transpordivalikuid liikumisvajaduse rahuldamisel.
Ettepanek täiendada:
Kes kogub, tellib või koostab need andmed?
Prognoositav kasv on 20%. Samal ajal ühistranspordi kasutamise
osakaal (tööl käimisel) ei muutu. On vähetõenäoline, et tööl
käimisel elektritransporti mitte-kasutavad inimesed kasutaksid
seda (või hakkaksid kasutama) olulisel määral muudeks
sõitudeks (trenni, kooli, poodi, vaba aega veetma jms). Ei
julgeks prognoosida, et summaarne liikumisvajadus kahaneva
rahvaarvuga riigis kasvaks. Järelikult: mittekasvaval turul,
elektritranspordi kasutajate arvu kasv saab tulla eelkõige
reisijavoogude ümbersuunamisel mitte-elektriühistranspordilt
elektriühistranspordile.
Potentsiaalsetest projektidest omaksid suuremat mõju: a)
elektritransport Laagna kanalisse (ja bussiliikluse hõrendamine
seal); b) Tondi trammitee pikendamine Järveni (ja bussiliikluse
hõrendamine selles transpordikoridoris; N: nn Systra projekti
üks etappidest); c) Maardu-Kallavere ja Tallinna vaheline
elektrifitseeritud transpordiühendus (läbi potentsiaalse Laagnatrammitee pikendamise või elektrirongiliikluse arendamise
sellesse suunda ja (väike)bussiliikluse hõrendamine seal); d)
Kesklinn-Pirita-Viimsi trammitee (ja bussiliikluse hõrendamine
seal); e) elektriraudtee integreerimine Tallinna ühtsesse
piletisüsteemi sõitudel linna piires; f) raudtee elektrifitseerimine
Rapla suunal (ja diiselrongide asendamine elektrirongidega); g)
elektriraudtee tegevusareaali pikendamine Aegviidust edasi
(Rakvereni-Narvani või Tartuni ja diiselrongide asendamine
elektrirongidega); h) uued peatuskohad elektriraudtee
tegevusareaalis (sh uus tee Ülemistelt Tallinna lennujaamani).
Meetmete koguvahenditest jaguks hinnanguliselt projektide a),

b), c) ja e) kvaliteetseks teostamiseks.
Olemasoleva reisijateveo mahu säilitamiseks on kriitiliselt
tähtsateks: 1) investeeringud elektritranspordi veeremisse
(tänased elektrirongid, samuti suur osa trammidest ja trollidest
aastal 2013 lihtsalt enam ei sõida); 2) elektriraudtee ja trammidetrollide kontaktvõrgu ja alajaamade ning rongi perroonide
rekonstrueerimine; 3) raudtee remont kiiruspiirangute
tõstmiseks; 4) trammiteede remont. Kui ka need investeeringud
kokku arvutada ja plaani võtta, siis jääksid arendusprojektidest
sõelale a), b) ja e) (viimasega seonduvad kulud on minimaalsed).
Kindlasti on olemas prognoosid, palju kasvab sõitude arv, kui
nimetatud projektid teostuksid.
Ainult et – siis ei jää rahastamiskavast suurt midagi üle teiste
tegevuste finantseerimiseks.
Seega on 20%lise (so ca12 milj sõitu) elektritranspordi
kasutajate arvu kasvu saavutamine, eeldusel, et lisanduvad
kasutajad tulevad peamiselt teiste ühistranspordi vahendite
arvelt, ning arvestades ka kriitiliselt vajalikke investeeringuid
tänase taseme hoidmiseks / mõningaseks parandamiseks,
võimalik üksnes siis, kui a) kasutatakse ära kõik selle meetme
vahendid; b) leitakse märkimisväärsel hulgal (so miljardeid
kroone) lisavahendeid riigi- ja KOVide vahenditest (TTTK ja
Elektriraudtee AS omavahendid sõltuvad avaliku sektori
dotatsioonist / tellimuse hinnast) või AS Eesti Raudtee
vahenditest.
Juhul kui soovitakse, et Laagna kanalis ja Tondilt Järvele
sõidaks 2013. a elektritransport, tuleb otsus teha (ehk raha
selleks eraldada) 2007-2008, sest projekteerimine-ehitusveeremi soetamine võtab vähemalt 5-6 aastat.
Ettepanek: Selline analüüs, mõistagi oluliselt täpsemal tasemel,
mida võimaldaks ministeeriumide käsutuses olevate andmete ja
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uuringute kasutamine, peaks olema tehtud kõigi potentsiaalselt
abikõlbulike transpordiprioriteetide (st need teemad, mida on
puudutatud valdkonna analüüsi ja vajalikkuse põhjenduse
punktides) kohta. Kuna sisend (st eelkõige raha) on fikseeritud,
siis reaalselt saavutatavat väljundit saaks prognoosida ainult nii,
et pannakse (visioonis) kokku tervikpilt. Praegu on oht, et
ambitsioonikad eesmärgid (indikaatorite järgi on nendeks
transpordi osas: a) elektritranspordi kasutajate arvu kasv; b)
liiklusõnnetuses hukkunute arv) on enam-vähem realiseeritavad
vaid siis, kui kõik vahendid suunatakse ühe sellise ambitsioonika
eesmärgi saavutamiseks.
Valdkonna analüüsist võib järeldada, et ambitsioonikad
eesmärgid (kuigi need ei ole (otseselt) indikaatoritega kaetud) on
veel: a) (tugi)maanteede rekonstrueerimine ja uute
liiklussõlmede rajamine „pudelikaelte” läbilaskevõime
suurendamiseks; b) raudtee rekonstrueerimine ja uute teede
rajamine (N: Tln ümbersõit) raudtee läbilaskevõime
suurendamiseks; c) Rail Baltica; d) Tallinna lennujaama ning
teiste lennuväljade rekonstrueerimine ja laiendamine; e)
investeeringud sadamatesse (mis on ehk vaid Tallinna Sadama
osas osaliselt teostatavad omatulu arvelt); f) mereteede
hüdrograafiline mõõdistamine ja rekonstrueerimine ning selleks
vajalike laevade ja seadmete soetamine; g) merereostustõrje
võimsuste suurendamine; h) keskkonna-alased tegevused
raudteega jääkreostuskollete keskkonnakahjude
likvideerimiseks; i) piiripunktide-Narva silla arendamineehitamine ja piiriületusprotseduuride süsteemide arendamine; j)
jäämurdjate ehitamine; k) lähimerevedude arendamine. Kui nüüd
ka nende projektide tarbeks oleks vaja raha eraldada, siis tekib
küsimus – kas seatud indikaatorite sihttasemed on tõepoolest
reaalsed?
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113. 2.3. Strateegilise
tähtsusega
transpordiinvesteeringud
(ÜF), 2.3.2 Eesmärgid ja
indikaatorid, Eesmärk
3.3, lk. 82
114. 2.3. Strateegilise
tähtsusega
transpordiinvesteeringud
(ÜF), 2.3.2 Eesmärgid ja
indikaatorid, Eesmärk
3.3, lk. 82

Soovitus: vihjena RAK 2004-2006 kogemusele (vt p 1.3.2):
„Probleemiks programmeerimisperioodil 2004-2006 oli meetme
4.1 madal eelarve, liigselt optimistlikud prognoosid ning
meetmele mittesobivad seireindikaatorid. Lahenduseks oleks
eelarve suurendamine ja kvaliteetsema indikaatorite süsteemi
väljatöötamine. Seega programmeerimisperioodil 2007-2013 on
vajalik välja töötada paremad tulemus- ja mõjuindikaatorid
transpordi erinevatele valdkondadele (raudteed, maanteed,
siseveeteed, sadamad, lennujaamad), et elluviidud projektide
tulemusi oleks võimalik mõõta, hinnata ning seostada meetme
eesmärkidega.” Võrreldes RAK 2004-2006ga on eelarve
märkimisväärselt kasvanud, aga ka ambitsioonid (ja tööde
hinnad). Planeerimisprotsessi osana tuleks ENNE strateegia
vastuvõtmist kaaluda, kas sihid on teoreetiliseltki saavutatavad.
Muidu on oht astuda kaks korda ühele ja samale
aiatöövahendile.
Ettepanek: täpsustada ajamäärus

Viimase kolme aasta

Viimase kolme aasta transpordisektori
lisandväärtuse reaalkasv töötaja kohta ei
jää alla SKP keskmisele reaalkasvule
(mõõdetuna aastate lõikes)

115. 2.3. Strateegilise
tähtsusega
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Millised meetmed on selle eesmärgi saavutamisele suunatud?
Kas siit võib teha ka järelduse, et transport kasvab kiiremini kui
majandus tervikuna; kui, jah, siis kuidas seletada, et „Teisalt
eeldab majanduse efektiivne toimimine mitte ainult transpordi
kui eraldi majandussektori kiiret arengut, vaid transpordikulude
optimeerimist igal tasandil, seal hulgas asjatu transpordivajaduse
vältimist.” (vt lk 35)?
Ettepanek: Analüüsi ja strateegia osas pühendatakse palju
ruumi transiidile, piiripunktidele, sadamatele, lennuliiklusele

transpordiinvesteeringud
(ÜF), 2.3.2 Eesmärgid ja
indikaatorid, Eesmärk
3.3, lk. 82
116. 2.3.3. Indikatiivne
Potentsiaalsed toetuse taotlejad on riigi
loetelu kavandatud
infrastruktuuri omavad riigiasutused ja
tegevustest, lk. 83
riiklikud ettevõtted* ning Tallinna ja
Tartu linn
117. 2.3.3. Indikatiivne
loetelu kavandatud
tegevustest, lk. 83
118. 2.3.3. Indikatiivne
loetelu kavandatud
tegevustest, lk. 83

119. 2.3.3. Indikatiivne
loetelu kavandatud
tegevustest, lk. 83

(lennuvälja läbilaskevõimele ja juurdepääsule), Euroopasuunalisele raudteeühendusele. Mis indikaatoriga nende
eesmärkide saavutamist mõõdetakse?

Ettepanek parandada sõnastust:
Potentsiaalsed toetuse taotlejad on riigi infrastruktuuri omavad
riigiasutused ja riigi enamusosalusega ettevõtted ning Tallinna ja
Tartu linn
* Äriseadustik sellist mõistet ei tunne
transpordikoridoride ühendamist
Ettepanek lisada:
omavahel ja sadamatega
transpordikoridoride ühendamist omavahel ning sadamate ja
lennujaamadega
2. Autotranspordiga konkureeriva
Ettepanek analüüsida:
keskkonnasõbraliku rööbas(elekti-)
* Tallinna kui „pudelikaela” pole analüüsiosas käsitletud.
transpordi arendamisele:
Praeguses kontekstis jääb arusaamatuks, kas prioriteet on a)
- elektritranspordi arendamine
elektriraudtee; b) tramm-troll; c) uued lõigud (N: Laagna kanal).
Tallinnas* (sh veeremi soetamine)
Kui soovitakse kõik need alternatiivid „lahti jätta”, peaks
võimaldab paremini ühendada
analüüsi osas ikkagi hetkesituatsiooni käsitlema.
omavahel lennujaama, kesklinna ja
Ettepanek parandada sõnastust:
sadamat ning integreerib erinevate
integreerib erinevate transpordiliikide (rong, auto, buss)
transpordiliikidega (rong, auto, buss) koostoimimist
koostoimimist, samuti suurendab
ühistranspordi kasutajate osakaalu
Tallinnas;
- kiire reisirongiühenduse tagamiseks on Ettepanek analüüsida: Sellest pole analüüsi osas juttu
vajalik tagada raudteede tehnilise
taseme tõus, elektriraudtee
rekonstrueerimine ja kontaktvõrgu
pikendamine* ning võtta kasutusele
tänapäevane veerem.
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120. 2.3.4. Mõju
horisontaalsetele
eesmärkidele, lk. 84
121. 2.4. Regionaalse
tähtsusega transpordi
infrastruktuuri
arendamine (ERF), lk.
87
122. 2.4. Regionaalse
tähtsusega transpordi
infrastruktuuri
arendamine (ERF), lk.
87
123. 2.4. Regionaalse
tähtsusega transpordi
infrastruktuuri
arendamine (ERF), lk.
87

124. 2.4. Regionaalse
tähtsusega transpordi

Transpordiprojektide planeerimisel
pööratakse eelkõige tähelepanu
erivajadustega inimestele ja nende
vajaduste arvestamisele.
Lisaks võib eelkõige regionaalse arengu
huvides tehtav investeering lahendada
probleeme rahvusvaheliste vedude
toimimisel parandades näiteks ühendusi
sadamatega või vähendades
pudelikaelade mõju põhimaanteedel.
Riigi eesmärgiks on tasakaalustatud
areng ja seega on oluline tagada
ühendused (sh rahvusvahelised) ka
perifeersete piirkondadega. Need
ühendused toimuvad eelkõige
regionaalse lennuühenduse ja
väikesadamate kaudu.
Ka ühistranspordil laiemalt on oluline
roll regionaalse arengu tagamisel.
Reisijaid teenindava infrastruktuuri
väljaarendamine reisirongiühenduste
tarbeks ning elukeskkonna
parandamiseks aitab kaasa kohalikule
arengule, võimaldab kasvatada reisijate
arvu muutes nende* otseseks
arendamiseks tehtavad investeeringud
(veerem, baasinfrastruktuur) omakorda
tasuvamaks.
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Märkus:
Sellele väitele ei leia osast 2.3 kinnitust
Ettepanek analüüsida: See võiks tulla välja analüüsist, kus
konkreetselt selliseid probleeme lahendada tuleks.

See argument sellisel kujul ei ole vettpidav. Ettepanek: Peaks
rõhutama, et juttu on sellistest piirkondadest, kus puudub / ei ole
otstarbekas maanteeühendus.

Ettepanek parandada sõnastust: Mille? Selle lause sõnastust
tuleks kohendada

Ettepanek:
Regionaalses dimensioonis ei saa üle ega ümber

125.

126.

127.

128.

129.

infrastruktuuri
arendamine (ERF), lk.
87
2.4. Regionaalse
tähtsusega transpordi
infrastruktuuri
arendamine (ERF), 2.4.2
Eesmärgid ja
indikaatorid, lk. 87-88
2.4. Regionaalse
tähtsusega transpordi
infrastruktuuri
arendamine (ERF), 2.4.2
Eesmärgid ja
indikaatorid, lk. 88
2.4. Regionaalse
tähtsusega transpordi
infrastruktuuri
arendamine (ERF), 2.4.2
Eesmärgid ja
indikaatorid, lk. 88
2.4. Regionaalse
tähtsusega transpordi
infrastruktuuri
arendamine (ERF), 2.4.3
Indikatiivne loetelu, lk.
88
2.4. Regionaalse
tähtsusega transpordi
infrastruktuuri

(väike)bussiliiklusest. Lahendused on rongi ja bussi
integreerimises (ette-vedavad bussid jne).
Operatsioonide arv regionaalsetel
lennuväljadel

Reisirongiliikluse kasv reisijateveol

Ettepanek analüüsida:
Sellest ega selle vajadusest ei ole analüüsi osas juttu. Kui see on
tõesti oluliselt parandamist vajav teenus, siis peaks see olema
eespool välja toodud.
See tähendaks ka igaaastase riigieelarvelise dotatsioonisumma
tõusu.
Ettepanek täpsustada: See number sisaldub ka p 2.3.2
Eesmärgi 3.1 indikaatoris. Seega võib mõlema prioriteetse suuna
vahenditest toetada sisult kattuvaid projekte. Kas see on
taotluslik?

Sihttase ja aasta:
30%

Ettepanek: täpsustada aasta

teisalt suunatakse vahendeid
elanikkonna vajaduste rahuldamise
tagamisele sõitjateveol optimaalsete
transpordiliikidega sõitjateveol

Ettepanek parandada sõnastust

Potentsiaalsed toetuse taotlejad on riigi
infrastruktuuri omavad riigiasutused ja
riiklikud ettevõtted* ning Tallinna ja

Ettepanek parandada sõnastust:
Potentsiaalsed toetuse taotlejad on riigi infrastruktuuri omavad
riigiasutused ja riigi enamusosalusega ettevõtted ning Tallinna ja

223

130.

131.
132.
133.

134.
135.

136.

137.

arendamine (ERF), 2.4.3 Tartu linn
Indikatiivne loetelu, lk.
88
2.4.4. Horisontaalsete
eesmärkide toetamine:
horisontaalsed
indikaatorid, lk. 88
2.5. Infoühiskonna
edendamine, lk. 92
2.6.1. Vajalikkuse
põhjendus, lk. 97
2.6.1. Vajalikkuse
EL nõukogu määruse ... artikli 44 alusel
põhjendus, lk. 97, 1. lõik on Eestil võimalik fondidest rahastada
tehnilise abi näol rakenduskavade
ettevalmistus-, haldus-, järelevalve-,
hindamis-, teavitamis- ja
kontrollimeetmeid.
2.6.2. Eesmärgid ja
indikaatorid, lk. 97
3.1. Rakenduskava
Lahter: Informatsiooniks
rahastamisplaan 20072013 - kogueelarve
prioriteetsete suundade
lõikes (tuh EUR), lk. 99
3.4. Rakenduskava
Valdkondliku rakenduskava viitenumber
rahastamisplaan 2007(CCI number): …
2013 - ühenduse osalus
aastate ja fondide lõikes
(tuh EUR), lk. 100
4. Abivaldkondade
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Tartu linn
* Äriseadustik sellist mõistet ei tunne
vt. 2.3.4 pealkiri

RSKSis on samanimeline horisontaalne väärtus. Ettepanek:
selguse huvides vältida samanimelisi, kui erisisulisi nimetusi
Ettepanek: Kui võimalik, siis see põhjenduse sõnastus
ühtlustada teiste OP-dega
Palun lisada määruse nr!

Indikaatorid puuduvad endiselt.
Kas need lahtrid peavadki tühjad olema? Kui jah, siis võib nad
üldse välja jätta.

Ettepanek: Midagi puudu ja palun lisada.
Allpunkti number on väljas üldisest numeratsioonist.
Mida koodid tähendavad? Ettepanek: võiks lahti kirjutada.

indikatiivne jaotus, lk.
101
138. 5. Rakenduskava
juhtimine, lk. 102, 2.
lõik

Struktuuritoetuste seadusega ning
ülesanded kantakse nii üksuste
põhimäärustesse kui ka ülesandeid
täitvate ametiisikute ametijuhenditesse.

Ettepanek parandada sõnastust:
Struktuuritoetuste seadusega ning ülesanded kantakse üksuste
põhimäärustesse ja ülesandeid täitvate ametiisikute
ametijuhenditesse.

139. 5.3. Vastavuse tagamine
riigiabi ja riigihangete
reeglitega, lk. 108, 2.
lõik

Lisaks sellele kuulub hankereeglite
järgimise kontroll ühe elemendina nii
juhtimisliini kontrollide kui ka
kuludokumentide auditi koosseisu.

Ettepanek parandada sõnastust:
Lisaks sellele kuulub hankereeglite järgimise kontroll ühe
elemendina juhtimisliini kontrollide ja kuludokumentide auditi
koosseisu.

140. 5.4 Horisontaalsete
teemadega arvestamine,
lk. 108, 1. lõik

Rakenduskava iga prioriteetse suuna all
on kirjeldatud suuna oodatav mõju
kõigile horisontaalsetele teemadele regionaalsele arengule,
keskkonnahoiule, infoühiskonna
edendamisele, kodanikuühiskonna
arengule ja võrdsete võimaluste
edendamisele.
Auditeeriva asutuse kohustused on
järgmised:
esitada EKle hinnang selle
kohta,
kas
rakenduskava
juhtimis- ja kontrollisüsteemide
kirjeldus on vastavuses EL
Nõukogu
määruse
……artiklitega 57-61.
Edastades auditeeritavatele ning KAle
informatsiooni ja andmeid auditi käigus

Ettepanek parandada sõnastust:
Rakenduskava iga prioriteetse suuna all on kirjeldatud suuna
oodatav mõju kõigile horisontaalsetele teemadele - regionaalsele
arengule, keskkonnahoiule, infoühiskonna edendamisele,
võrdsete võimaluste edendamisele ja kodanikuühiskonna
arengule.

141. 5.6. Auditeeriv asutus,
lk. 112, loetelu

142. 5.6. Auditeeriv asutus,
lk. 112, 3. lõik
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Midagi puudu, palun lisada!

Ettepanek ümber sõnastada (ilma “nii...kui ka” väljendita):
Edastades auditeeritavatele ning KAle informatsiooni ja

143. 5.8. Info ja
avalikustamine, lk. 113,
1. lõik

tehtud tähelepanekute kohta panustab
auditeeriv asutus nii juhtimis-ja
kontrollisüsteemide parendamisse kui ka
võimalike rikkumiste avastamisse ja
korrigeerimisse.
Teavitustegevuste kavandamisel
lähtutakse lisaks EL nõukogu määruse
... ja EK rakendusmääruse nõuetest ka
perioodi 2004-2006 teavitustegevuse
väljakujunenud praktikast.
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andmeid auditi käigus tehtud tähelepanekute kohta panustab
auditeeriv asutus juhtimis-ja kontrollisüsteemide parendamisse
ning võimalike rikkumiste avastamisse ja korrigeerimisse.
Palun lisada määruse nr!

Lisa 7

Lisa 7:
Ekspertgrupi kommentaarid – täiendatud Inimressursi OP
Inimressursi arendamise rakenduskava, seisuga 20. november 2006
Nr
1.

Dokumendi osa
Sisukord

Algtekst

2.

Inimressursi arendamise
rakenduskava

3.

2.1 Rakenduskava
olemus ja lähtealused, lk.
5

Rakenduskava põhiseisukohad on aluseks
rakenduskava elluviimisel vajalike
rakendusskeemide ja ressursside planeerimisel
ning riikliku õigusliku raamistiku
ettevalmistamisel (vt joonis 1).

4.

2.2 Rakenduskava
koostamine, lk. 6

Loetelu:
Rakenduskava koostamine toimub järgmiste
etappidena:

5.

3.1.1 Valdkonna analüüs,
lk. 16
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Kommentaar
Sisukorda on sattunud loetelu punkt 2.1 „lõpetanu
teadmised /…/”leheküljelt 38.
P 7.4 peaks olema teise taseme pealkiri (praegu esimene
tase).
Sisukorrast on puudu 7.6.2 „Rikkumistest teavitamise
/…/”
Üldiselt on olukord oluliselt paranenud (juba
vaheversioonid, mida kommenteerisime, olid paremad).
Kohati ei ole midagi muudetud, aga see kehtib peamiselt
olukorra kirjelduste kohta, tegevuste põhjenduse osa on
oluliselt paranenud.
Ettepanek parandada sõnastust:
Rakenduskava põhiseisukohad on aluseks rakenduskava
elluviimisel vajalike rakendusskeemide ja ressursside
planeerimisel ning riikliku õigusliku raamistiku
ettevalmistamisel. Üksikasjalikuma ülevaate leiate
jooniselt 1.
Ettepanek vormistada loetelu järgnevalt:
Rakenduskava koostamine toimub järgmiste etappidena:
rakenduskava koostamise üldise raamistiku
tutvustamine töörühmale – aprill 2006;
Üldiselt on valdkonna analüüs oluliselt paranenud, samas
on analüüs hetkel struktuuritu – probleemid on ilmselt

6.

5

3.1.1 Valdkonna analüüs,
lk. 17 viimane lõik – lk.
18 3. lõik

Küsimus ei olegi siin niivõrd nõrgas õpilaste
valikute suunamises ja nõustamissüsteemis,
kuivõrd riigi senistes prioriteetides – pikka
aega on eelistatud peamiselt üldkesk- ja
kõrgharidust ning kutsehariduse hariduskulude
osakaal kogu hariduskulutustes on pidevalt
vähenenud, langedes 1997.a. 11%-lt kõigist
avaliku sektori hariduskuludest 8%-ni aastal
2004. Samuti on praegu veel puudulik
kutseõppeasutuste ja ettevõtete koostöö, mis
annab eriti teravalt tunda praktikakorralduse
nõrkuses ja ebaühtluses5. Koolilõpetajate
valikuid üldhariduse kasuks on samuti
toetanud kutsehariduse kui tupiktee nägemine
– s.t. hariduskorralduslikult ebapiisavad
võimalused ning isoleeritud õppekavad ei ole
võimaldanud õppurite edasiõppimist
kõrghariduse tasemel ega soosinud elukestvat
enesetäiendamist. Selle tulemusena on
toimunud kutsehariduse mahajäämus ning
kannatanud kvaliteet. Viimaste aastate

Riigikontrolli aruanne „Kvaliteedi tagamine kutsehariduses” 2004
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võrdlemisi suvalises järjekorras ülesloetletud.
Ettepanek: Siin võiks kasuks tulla analüüsile hierarhia
andmine – millised väljatoodud probleemid on kõige
suuremad, millised probleemid on omavahel seotud või
millised probleemid tulenevad teistest probleemidest (nii
nagu seda on tehtud kõrghariduse peatüki lõpus). Selline
lähenemine võimaldaks ka planeeritavaid tegevusi
süsteemselt üles ehitada, hiljem ka juhtida ja kontrollida.
Ettepanek: Siin oleks mõttekas rõhutada ka
kutsehariduse kohati väga kehva kvaliteeti.

riiklikud meetmed kutsehariduse olukorra
parandamiseks (uued kutseõppe võimalused,
kutsehariduse baasrahastamise tõus,
erialakoefitsientide korrigeerimine,
õppetoetused õppuritele, õppekavade arendus
jms) loovad eeldusi kutseõppe arenguks ning
lõpetajate vastamiseks areneva tööturu
vajadustele.
Kutsehariduse viimaste aastate riikliku
koolitustellimuse ning tegelikult täituvate
õppekohtade võrdlus näitab, et tellitud
kohtadest täitub keskmiselt ligikaudu 90%.
Sealjuures jäävad tihtipeale täitumata just
majanduse ja tööturu seisukohalt väga
vajalikud erialad – transporditeenused, hulgija jaekaubandus, elektroonika ja automaatika,
elektrotehnika ja energeetika, mehaanika ja
metallitöö, puidutöötlemine, keemia ja
protsessitehnoloogia jt.

7.

3.1.1 Valdkonna analüüs,
lk. 18 viimane lõik

Edasisi valikuid tehakse eelkõige kõrghariduse
tasemel õppe jätkamiseks - ligi 68% päevases
õppevormis gümnaasiumi lõpetanutest jätkab
lõpetamise aastal õpinguid kõrghariduse
tasemel ning keskhariduse järgne kutseõpe on
noorte hulgas muutumas üha
ebapopulaarsemaks.
Teise alla kuuluvad näiteks
koolitusvõimalustele piisava juurdepääsu
puudumine, ühiskonna eitav suhtumine,
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Ettepanek sõnastada ümber:
Teise alla kuuluvad näiteks koolitusvõimalustele piisava
juurdepääsu puudumine, ühiskonna negatiivne

8.

3.1.1 Valdkonna analüüs,
lk. 21 4. lõik

täiskasvanute õppimisse suhtumine.
Õpetajate motiveerimiseks on vajalik ellu
kutsuda õpetajate täiendkoolitussüsteem.

9.

3.1.1 Valdkonna analüüs,
lk. 23 loetelu 1. punkt

Peamised probleemid hariduse valdkonnas:
Täiskasvanud madal osalemine õppes

10.

3.1.1 Valdkonna analüüs,
lk. 23 loetelu, viimane
punkt
3.1.2 RAK 2004-2006
perioodi vahendite
kasutamise tulemused,
lk. 23
3.1.2 RAK 2004-2006
perioodi vahendite
kasutamise tulemused,
lk. 24, 1. lõik

Õpetajate ja koolijuhtide täienduskoolitus ning
motivatsioonisüsteem ei toetava piisavalt
õpetajate professionaalset

11.

12.

13.

3.2.1 Valdkonna analüüs,

suhtumine, täiskasvanute õppimisse suhtumine.
Huvitav, et pole sõnagi öeldud praegu eksisteeriva
õpetajate täiendõppe kohta, midagi ju toimub, jääb mulje,
et õpetajate täiendkoolitust Eesti nagu ei ole.
Ettepanek parandada sõnastust:
Peamised probleemid hariduse valdkonnas:
Täiskasvanute madal osalemine õppes
Ettepanek parandada sõnastust: Siit on mingid laused
puudu.
See osa on märkimisväärselt paranenud.

Kuigi toetust on saanud vastavad
Ettepanek: Siin oleks ilmselt mõttekas ka ühe-kahe
üksikprojektid, ei käivitunud valdkondlikud
lausega põhjused välja tuua ning mida tehakse sarnaste
projektid mõnes olulises valdkonnas
probleemide vältimiseks tulevikus.
(ettevõttepraktika areng, praktikajuhendajate
koolitus, eelkutseõpe, väljalangevuse
vähendamine). Samuti ei ole esitatud taotlusi
kutsehariduse tippspetsialistide sissetoomiseks.
Mitmetes valdkondades on ilmnenud, et
hoolimata hästi käivitunud valdkondlikest
projektidest tuleb oluliste arengute
saavutamiseks antud valdkonna tegevusi edasi
arendada ka järgmisel tõukefondide perioodil
(nt kutsekvalifikatsioonisüsteemi arendamine,
õppekavaarendus, kutseõpetajate koolitus).
Ka see peatükk on oluliselt paranenud, ka
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14.

15.

lk. 26
3.2.2 RAK 2004-2006
perioodi vahendite
kasutamise tulemused,
lk. 38
3.3.1 Valdkonna analüüs,
lk. 46, 2. lõik

16.

3.3.1 Valdkonna analüüs,
lk. 48 loetelu

17.

3.3.1 Valdkonna analüüs,
lk. 48 loetelu

18.

3.4.1 Valdkonna analüüs,
lk. 51

19.

3.4.1 Valdkonna analüüs,
lk. 56, 1. lõik

20.

3.4.1 Valdkonna analüüs,
lk. 56, 2. lõik

21.

3.4.2 RAK 2004-2006

kommentaaridega, mida tegime oktoobris, on arvestatud.
Ettepanek: Siin võiks samasugust lähenemist kasutada
nagu ülal hariduse osas, kus on kriitilised punktid välja
toodud.
Samuti ei ole vajalikul tasemel teadlikkus
Tööturuameti pakutavatest teenustest ning
ebapiisav on koostöö teiste asjakohaste
asutuste ja organisatsioonidega.
Peamised probleemid tööturu valdkonnas:
Töötuse määr on kõrge, sealhulgas
riskirühmade hulgas (noored,
pikaajalised töötud, mitte-eestlased)
Tööturuameti ja Tööinspektsiooni
vähene haldussuutlikkus

Lisaks raskendab sobilike töötajate
ettevalmistust ka tudengite ja teadlaste vähene
mobiilsus ettevõtluse ja akadeemilise sfääri
vahel sh on võrreldes paljude EL maadega
Eestis nõrgalt arenenud ka praktikaskeemid.
Seega eelistatakse spetsialistide palkamisest
loobuda.
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Eelmise versioonis esitati küsimus, miks ei ole toodud
tööpoliitikale tehtud kulutuste võrdlust teiste EL
riikidega (% SKP-st), seda ei ole ka nüüd tehtud.
Ettepanek:
See jutt on siiski kirjutatud 2006 aasta lõpus, kus töötus
ei ole enam kõrge (ca 5%) ja mainida tuleks osade
harudes valitsevat tööjõu puudust, sellest on tekstis väga
vähe juttu.
Ettepanek: Kuskil peaks siiski mainima ka tööpoliitika
ebapiisavat finantseerimist, me oleme selgelt viimased
EL-s
Ka see osa on põhimõtteliselt sobiv, kuigi siin on väheste
märkustega arvestatud, viimased olidki rohkem
kosmeetilised kui põhimõttelised.
Seda ei saa ilmselt päriselt probleemiks pidada, vähemalt
puudub siin empiiriline alus.

Ettepanek täiendada:
Seega eelistatakse spetsialistide palkamisest loobuda
ning spetsialiseeruda väiksema lisandväärtusega
valdkondadesse.
Siin puudub probleemide kirjeldused, mis töötab ja mis

22.
23.

perioodi vahendite
kasutamise tulemused,
lk. 60
3.5 Valdkonna analüüs,
lk. 62-67
3.5 Valdkonna analüüs,
lk. 65 loetelu

mitte.

24.

4.1.2 Eesmärgid ja
indikaatorid, lk. 71

Indikaator:
Mitte-eestlaste hõivatuse määr

25.

4.1.3 Kavandatavate
tegevuste indikatiivne
loetelu, lk. 73,
eelviimane lõik

26.

4.1.4. Tegevuste mõju
horisontaalsetele
teemadele, lk. 75,
eelviimane lõik

Õppe kvaliteedi ning kättesaadavuse tagamisel
on peamisteks suundadeks
kvaliteedikindlustussüsteemide* arendamine,
õpetajate professionaalne areng ja õppekavade
uuendamine.
Võrdsemate võimaluste tagamiseks ja
väljakujunenud haridusliku ebavõrdsuse
vähendamiseks arvestatakse täiendkoolituse ja
paindliku kutseõppe kaasajastamisel,
kutsehariduse populariseerimisel jt. meetmete
elluviimisel vajadusega avardada naiste ja
meeste kutse- ja ametialaseid valikuid,
paindlikumat liikumist eri valdkondade ja
ametite vahel, tagada ebasoodsamas olukorras
olevate gruppide ( muukeelsed,
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Ettepanek vaadata üle sõnade “nii...kui ka” ja “ka”
kasutamine.
Ettepanek vormistada loetelu järgnevalt:
Peamised probleemid haldusvõimekuse valdkonnas:
horisontaalne strateegilise planeerimise ja
juhtimise suutlikkus on nõrk;
Ettepanek üle vaadata:
Ei saa aru, mis indikaator see on. Kui see on hõive määr
(employment rate), siis ei tohiks see % kuidagi õige olla
(õige on kuskil 56% kandis). Ei saa aru, miks selline
näitaja on välja mõeldud, hõivatud aktiivsest
elanikkonnast. See näib kunstlik.
Ettepanek täpsustada:
* Võibolla meil jäi kahe silma vahele, aga huvitav oleks
teada, mis asjad need on, lühike selgitus?
Ettepanek ümber sõnastada:
Võrdsete võimaluste tagamiseks ja väljakujunenud
haridusliku ebavõrdsuse vähendamiseks arvestatakse
täiendkoolituse ja paindliku kutseõppe kaasajastamisel,
kutsehariduse populariseerimisel jt. meetmete
elluviimisel vajadusega avardada naiste ja meeste kutseja ametialaseid valikuid, paindlikumat liikumist eri
valdkondade ja ametite vahel, tagada ebasoodsamas
olukorras olevate gruppide (muukeelsed,
riskigruppidesse kuuluvad, erivajadustega) suurem

27.

4.1.4. Tegevuste mõju
horisontaalsetele
teemadele, lk. 75,
viimane lõik

28.

4.2.1 Vajalikkuse
põhjendus, lk. 79, 2. lõik

29.

4.2.1 Vajalikkuse
põhjendus, lk. 79, 3. lõik

riskigruppidesse kuuluvad, erivajadustega)
suurem konkurentsivõime tööturul.
Kodanikuühiskonna arengut soodustatakse
läbi täiskasvanutele ja noortele suunatud
tegevuste, mille kaudu luuakse alused
ühiskonnateadlikke kodanikke arenguks ning
julgustatakse neid osa võtma ühiskonna
arengut toetavatest protsessidest.
Teadmistepõhises majanduses on mõistlik
oodata nõudluse olemasolu või tekkimist
kõikides tööstusharudes.
Eesti teadus- ja arendustegevuse ning
innovatsiooni strateegia kohaselt suunatakse
ressursse eelistatult nendesse valdkondadesse,
mille potentsiaal võimaldab maailma
eesliiniteaduses tulemusi saavutada, mille
tulemused ja tippspetsialistid on olulised
jätkusuutlikule majandusarengule ning mis
toetab olulisi sotsiaalmajanduslikke eesmärke
ja rahvuse ja kultuuri säilimist. Teadus- ja
arendustegevuses ning kõrghariduse taseme
õppes keskendutakse võtmetehnoloogiate
(materjalitehnoloogiad, biotehnoloogiad, IKT)
eelisarendamisele ja valdkondadele, mis
omavad sotsiaalmajanduslike probleemide
lahendamiseks ja eesmärkide saavutamiseks
iga Eesti elaniku jaoks olulist tähtsust (näiteks
energeetika, riigikaitse ja julgeolek, tervishoid
ja hoolekanne, keskkonnakaitse,
infoühiskond). Oluliseks arendusvaldkonnaks

233

konkurentsivõime tööturul.
Soovitus: redigeerida
Kodanikuühiskonna arengut soodustatakse
täiskasvanutele ja noortele suunatud tegevustega, millega
luuakse alused ühiskonnateadlike kodanike arenguks
ning julgustatakse neid osa võtma ühiskonna arengut
toetavatest protsessidest.
See ei ole mingil juhul loomulik ootus!
Majandusestruktuuri muutused ei ole ju iseeneslikud!
Ettepanek parandada sõnastust: Nii ei saa
argumenteerida
Ettepanek: Programmide olemus ja seotus OPga on
segane, siin oleks ilmselt mõttekas see loogika selgelt
lahti kirjutada.

30.

4.2.3 Kavandatavate
tegevuste indikatiivne
loetelu, lk. 82, 5. lõik

31.

4.2.3 Kavandatavate
tegevuste indikatiivne
loetelu, lk. 82,
eelviimane lõik

32.

4.2.4 Tegevuste mõju
horisontaalsetele
teemadele, lk. 84, 1. lõik

saab täiendavalt haridusteadus, kuna uuenev ja
avatud ühiskond vajab oluliselt muutunud
rollipildi ning uuenenud pädevustega õpetajat.
Rahvusvahelisel tasemel edu saavutamiseks
tuleb seejuures kontsentreerida nii inim- kui ka
materiaalseid ressursse, süvendada
spetsialiseerumist ning teadus- ja
arendusasutuste omavahelist tööjaotust.
Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni
strateegia võtmetehnoloogiate ning
haridusteaduse arendamine

Panustatakse haridusteaduse mõju ja rolli
tugevnemisele, eesmärgiga koolitada parimaid
õpetajaid ning muuta hariduse valdkond
ühiskonnas uute väärtuste kujunemise ning
elukestva õppe idee juurdumise tugisambaks.
Teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse
inimressursi arendamise suund toetab
regionaalset arengut eelkõige
koolitusskeemide, õppekavade arendamise
ning e-õppe tegevussuundade kaudu, sest need
tegevused on suunatud inimestele kõikides
piirkondades ning toetavad piirkondade
võrdset arengut.
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Kas see ei peaks loogiliselt võttes olema esimesel kohal?
Ettepanek: Programmide loogika peaks siin 2-3 reaga
olema samuti lahtiseletatud.
Kui palju protsentuaalselt raha siia läheb (vt infra OPs,
ettevõtluse all on MKM lubanud 50%). Seal on
programmide põhjendus ja seotust tegevustega hästi välja
toodud (vt tegevuste indikatiivne loetelu), soovitame
sama teha.
Olukorra kirjelduses sellest otseselt juttu ei ole, kust
probleem pärit ja kui oluline?

Soovitus: kaaluda termini „tasakaalustatud” kasutamist
Teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse
inimressursi arendamise suund toetab regionaalset
arengut eelkõige koolitusskeemide, õppekavade
arendamise ning e-õppe tegevussuundade kaudu, sest
need tegevused on suunatud inimestele kõikides
piirkondades ning toetavad piirkondade tasakaalustatud
arengut.

33.

4.2.4 Tegevuste mõju
horisontaalsetele
teemadele, lk. 84, 3. lõik

E-õppe süsteemide ning koolitusskeemide
arendamine toetab otsest infoühiskonna
edendamist. IKT valdkonnas doktoriõppe
soodustamine tagab valdkonna ekspertide
võimaluse kolmanda taseme õppeks.

34.

4.3.4 Tegevuste mõju
horisontaalsetele
teemadele, lk. 94

35.

4.4.1 Vajalikkuse
põhjendus, lk. 97

Soolise ebavõrdsuse vähendamiseks toetab
suund tööturu horisontaalse ja vertikaalse
soolise jagunemise vähendamist, naiste ja
meeste karjäärivõimaluste ning töö- ja eraelu
tasakaalustamist, sh. ka palgavahede
vähendamist.

36.

4.4.3 Indikatiivne loetelu
kavandatud tegevustest –
eesmärkide
saavutamiseks
kavandatavad tegevused
prioriteetse suuna
raames, lk. 101
4.4.4. Tegevuste mõju

37.

Soovitus: vältida küllalt üldiste mõjude kõrval detailsete
ja suhteliselt raskesti mõistetavate mõjude väljatoomist.
E-õppe süsteemide ning koolitusskeemide arendamine
toetab otsest infoühiskonna edendamist. IKT
valdkonnas doktoriõppe soodustamine tagab valdkonna
ekspertide võimaluse kolmanda taseme õppeks (detailne
võrreldes ülejäänuga).
Ettepanek täiendada:
Soolise ebavõrdsuse vähendamiseks toetab suund
tööturu horisontaalse ja vertikaalse soolise jagunemise
disproportsioonide vähendamist, naiste ja meeste
karjäärivõimaluste ning töö- ja eraelu tasakaalustamist,
sh. ka palgavahede vähendamist.
Siin ei ole suurt midagi muudetud, endiselt on suur rõhk
ettevõtete juhtide teadlikkusel, selline suur rõhuasetus
antud problemaatikale ei oleks päriselt õigustatud.
Ettepanek: Siin peaks oluliselt rohkem näitama, kuidas
HTM ja MKM tegevused inimressursi arendamisel
üksteist toetavad (nii nagu seda siin praktika kohta
öeldakse).
Oluliselt paranenud.

Ettepanek ümber sõnastada:

Käesolev prioriteetne suund aitab
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horisontaalsetele
teemadele, lk. 103, 2.
lõik

keskkonnahoiule kaudselt kaasa sel määral,
mil ettevõtjate teadmisi ja oskusi arendatakse
koos keskkonda säästva mõtteviisiga.

38.

4.4.4. Tegevuste mõju
horisontaalsetele
teemadele, lk. 103, 3.
lõik

39.

4.4.4. Tegevuste mõju
horisontaalsetele
teemadele, lk. 104, 1.
lõik

40.

4.5.1 Vajalikkuse
põhjendus, lk. 106
4.5.2 Eesmärgid ja
indikaatorid, lk. 107-108

Ettevõtlus-ja innovatsioonipoliitika meetmed
aitavad kaasa infoühiskonna edendamisele ja
IKT kasutamisele läbi ettevõtte töötajate
koolituse ning ettevõtlus ja innovatsioonialaste
teadmiste tõstmise.
Juhul kui ettevõttevälise
konsultatsiooniteenuste pakkumise
soodustamiseks ja ettevõtlus- ning
innovatsioonialaste teadmiste tõstmiseks on
kaasatud ka mittetulundussektori konsultandid,
on tegemist otsese mõjuga
kodanikuühiskonna arengusse.

41.
42.

4.5.3 Indikatiivne loetelu
kavandatud tegevustest –
eesmärkide
saavutamiseks
kavandatavad tegevused
prioriteetse suuna
raames, lk. 108 viimane
lõik

Lisaks toetatakse ministeeriumide,
omavalitsusliitude, kohalike omavalitsuste,
mittetulundusühenduste ja avalikke
teenuseid pakkuvate
mittetulundusühenduste projekte, mille
eesmärgiks on strateegilise juhtimise alase
suutlikkuse tugevdamine ning projekte, mis on
suunatud innovatiivsete haldusprotsesside ja
avalike teenuste väljatöötamisele ja
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Käesolev prioriteetne suund aitab keskkonnahoiule
kaudselt kaasa ettevõtjate teadmiste ja oskuste
arendamisel keskkonda säästva mõtteviisi
süvendamisega.
Ettepanek ümber sõnastada:
Ettevõtlus-ja innovatsioonipoliitika meetmed aitavad
kaasa infoühiskonna edendamisele ja IKT kasutamisele
ettevõtte töötajate koolituse ning ettevõtlus ja
innovatsioonialaste teadmiste tõstmise kaudu.
Ettepanek parandada sõnastust: Juhul kui
ettevõttevälise konsultatsiooniteenuste pakkumise
soodustamiseks ja ettevõtlus- ning innovatsioonialaste
teadmiste tõstmiseks on kaasatud ka mittetulundussektori
konsultandid, on tegemist otsese mõjuga
kodanikuühiskonna arengule.
Ettepanek vaadata üle sõnade “nii...kui ka” ja “ka”
kasutamine.
Üks korralikumaid. Ettepanek: Sihtasemed samasse
dimensiooni (mitu kohta peale koma).
Mida need numbrid tabelis tähendavad – ühik vms.
Ettepanek ümber sõnastada:
Lisaks toetatakse ministeeriumide, omavalitsusliitude,
kohalike omavalitsuste, mittetulundusühenduste ja
avalikke teenuseid pakkuvate
mittetulundusühenduste projekte, mille eesmärgiks on
strateegilise juhtimise alase suutlikkuse tugevdamine
ning projekte, mis on suunatud uuenduslike/kaasaegsete
haldusprotsesside ja avalike teenuste väljatöötamisele ja

juurutamisele organisatsiooni tasandil.

juurutamisele organisatsiooni tasandil.

43.

4.5.4 Tegevuste mõju
horisontaalsetele
teemadele, lk. 111, 1.
lõik

Vastavate soolist vüõi muul alusel tekkinud
ebavõrdsust vähendavate strateegiate ja
meetodite alane koolitus, teabe kättesaadavus
ja sihipärane informeerimine suurendab
teenuste täpsemat suunatust klientidele ning
elanikkonna rahulolu.

Ettepanek parandada sõnastust: Vastavate soolist või
muul alusel tekkinud ebavõrdsust vähendavate
strateegiate ja meetodite alane koolitus, teabe
kättesaadavus ja sihipärane informeerimine suurendab
teenuste täpsemat suunatust klientidele ning elanikkonna
rahulolu.

44.

4.5.4 Tegevuste mõju
horisontaalsetele
teemadele, lk. 111, 3.
lõik

Ettepanek parandada sõnastust: Kodanikuühiskonna
arengut soodustatakse mittetulundusühenduste
arendamise ja koolitamisega, mis aitab luua eeldused, et
mittetulundusühendused saaksid teadmistepõhises
poliitikakujundamise protsessis paremini osaleda.

45.

4.6.3Indikatiivne loetelu
kavandatud tegevustest –
eesmärkide
saavutamiseks
kavandatavad tegevused
prioriteetse suuna
raames, lk. 115 loetelu
6. Abivaldkondade
indikatiivne jaotus, lk.
119
7. Rakenduskava
juhtimine, lk. 120, 1. lõik

Kodanikuühiskonna arengut soodustatakse
mittetulundusühenduste arendamise ja
koolitamisega, mis aitab luua eeldused, et
mittetulundusühendused saaksid
teadmistepõhises poliitikakujundamise
protsessis paremini osaleda ning kaasa lüüa.
Struktuurivahenditega seotud
avalikustamise ning teavitamisega
seotud tegevused;

46.
47.

48.

7. Rakenduskava

Ettepanek parandada sõnastust:
Struktuurivahenditega seotud informatsiooni
avalikustamise ning teavitamisega seotud
tegevused;

Mis koodid tähendavad. Ettepanek: Kuskil palun lahti
kirjutada.
Käesolevas peatükis on kirjeldatud
rakenduskava juhtimise aspekte vastavalt EL
nõukogu määruse ... [üldmäärus] artikli 36
lõike 1 punkti g) nõuetele.
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Palun lisada määruse nr

Ettepanek vaadata üle sõnade “nii...kui ka” ja “ka”

49.

50.

51.

juhtimine, lk. 120
7.1.2 Rakenduskava
rakendusasutused ja
rakendusüksused ning
ülesannete delegeerimise
korraldus, lk 122,
viimane lõik
7.4 Horisontaalsete
teemadega arvestamine,
lk. 127, 1. lõik

7.7. Info ja
avalikustamine, lk. 132,
1. lõik

2006.a. …..seisuga on kavas teha Vabariigi
Valitsusele ettepanek määrata
rakendusasutusteks…………..ning
rakendusüksusteks………………
Rakenduskava iga prioriteetse suuna all on
kirjeldatud suuna oodatav mõju kõigile
horisontaalsetele teemadele - regionaalsele
arengule, keskkonnahoiule, infoühiskonna
edendamisele, kodanikuühiskonna arengule ja
võrdsete võimaluste edendamisele.
Teavitustegevuste kavandamisel lähtutakse
lisaks EL nõukogu määruse ... ja EK
rakendusmääruse nõuetest ka perioodi 2004-06
teavitustegevuse väljakujunenud praktikast.
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kasutamine.
Siia on lüngad jäänud.

Ettepanek muuta sõnastust:
Rakenduskava iga prioriteetse suuna all on kirjeldatud
suuna oodatav mõju kõigile horisontaalsetele teemadele regionaalsele arengule, keskkonnahoiule, infoühiskonna
edendamisele, võrdsete võimaluste edendamisele ja
kodanikuühiskonna arengule.
Palun lisada määruse nr

Lisa 8

Lisa 8:
Hindamise alusküsimused ja küsimuste jaotus ekspertgrupis
“Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” eelhindamise käigus tuli
ekspertgrupil anda hinnang ning vajadusel ja võimalusel teha soovitusi strateegia
parandamiseks vähemalt järgmistes punktides:
Hindamise alusküsimused
Strateegia kohta tervikuna:
Kas strateegia on vastavuses teiste siseriiklike strateegiliste dokumentidega (sh eelkõige
“Säästev Eesti 21”) ning Ühenduse strateegiliste dokumentidega (sh eelkõige “Ühenduse
strateegilised suunised” ja “Euroopa Liidu säästva arengu strateegia”)? Kas strateegia toetab
“Majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava 2005-2007” elluviimist ja seeläbi Lissaboni
strateegia eesmärkide saavutamist?
Milline on strateegia elluviimise tõenäoline mõju “Ühenduse strateegilistes suunistes”
väljatoodud eesmärkide saavutamisele? Kas strateegia majanduslikud, sotsiaalsed ja
keskkonna-aspektid on omavahel seotud ja tasakaalustatud? (vt Euroopa Komisjoni poolse
eelhindamise juhendi Lisa 1 punkt 1).
Kas strateegia ülesehitus on selge ja loogiline? Kas strateegia on läbivalt ühtne?
Millised on strateegia rakendamisel esinevad riskid ja soovitused riskide juhtimiseks?
Hindajatel tuleb teostada vastav riskianalüüs, võttes arvesse nii strateegilise lähenemise,
rahastamiskava kui rakendussüsteemi aspekte. Seejuures tuleks võimaluse korral lähtuda 20042006 programmeerimisperioodi kogemustest.
Kas partnerite kaasamine strateegia koostamisse on olnud piisavalt laiaulatuslik ja tõhus,
lähtudes muuhulgas 2004-2006 programmeerimisperioodi kogemustest?
Millised on strateegia rakendamise oodatavad mõjud (sh kvantitatiivsed), lähtudes muuhulgas
2004-2006 programmeerimisperioodi kogemustest? Kas ja kuidas aitab strateegia rakendamine
kaasa Eesti riigi pika-ajalisele arengule, sh kas kavandatud strateegia aitab tagada arengu
jätkusuutlikkust?
Kas struktuurivahendite ning Euroopa Põllumajandusfondi Maaelu Arenguks ja Euroopa
Kalandusfondi vahendite planeerimine ja kasutamine on piisavalt koordineeritud (võttes
arvesse sh “Maaelu arengu strateegiat 2007-2013” ja “Kalanduse arengu strateegiat 20072013”)?
Kas strateegia koostamisel on arvesse võetud eelmise programmperioodi eelhindamise
tulemusi ja struktuurivahendite kasutamise kogemusi (sh vahehindamistest tulenevaid järeldusi
ja ettepanekuid)?
Hetkeolukorra analüüsi kohta:
Kas analüüsis on arvesse võetud peamisi sotsiaal-majanduslikke arengutrende nii Eestis kui
Euroopas ja maailmas?
Kas analüüs on objektiivne ja asjakohane, st Eesti ja tegevusvaldkondade arenguvajadusi ja
hetkeolukorda adekvaatselt ja piisavalt peegeldav (tulenevalt ekspertide kogemusest ja
teostatud asjakohaste uuringute tulemustest)?
Kas analüüsi toetavad andmed ja argumendid on asjakohased ning tõesed? Kas algandmed on
olnud usaldusväärsed?
Kas analüüsi järeldused tuginevad eelneval argumentatsioonil ja on piisavalt põhjendatud?
Strateegilise osa (eesmärgid ja tegevussuunad) kohta:
Millised on valitud strateegilise lähenemise lähtekohad ja/või teoreetilised alused? Kas antud
tegevusvaldkondades on riigipoolne sekkumine põhjendatav, lähtudes muuhulgas 2004-2006
programmeerimisperioodi kogemustest?
Kas strateegilised valikud ja seatud eesmärgid ja meetmed lähtuvad hetkeolukorra analüüsist?
Kas analüüsile tuginedes on lähenemise valik põhjendatud ja asjakohane, st peamistele arenguvajadustele ja -probleemidele vastav?
Millised on alternatiivsed võimalused analüüsi osas toodud arenguvajaduste saavutamiseks?
Kas strateegilist lähenemist annab vastavalt kohendada?
Kas strateegias määratletud indikaatorid on asjakohased (st eesmärkidele vastavad) ning

Täitja

Rein

Enn

Ivo
Ivo

Mare
Ivo

Rein

Enn

Enn
Enn
Enn
Enn
Ivo
Enn
Enn
Ivo

haakuvad valdkondlike rakenduskavade raames määratletud indikaatoritega? Kas strateegia
sisesed indikaatorid on omavahel haakuvad? Kas indikaatorid moodustavad piisava aluse
edaspidiseks strateegia elluviimise tulemuslikkuse seireks ja hindamiseks? Seejuures tuleks
võimaluse korral võtta hindamisel arvesse 2004-2006 programmeerimisperioodi kogemusi.
Kas sätestatud eesmärgid ja indikaatorite sihttasemed on realistlikud ja asjakohased
keskkonnas, kus strateegiat hakatakse ellu viima? Kas oodatavad tulemused ja mõju on
saavutatavad kavandatud tegevuste põhjal? Kas prioriteetides sisalduvad tegevused on
põhjendatud, järjepidevad, omavahel haakuvad ja teineteist toetavad? Seejuures tuleks
võimaluse korral võtta hindamisel arvesse 2004-2006 programmeerimisperioodi kogemusi.
Kas strateegilise lähenemise määratlemisel on piisavalt arvesse võetud soolise võrdõiguslikkuse ja mitte-diskrimineerimise aspekte?
Rahastamiskava kohta:
Kas rahastamiskava koostamisel on kinni peetud Euroopa Liidu poolsetest nõuetest?
Kas rahastamiskava on piisav eesmärke ja indikaatorite sihttasemeid silmas pidades, st kas
eesmärgid ja sihttasemed on reaalselt saavutatavad tegevustele eraldatud rahaliste vahendite
piires? Kas rahastamiskavas toodud vahendite jaotus on optimaalne ning rahastamiskavas ette
nähtud tegevusi on otstarbekas rahastada Euroopa Liidu struktuurivahenditest (vs Eesti
omavahendid)? Seejuures tuleks võimaluse korral võtta hindamisel arvesse 2004-2006
programmeerimisperioodi kogemusi.
Kas eelarve koostamisel on arvestatud n+2 reegliga?
Rakendussüsteemi kohta:
Kas rakendussüsteemi ülesehitus on sobilik strateegia elluviimiseks? Kas süsteemi ülesehitus,
sh vastutuse ja tööjaotus ning partnerite kaasamise korraldus on efektiivsed? Millised on
võimalikud riskid ja kitsaskohad ning võimalused neid ennetada? Seejuures tuleks võimaluse
korral võtta hindamisel arvesse 2004-2006 programmeerimisperioodi kogemusi.
Kas koordinatsioon erinevate rakenduskavade ja fondide vahel on tagatud ning need omavahel
ülesehituslikult kooskõlas?
Kas rakendussüsteemi ülesehitus on võimalike toetuse saajate seisukohast “kasutajasõbralik”,
võttes arvesse ka 2004-2006 programmeerimisperioodi kogemusi?
Kas struktuurivahendite kasutamise alase haldussuutlikkuse tõstmiseks kavandatavad
tegevused on asjakohased ning tõhusad?
Kas kavandatud seire- ja hindamise korraldus on tõhus, võttes arvesse ka 2004-2006
programmeerimisperioodi kogemusi?
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Ivo

Mare
Ivo
Ivo

Ivo
Ivo

Ivo
Ivo
Ivo
Ivo

Lisa 9

Lisa 9:
Hindamise alusdokumendid ja kompetentside valdkonnad ekspertgrupis
Kompetentsi peavaldaja on ekspert, kes:
- viib end detailselt kurssi vastava hindamise alusdokumendi või selle osaga
- töötab välja hindamisvormi „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia” ning valdkondlike rakenduskavade eelhindamiseks vastava
hindamise alusdokumendi või selle osa alusel
- tutvustab ja selgitab teistele ekspertidele enda poolt välja töötatud hindamisvormi (või -vorme) seminaril
- toetab eelhindamise käigus teiste ekspertide tööd oma kompetentsi valdkondades kui vaja
Sisendi andja kompetentsi peavaldajale on ekspert, kes:
- viib end detailselt kurssi vastava hindamise alusdokumendi või selle osaga
- aitab kompetentsi peavaldajal välja töötada hindamisvormi oma kompetentsi valdkondades kui vaja
Taustkompetents kujutab endast:
- hindamise alusdokumente või selle osi, millega kompetentside ülesehitamisel on tarvilik tutvuda
Enn
Kompetentsi
peavaldaja /
koordineerimine

Ivo

Rein

Anton

Üllas

Mare

Tiia

Rainer

Toomas

Raul

Lissaboni
strateegia (11lk)
MTTK: - sissejuh
(3lk); - I osa (15lk);
vastav osa lisad I ja II

MTTK: - II osa
(17lk); vastav osa
lisad I ja II
EL säästva arengu
strat (47lk); kaasates
vajadusel Anton,
Mare, Tiia, Rein

MTTK: - III
osa (14lk);
vastav osa lisad
I ja II

SE21: - I peat eesm 1
(4lk)

SE21: - I peat
sissejuh (6lk); eesm 4
(4lk); seosed eesm
poole liikumiesl
(4lk); I peat
kokkuvõte (1lk); IIIII peat (14 lk); IV
peat sissejuh (1lk);
teg-suund B
(loodussuhted) (2lk)

CSG: - peat 1-3 (8lk);
- peat 6 (1 lk)

CSG: - p 4.1.1
(3lk)

CSG: - p 4.1.3
(1lk)

SE21: - I peat eesm
3 (3lk); IV peat tegsuund B (sotsiaalne
tugi) (1lk)

CSG: - p 4.1.2 (1lk);
peat 5 (4lk)

EL üldmäärus
(152lk)
ESF määrus
(21lk)
ERDF määrus
(32lk)
CF määrus
(9lk)
EK
eelhindamise
juhend (32lk)
EL
indikaatorid
(33lk)

Sisendi andja
kompetentsi
peavaldajale

EL säästva
arengu strat
(oma teemad)

EL säästva arengu
strat (oma teemad)

EL säästva
arengu strat
(oma teemad)
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EL säästva
arengu strat
(oma
teemad)

SE21: - IV peat
teg-suund B (TA
ja I) (3lk)

SE21: - I peat
eesmärk 2
(5lk); IV peat
teg-suund A
(5lk) ja B
(haridus) (7lk)

CSG: - p 4.2 (6lk)

CSG: - p 4.3
(6lk)

Taustkompetents

Lissaboni strateegia
(11lk)

Lissaboni
strateegia (11lk)

SE21: - peatükkide
sissejuhatused ja
kokkuvõtted (10
lk); - III peat (6 lk)

SE21: - peatükkide
sissejuhatused ja
kokkuvõtted (10 lk); III peat (6 lk)

EK eelhindamise
juhend (32lk)

EK
eelhindamise
juhend (32lk)

EL indikaatorid
(33lk)

EL
indikaatorid
(33lk)

MTTK: - sissejuh
(3lk)

MTTK: sissejuh (3lk)

SE21: peatükkide
sissejuhatused ja
kokkuvõtted (10
lk); - III peat (6 lk)

SE21: peatükkide
sissejuhatused
ja kokkuvõtted
(10 lk); - III
peat (6 lk)

EK
eelhindamise
juhend (32lk)

EK eelhindamise
juhend (32lk)

EK eelhindamise
juhend (32lk)

EK
eelhindamis
e juhend
(32lk)

EK eelhindamise
juhend (32lk)

EK
eelhindamise
juhend
(32lk)

EK
eelhindamise
juhend (32lk)

EL
indikaatorid
(33lk)

EL indikaatorid
(33lk)

EL indikaatorid
(33lk)

EL
indikaatorid
(33lk)

EL indikaatorid
(33lk)

EL
indikaatorid
(33lk)

EL indikaatorid
(33lk)

Anton

Üllas

Mare

Tiia

Rainer

Toomas

Raul

EK
hindamisprots
kvaliteedikrit
(157lk)

Enn
Dokumentide nimetused
Lissaboni strateegia
MTTK
EL säästva arengu strat
SE21
CSG

Ivo

Rein

Ühismeetmed majanduskasvu kiirendamiseks ja tööhõive tõstmiseks: ühenduse Lissaboni kava (Lissaboni strateegia) seisuga 20.07.2005
Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava 2005-2007 seisuga 13.10.2005
Euroopa Liidu säästva arengu strateegia seisuga 13.12.2005
Säästev Eesti 21
Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines 2007-2013 (Ühenduse strateegilised suunised) seisuga 5.07.2005
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EL üldmäärus
ESF määrus
ERDF määrus
CF määrus
EK eelhindamise juhend
EK indikaatorid
EK hindamisprots
kvaliteedikrit

Proposal for a Council Regulation laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion
Fund (Euroopa Liidu struktuurifondide üldregulatsioon) seisuga 28.04.2006
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund (ESF) (Euroopa Sotsiaalfondi määrus) seisuga
28.04.2006
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund (ERDF) (Euroopa Regionaalarengu
Fondi määrus) seisuga 28.04.2006
Proposal for a Council Regulation establishing a Cohesion Fund (Ühtekuuluvusfondi määrus) seisuga 28.04.2006
Draft Working Paper on Ex Ante Evaluation (Euroopa Komisjoni eelhindamise juhend) seisuga oktoober 2005
Indicators for Monitoring and Evaluation: A Practical Guide (Euroopa Komisjoni juhend indikaatorite määramiseks) seisuga 23.01.06
Euroopa Komisjoni peamised hindamisprotsessile kehtestatud kvaliteedikriteeriumid (www.evalsed.info)
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Lisa 10

Lisa 10:
Strateegia koostajad ja koordinaator ekspertgrupist
2007-2013 EL struktuurivahendite planeerimisega tegeleva ministeeriumitevahelise töörühma liikmed
3.mai.05
Nimi
Asutus
Ametikoht
Telefon
E-post
1

Pirkko Kadastik

HTM

2
3
5

Anu Lihtmaa
Rein Kaarli
Mari Lahtmets

HTM
HTM
KKM

6

Aado Keskpaik

KKM

8

Katrin Idasaar

KUM

9

Ragnar Siil

KUM

10

Ahti Kuningas

MKM

11

Külli Kraner

MKM

12

Silver Tammik

MKM

13

Lauri Tammiste

MKM

14
15

Helen Raun
Kairit Peterson

PÕM
RK

Planeerimisosakonna
tõukefondide talituse juhataja
Analüüsiosakonna nõunik
Teadusosakonna nõunik
Strateegia ja investeeringute
osakonna juhataja kt
Strateegia ja investeeringute
osakonna nõuniku kt
Eelarve- ja majandusanalüüsi
osakonna peaspetsialist
Eelarve- ja majandusanalüüsi
osakonna arendusbüroo nõunik
Majandusarengu osakonna
juhataja
Välisvahendite osakonna
struktuurifondide talituse
peaspetsialist
Majandusarengu osakonna
majanduspoliitika talituse
peaspetsialist
Majandusarengu osakonna
tehnoloogia ja innovatsiooni
talituse peaspetsialist
Kantsleri vanemabi kt
riigisekretäri nõunik

Märkused

Koordinaator

võtmeisik, HTMi OPde töörühmade
koordinaator
hariduspoliitika üldiselt
T&A teemad, võtmeisik
võtmeisik

Raul

7350152

pirkko.kadastik@hm.ee

7350213
6262950

anu.lihtmaa@hm.ee
rein.kaarli@hm.ee
mari.lahtmets@envir.ee

6260735

aado.keskpaik@envir.ee

võtmeisik, partnerite kontaktisik,
KKMi OP töörühmade koordinaator

Üllas

6282219

katrin.idasaar@kul.ee

partnerite kontaktisik

Enn

6282255

ragnar.siil@kul.ee

võtmeisik

Enn

6256468

ahti.kuningas@mkm.ee

võtmeisik

Rainer

6256376

kylli.kraner@mkm.ee

MKMi OP koordinaator

Rainer

6256338

silver.tammik@mkm.ee

võtmeisik, partnerite kontaktisik,
transpordi teemad

Rainer

6256471

lauri.tammiste@mkm.ee

võtmeisik, innovatsiooni-ettevõtluse
teemad

Rainer

6256542
6935611

helen.raun@agri.ee
kairit.peterson@rk.ee

võtmeisik, partnerite kontaktisik

Tiia
Ivo

Raul
Raul
Üllas

16

Urmo Merila

RK

Avaliku teenistuse osakonna
struktuuritoetuse talituse juhataja

6935467

urmo.merila@rk.ee

üldise haldussuutlikkuse teemad

Ivo

17
18

Ivar Sikk
Kadri Maasik

RM
RM

6113516
6113036

ivar.sikk@fin.ee
kadri.maasik@fin.ee

protsessis üldjuht, võtmeisik

Ivo
Ivo

19

Siim Sikkut

RM

Riigieelarve osakonna juhataja
Riigieelarve osakonna
arengutalituse juhataja kt
Riigieelarve osakonna
arengutalituse peaspetsialist

6113543

siim.sikkut@fin.ee

Ivo / Rein

20

Maido Puna

RM

6113286

maido.puna@fin.ee

21

Klas Klaas

RM

Riigieelarve osakonna
arengutalituse koosseisuväline
peaspetsialist
Välisfinantseerimise osakonna
nõuniku kt

protsessis projektijuht,
struktuurivahendite strateegia
koostamise koordinaator, partnerite
kontaktisik, võtmeisik
OPde koostamise üldkoordinaator

6113514

klas.klaas@fin.ee

rakendussüsteemi teemad; üldine
protsess, võtmeisik

Ivo

22

Katri Seier

RM

6113511

katri.seier@fin.ee

rakendussüsteemi teemad

Ivo

23

Priidu Ristkok

SIM

6125152

priidu.ristkok@sisemin.gov.ee

võtmeisik

Üllas

24

Madis Kaldmäe

SIM

6125103

madis.kaldmae@sisemin.gov.ee

25

Liis Palumets

SIM

6125111

liis.palumets@sisemin.gov.ee

26
27

Janno Järve
Elen Ohov

SOM
SOM

6269170
6269132

janno.jarve@sm.ee
elen.ohov@sm.ee

28

Mari Väli

SOM

Välisfinantseerimise osakonna
nõuniku kt
Regionaalarengu osakonna
juhataja
Regionaalarengu osakonna
nõunik
Regionaalarengu osakonna
peaspetsialist
Tööala asekantsleri
Tervishoiuosakonna
tervishoiukorralduse ressursside
nõunik
Euroopa Sotsiaalfondi nõunik

6269175

mari.vali@sm.ee

29

Kristiina Rääk

SOM

sotsiaalala asekantsleri abi

6 269 213

kristiina.raak@sm.ee
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Ivo

Üllas
võtmeisik, partnerite kontaktisik, OP
SIMi alatöörühma koordinaator
tööhõive teemad, võtmeisik
tervishoiu teemad

Üllas

partnerite kontaktisik, tööhõive
teemad
sotsiaalkaitse teemad

Mare

Mare
Mare

Mare

Lisa 11

Lisa 11:
Küsimustiku arhitektuur
Tasand
1. EL
2. Eesti
3. valdkond

Hindamise alusdokumendid
(programmid, metoodikad)
Vajadused
- vajadus 1
- vajadus 2
- vajadus 3
- vajadus 4
------------- vajadus 5
- vajadus 6

Eesmärgid
eesmärk 1
eesmärk 2
eesmärk 3
eesmärk 4

Prioriteedid (tegevussuunad)
Rahastamine
- Ai ( A1 , A2 ,..., An )
- Ri , sh ri1 , ri 2 ,..., ris
- R j , sh r j1 , r j 2 ,..., r jt
- B j ( B1 , B2 ,..., Bo )
- Rk , sh rk 1 , rk 2 ,..., rku
----------------------- Rl , sh rl1 , rl 2 ,..., rlv
- Rm , sh rm1 , rm 2 ,..., rmw

- C k (C1 , C 2 ,..., C p )
-------------------- Dl ( D1 , D2 ,..., Dq )
- E m ( E1 , E 2 ,..., E r )

Indikaatorid

Partnerite kaasamine
Varasemate perioodide
kogemus / benchmark’id

247

Protsess
Strateegia

Rakendussüsteem
- teoreetiline alus /
metoodika
- asjakohasus
(adekvaatsus,
vastavus, piisavus)
- loogilisus
(põhjendatus,
argumenteeritus),
- ühtsus (kooskõla),
- tasakaal
- selgus,
- kontrollitavus
(objektiivsus, tõesus,
usaldusväärsus)
- kasutatavus
- mõju (efekt)
- riskid,
- seosed teiste
loodavate
strateegiatega

Lisa 12

Lisa 12:
Küsimustik koostajatele
KÜSIMUSTIK KOOSTAJATELE – TÄISVERSIOON
Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 ja valdkondlike
rakenduskavade eelhindamine
TTÜ majandusteaduskond viib Rahandusministeeriumi tellimusel läbi:
- riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 (RSKSi) ja valdkondlike
rakenduskavade (OPde) eelhindamist (ex-ante).
Eelhindamine on osaks strateegia koostamise protsessist.
Sellega seoses palume Teil vastata alltoodud küsimustele. Loodame läbi kogutud vastuste anda
oma panuse ex-ante eesmärkide täitmiseks ehk aidata Teil ja Teie kolleegidel parandada:
- strateegia kvaliteeti ja
- planeerimise kvaliteeti.
Küsimustik on kaunis pikk, kuid oleme püüdnud esitada küsimusi, mida planeerijad nii
avalikus kui erasektoris endalt küsivad. Kui Teie poolt on strateegia koostamisega seotud mitu
inimest, siis soovitame spetsialiseeruda ja tööd jaotada. Uuritavad teemad ning nende maht on
toodud tabelis:
TEEMA
A. Sissejuhatuseks mõned üldised küsimused RSKSi ja OPde koostamisest.
B. Räägime varasemate perioodide kogemuse ja benchmarkide rollist RSKSi ja OPde koostamisel.
C. Räägime RSKSi ja OPde koostamise põhimõtetest, teooriatest ja metodoloogiast ning
alusdokumentidest ja juhistest.
D. Räägime partnerite kaasatusest RSKSi ja OPde koostamisse.
E. Räägime strateegia väljatöötamise protsessist üldiselt.
F. Räägime ühiskonna, majanduse ja keskkonna hetkeseisu analüüsist RSKSis ja OPdes.
G. Räägime RSKSis ja OPdes püstitatud eesmärkidest.
H. Räägime prioriteetidest RSKSis ja OPdes.
I. Räägime RSKSi ja OPde prioriteetide rahastamisest.
J. Räägime RSKSi ja OPde rakendussüsteemist.
K. Räägime indikaatoritest RSKSis ja OPdes.
L. Räägime RSKSi ja OPde sisemisest ja välisest kooskõlast ja tasakaalust.
M. Räägime RSKSi ja OPde ellurakendamisega seonduvatest riskidest.
N. Räägime RSKSi ja OPde seostest teiste kavandatavate strateegiatega.
KOKKU

KÜSIMUSI
täisankeet
versioon
ette
3
3
7
6
5
3
12
17
23
20
18
39
26
30
22
9
6
237

11
16
12
16
10
22
18
23
19
9
4
172

Palume Teil vastata kõikidele küsimustele, et saada usaldusväärne ülevaade uuritavast
valdkonnast. Vastamisel ei seota vastuseid Teie isikuga. Pärast täidetud küsimustiku
tagastamist külastab Teid meie ekspertgrupi liige, et esitada täpsustavaid küsimusi, mis on
praegu küsimustikus märgitud halli taustaga. Selgitused vastamiseks on lisatud sulgudes ja
kaldkirjas, näiteks: (palun edasi küsimusega E1).
Andmetöötluse lihtsustamise huvides palume Teil täita küsimustik arvutis:
- kõigepealt salvestage ´fail´ oma arvutisse;
- enne vastamist valige (st lülitage sisse) Tools->Track Changes, mis eristab teie vastused;
- vastuste sisestamisel asendage kast märgiga + või kirjutage vastus punktiiri ……….
(palun kirjutage)
asemele;
- täidetud ja salvestatud küsimustiku fail saatke Teie poole pöördunud eksperdi e-mailile.

Info eksperdi telefonil või telefonil 51 12 899 (Rein Riisalu).
Oleme ette tänulikud, kui leiate aega heita pilk tagasi tehtule vahekokkuvõtte tegemiseks.
Ekspertgrupi nimel
Enn Listra
Ex-ante juhtiv ekspert
TTÜ majandusteaduskonna dekaan
Kuupäev:

_______________________

Koostaja institutsioon:

_______________________

Koostaja esindajad:

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

A1. Mis ajast tegelete RSKSi ja OPde koostamisega?
……………………..……
(kuu / aasta, palun kirjutage)

A2. Kui palju inimesi teie organisatsioonist on vahetult ja kaudselt seotud RSKSi ja OPde
koostamisega?
- vahetult ……………………..……
(inimeste arv, palun kirjutage)

- kaudselt ……………………..……
(inimeste arv, palun kirjutage)

A3. Milliste RSKSi ja OPde teemade ja valdkondadega te otseselt tegelete? (võttes aluseks
RSKSi ja OPde sisukorra)
…………..………………………………………………………
(teema / valdkond, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(teema / valdkond, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(teema / valdkond, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(teema / valdkond, palun kirjutage)

Täiendavad funktsioonid: …………..………………………………………………………
(teema / valdkond, palun kirjutage)
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B1. Milline oli teie kokkupuude RAK 2004-2006 koostamise ja ellurakendamisega?
…………..………………………………………………………
(kokkupuude, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(kokkupuude, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(kokkupuude, palun kirjutage)

Koostamine: …………..………………………………………………………
(kokkupuude, palun kirjutage)

Ellurakendamine: …………..………………………………………………………
(kokkupuude, palun kirjutage)

Kokkupuude puudus
B2. Palun nimetage suuremaid projekte või tegevusi, kus riigipoolne sekkumine RAK 20042006 raames on tänaseks andnud või ilmselgelt andmas valdkonnale olulist kasu (best
practices)?
…………..………………………………………………………
(näide, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(näide, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(näide, palun kirjutage)

B3. Millised on teie arvates kolm peamist õppetundi Eestis, mida on saadud RAK 2004-2006
kogemusest?
1. …………..………………………………………………………
(õppetund, palun kirjutage)

2. …………..………………………………………………………
(õppetund, palun kirjutage)

3. …………..………………………………………………………
(õppetund, palun kirjutage)

B4. Mil viisil olete teie RSKSi ja OPde koostamisel arvestanud RAK 2004-2006 koostamise
ja ellurakendamise käigus saadud kogemusi?
…………..………………………………………………………
(kasu varasemast kogemusest, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(kasu varasemast kogemusest, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(kasu varasemast kogemusest, palun kirjutage)
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B5. Palun nimetage need uuringud või hindamised RAK 2004-2006 kohta, mis olid teil aluseks
RSKSi ja OPde väljatöötamisel? (palun variante mitte ette lugeda)
RAKi rakendamise hindamine: seiresüsteem ja indikaatorid (PwC, dets 2005)
RAKi meetme 1.1 tulemuslikkuse hindamine (Innove, dets 2005)
RAKi makromajandusliku mõju analüüs: vahehindamine (ESRI, veebr 2006)
RAKi 1. prioriteedi hindamine (juuni 2006)
RAKi rakendussüsteemi ja selle toimivuse hindamine (juuli 2006)
RAKi ülesehituse, rakendamise ja projekti valikukriteeriumite hindamine (juuli 2006)
EL struktuurifondide rakendamisega kaasnev halduskoormus ettevõtetele (august 2006)
…………..………………………………………………………
(dokumendi nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(dokumendi nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(dokumendi nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(dokumendi nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(dokumendi nimi, palun kirjutage)

Ei kasutatud mingeid uuringuid ega hindamisi
Ei oska öelda
B6. Palun nimetage eeskujusid (benchmark’e) maailmast või Euroopast, millest Eesti võiks
juhinduda struktuurivahendite kasutamise strateegiate ja valdkondlike rakenduskavade
koostamisel. Oskate te nimetada dokumente, milles benchmark-riikide lähenemine on lahti
kirjutatud?
…………..…………………

…………………………………………………………….

…………..…………………

…………………………………………………………….

…………..…………………

…………………………………………………………….

…………..…………………

…………………………………………………………….

…………..…………………

…………………………………………………………….

(benchmark-riik, palun kirjutage)
(benchmark-riik, palun kirjutage)
(benchmark-riik, palun kirjutage)
(benchmark-riik, palun kirjutage)
(benchmark-riik, palun kirjutage)

(benchmark-dokument, palun kirjutage)
(benchmark-dokument, palun kirjutage)
(benchmark-dokument, palun kirjutage)
(benchmark-dokument, palun kirjutage)
(benchmark-dokument, palun kirjutage)

B7. Palun nimetage eeskujusid (benchmark’e) maailmast või Euroopast, millest teie valdkond
(valdkonnad) võiks juhinduda struktuurivahendite kasutamise strateegiate ja valdkondlike
rakenduskavade koostamisel. Oskate te nimetada dokumente, milles benchmark-riikide
lähenemine on lahti kirjutatud?
…………..…………………

…………………………………………………………….

…………..…………………

…………………………………………………………….

…………..…………………

…………………………………………………………….

(benchmark-riik, palun kirjutage)
(benchmark-riik, palun kirjutage)
(benchmark-riik, palun kirjutage)

(benchmark-dokument, palun kirjutage)
(benchmark-dokument, palun kirjutage)
(benchmark-dokument, palun kirjutage)
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…………..…………………

…………………………………………………………….

…………..…………………

…………………………………………………………….

(benchmark-riik, palun kirjutage)
(benchmark-riik, palun kirjutage)

(benchmark-dokument, palun kirjutage)
(benchmark-dokument, palun kirjutage)

"

#

C1. Kas olete kehtestanud (kirjapandult või suuliselt omavahel kooskõlastanud) mingid üldised
põhimõtted, millest juhindute RSKSi ja OPde koostamisel?
Jah, ……………………………………………………………….…
(põhimõte, palun kirjutage)

…………………………………………………………………………………….…
(põhimõte, palun kirjutage)

…………………………………………………………………………………….…
(põhimõte, palun kirjutage)

Ei ole
Ei oska öelda
…………………………………………………………………………..……………….
……
(midagi muud, palun kirjutage)

C2. Millistest teoreetilistest kontseptsioonidest või metoodikatest te lähtusite RSKSi ja OPde
oma valdkonna (valdkondade) strateegia koostamisel?
…………..………………………………………………………
(teooria / metoodika, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(teooria / metoodika, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(teooria / metoodika, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(teooria / metoodika, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(teooria / metoodika, palun kirjutage)

C3. Millistel juhtudel on teie hinnangul riigi sekkumine Eesti ühiskonna ja majanduse
arengusse ja keskkonnakaitsesse põhjendatud?
…………..………………………………………………………
(selgitus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(selgitus, palun kirjutage)

Ühiskond: …………..………………………………………………………
(selgitus, palun kirjutage)

Majandus: …………..………………………………………………………
(selgitus, palun kirjutage)
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Keskkond: …………..………………………………………………………
(selgitus, palun kirjutage)

Riigi sekkumine ühiskonna ja majanduse arengusse ja keskkonnakaitsesse ei ole üldse
põhjendatud
Ei oska öelda
C4. Millistel juhtudel on teie hinnangul riigi sekkumine teie valdkonna (valdkondade)
arengusse põhjendatud?
…………..………………………………………………………
(selgitus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(selgitus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(selgitus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(selgitus, palun kirjutage)

Riigi sekkumine meie valdkonda(desse) ei ole üldse põhjendatud
Ei oska öelda
C5. Palun nimetage need EL ja Eesti raamdokumendid ja programmid või kavad, mis olid teil
aluseks RSKSi ja OPde väljatöötamisel? (palun variante mitte ette lugeda)
Lissaboni strateegia
Euroopa tööhõive arengukava
EL sotsiaalse kaasatuse strateegia
EL säästva arengu strateegia
Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava (MTTK)
Säästev Eesti 21 (SE21)
Ühenduse strateegilised suunised (CSG)
EL struktuurifondide üldmäärus
EL struktuurifondide üldmääruse rakendusmäärus
EL sotsiaalfondi määrus (ESFi määrus)
EL struktuurifondide määrus (ERDFi määrus)
EL ühtekuuluvusfondi määrus (CFi määrus)
EK eelhindamise juhend
EK indikaatorite juhend
Euroopa Põllumajandusfondi Maaelu Arenguks Strateegia
Euroopa Kalandusfondi Strateegia
…………..………………………………………………………
(dokumendi nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(dokumendi nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(dokumendi nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(dokumendi nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(dokumendi nimi, palun kirjutage)
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Ei kasutanud mingeid raamdokumente, programme ega kavasid
Ei oska öelda
$

D1. Millised on teie arvates õppetunnid partnerite kaasamisest Eestis, mida on saadud RAK
2004-2006 kogemusest?
…………..………………………………………………………
(õppetund, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(õppetund, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(õppetund, palun kirjutage)

D2. RSKSi ja OPde koostamisse on kaasatud 123 erinevat partnerit. Kuidas te hindate seda
arvu?
Partnereid on liiga palju
Partnereid on palju
Partnereid on optimaalselt
Partnereid on vähe
Partnereid on liiga vähe
Ei oska öelda
…………………………………………………………………………..……………….
(midagi muud, palun kirjutage)

D3. Kas mõni oluline partner on jäänud kaasamata?
Jah, oleks pidanud veel kaasama ………………………………………………………
(partneri nimi, palun kirjutage)

…………………………………………………………………………………….…
(partneri nimi, palun kirjutage)

Ei ole
Ei oska öelda
…………………………………………………………………………..………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

D4. Kas on partnereid, kes on teie arvates ülearused?
Jah, poleks pidanud kaasama ………………………………………………………….…
(partneri nimi, palun kirjutage)

…………………………………………………………………………………….…
(partneri nimi, palun kirjutage)

Ei ole
Ei oska öelda
…………………………………………………………………………..………….……
(midagi muud, palun kirjutage)
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D5. Milliste kriteeriumide järgi valisite teie oma partnereid RSKSi ja OPde koostamisse?
…………..………………………………………………………
(kriteerium, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(kriteerium, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(kriteerium, palun kirjutage)

Meil endal ei ole partnereid (palun edasi küsimusega E1)
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

D6. Millised olid teie ootused RSKSi ja OPde koostamisse kaasatud partnerite panuse
suhtes?
…………..………………………………………………………
(ootus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(ootus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(ootus, palun kirjutage)

Ootused puudusid
Ei oska öelda
D7. Mida konkreetselt olete saanud oma partneritelt sisendiks RSKSi ja OPde koostamisel?
…………..………………………………………………………
(konkreetne sisend, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(konkreetne sisend, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(konkreetne sisend, palun kirjutage)

Mitte midagi
Ei oska öelda
D8. Kuidas te hindate oma partnerite aktiivsust RSKSi ja OPde koostamisel?
Partnerite aktiivsus on olnud üldiselt väga kõrge
Partnerite aktiivsus on olnud üldiselt kõrge
Partnerite aktiivsus on olnud üldiselt keskpärane
Partnerite aktiivsus on olnud üldiselt madal
Partnerite aktiivsus on olnud üldiselt väga madal
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)
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D9. Kuidas te hindate:
- oma partnerite aktiivsust võrreldes
- teiste koostajate poolt kaasatud partnerite aktiivsusega?
Meie partnerite aktiivsus on olnud kõvasti kõrgem
Meie partnerite aktiivsus on olnud kõrgem
Meie ja teiste koostajate partnerite aktiivsus on olnud samaväärne
Meie partnerite aktiivsus on olnud madalam
Meie partnerite aktiivsus on olnud kõvasti madalam
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

D10.Kuidas te hindate oma partnerite panust RSKSi ja OPde koostamisel?
Partnerite panus on ületanud kõvasti teie ootusi
Partnerite panus on ületanud teie ootusi
Partnerite panus on olnud ootuspärane
Partnerite panus on jäänud allapoole teie ootusi
Partnerite panus on jäänud kõvasti allapoole teie ootusi
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

D11.Kuidas te hindate:
- oma partnerite panust võrreldes
- teiste koostajate poolt kaasatud partnerite panusega?
Meie partnerite panus on olnud kõvasti suurem
Meie partnerite panus on olnud suurem
Meie ja teiste koostajate partnerite panus on olnud samaväärne
Meie partnerite panus on olnud väiksem
Meie partnerite panus on olnud kõvasti väiksem
Ei oska öelda
…………………………………………………………………………..……………….
(midagi muud, palun kirjutage)

D12.Kuidas te hindate oma partnerite panust:
- RSKSi ja OPde koostamisel võrreldes
- RAK 2004-2006 koostamisega?
Partnerite panus nüüd on olnud kõvasti suurem kui varem
Partnerite panus nüüd on olnud suurem kui varem
Partnerite panus nüüd on olnud samaväärne kui varem
Partnerite panus nüüd on olnud väiksem kui varem
Partnerite panus nüüd on olnud kõvasti väiksem kui varem
Ei oska öelda
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…………………………………………………………………………..……………….
(midagi muud, palun kirjutage)

%

&&

E1. Palun kirjeldage strateegia väljatöötamise protsessi RSKSi ja OPde koostamisel Eesti kui
terviku ja teie valdkonna (valdkondade) kohta?
…………..………………………………………………………
(strateegia väljatöötamise protsess, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(strateegia väljatöötamise protsess, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(strateegia väljatöötamise protsess, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(strateegia väljatöötamise protsess, palun kirjutage)

Mida tähendab strateegia teie jaoks
……..………………………………………………………

(strateegia väljatöötamise protsess, palun kirjutage)

Milliseid samme astuti ……..………………………………………………………
(strateegia väljatöötamise protsess, palun kirjutage)

Milliseid piiranguid tuli silmas pidada
…..………………………………………………………

(strateegia väljatöötamise protsess, palun kirjutage)

Kelle arvamusega arvestati ……..………………………………………………………
(strateegia väljatöötamise protsess, palun kirjutage)

Kuidas langetati otsuseid ……..………………………………………………………
(strateegia väljatöötamise protsess, palun kirjutage)

Mille alusel te usute, et tegemist on parima võimaliku strateegiaga antud olukorras
…………………………………………………
(strateegia väljatöötamise protsess, palun kirjutage)

E2. Milliseid alternatiivseid lähenemisi strateegia väljatöötamisele kaalusite ning mis
põhjusel loobusite nendest?
…………..………………………………………………………

……………………

…………..………………………………………………………

……………………

…………..………………………………………………………

……………………

(alternatiivne lähenemine, palun kirjutage)
(alternatiivne lähenemine, palun kirjutage)
(alternatiivne lähenemine, palun kirjutage)

Ei kaalunud alternatiivseid lähenemisi strateegia väljatöötamisele
Ei oska öelda
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(loobumise põhjus)
(loobumise põhjus)
(loobumise põhjus)

E3. Palun valige olemasolevate valikute seast kõige tõesem väide (palun märkige iga küsimuse
kohta vaid üks valik).
E3.1 Planeerimise protsessis oli meil rõhuasetus …
… eelarvete ja laekumiste kontrollil
… oodataval finantseerimise kasvul ja kompleksel haldamisel
… keskkonna muutustele vastavalt strateegia rõhuasetuse muutmisel
… kiiresti muutuvatele situatsioonidele reageerimisel
E3.2 Planeerimise protsessis oli meil põhiliseks aluseks …
… eelnevate perioodide aruanded ja õppetunnid
… vanade trendide jätkumine
… uute trendide ja nende lõppemiste ennustamine
… keskkond (teades asjaolu, et planeerimise tsükkel on liiga pikk kiirete
muutuste korral)
E3.3 Planeerimise protsessis toimus planeerimine …
… ülalt-alla
… alt-üles
… kombineeritult
… kombineeritult, mis kaldus pigem alt üles
E3.4 Planeerimise protsess toimus meil …
… periooditi
… reaalajas ehk pidevalt
E3.5 Planeerimise protsessis oli meil põhiliseks toetavaks väärtussüsteemiks …
… eelarve
… tuleviku ennustamine
… strateegiline mõttekäik
… tuleviku loomine
E4. Palun järjestage (1-12) planeerimise etapid vastavalt teie poolt kasutatud protsessile.
(…) plaanide segmenteerimine, plaanide horisontaalne ja vertikaalne integratsioon,
avaliku halduse filosoofia, spetsiaalsed strateegilised suunad, haldamise struktuur,
avaliku halduse kultuur, protsessis osalevate võtmeisikute juhtimine
(…) strateegilised seisukohad ja planeerimise põhisuunad: avaliku halduse strateegilised
suunad, planeerimise nõuded RSKSi ja OPde tasandil, avaliku halduse
saavutuseesmärgid
(…) missiooniliste eesmärkide määratlemine: plaanide ulatus, rahvusvahelise
konkureerimise teed
(…) RSKSi strateegia määratlemine ja laiaulatuslikud tegevusprogrammid
(…) OPde strateegia määratlemine: osalemine planeerimises, ühtivus või mitteühtimine
RSKSi strateegia ettepanekutega, laiaulatuslikud tegevusprogrammid
(…) RSKSi ja OPde strateegiate ühendamine, meetmete portfelli juhtimine ja vahendite
määramine ülesande tähtsuse järgi
(…) spetsiaalsete tegevusprogrammide defineerimine ja hindamine RSKSi tasandil
(…) spetsiaalsete tegevusprogrammide defineerimine ja hindamine OPde tasandil
(…) ressursside defineerimine ja kontrollnäitajate (indikaatorite) määratlemine juhtimise
kontrolliks
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(…) RSKSi eelarved
(…) OPde eelarved
(…) eelarvete ühendamine ning strateegia heakskiitmine ja operatsiooniliste kulude
määratlemine
E5. Palun hinnake RSKSi ja OPsid järgmiste küsimuste lõikes6:
E5.1 Kuidas mõjub Eesti ettekujutus tulevikust võrreldes lähinaabritega EList? (palun
märkida ainult üks vastus)
konventsionaalne ja
reageeriv

eriline ja
kaugelenägelik

E5.2 Missugused teemad on pälvinud RSKSi ja OPde aruteludel kõige rohkem koostajate
tähelepanu? (palun märkida ainult üks vastus)
peamiste
protsesside ümberkorraldamine

peamiste
strateegiliste
suundade
uuendamine

E5.3 Kas Eestit nähakse ELis ennekõike reeglitele kuuletujana või reeglite
kehtestajana? (palun märkida ainult üks vastus)
peamiselt reeglitele
kuuletuja

peamiselt
reeglite
kehtestaja

E5.4 Mis õnnestub Eestil paremini, kas tegevuste efektiivsuse tõstmine või
põhimõtteliselt uute arengusuundade loomine? (palun märkida ainult üks vastus)
peamiselt tegevuste
efektiivsuse
tõstmine

peamiselt uute
arengusuundade
loomine

E5.5 Kas Eesti pingutused keskenduvad edukamatele EL riikidele järelejõudmisele või
oma rahvusliku arengusuuna edendamisele? (palun märkida ainult üks vastus)
peamiselt
edukamatele EL
riikidele
järelejõudmisele

peamiselt oma
rahvusliku
arengusuuna
edendamisele

E5.6 Mil määral on RSKS ja OPd sõltuvad EL strateegilisest tegevusest ja mil määral
Eesti enda tulevikuvisioonist? (palun märkida ainult üks vastus)
peamiselt
ajendatud Eesti
enda tulevikuvisioonist

peamiselt ajendatud
EList

6

Küsimused on kohandatud G.Hamel’i ja C.K.Prahalad’i strateegiaõpetusest
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E5.7 Mil määral on RSKSi ja OPde elluviijad kui hooldusinsenerid, kes hoiavad käigus
olemasolevat, ning määral arhitektid, kes ise kujundavad tulevikku? (palun märkida
ainult üks vastus)
peamiselt hooldusinsenerid

peamiselt
arhitektid

E5.8 Milline on koostajate muretsemise ja lootuse suhe? (palun märkida ainult üks
vastus)
peamiselt
muretsevad

peamiselt
lootusrikkad

E6. Mille poolest on strateegia väljatöötamise protsess erinev:
- RSKSi ja OPde juures võrreldes
- RAK 2004-2006’ga?
…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

Erinevust ei ole
Ei oska öelda
'

#

F1. Mil viisil leidis aset Eesti ja teie valdkonna (valdkondade) peamiste arenguvajaduste
väljaselgitamine RSKSi ja OPde jaoks?
…………..………………………………………………………
(vajaduste väljaselgitamine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(vajaduste väljaselgitamine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(vajaduste väljaselgitamine, palun kirjutage)

Arengutrendide kaardistamine ja olulistele teemadele keskendumine:
…………………………………………………………………….…………..……………
(vajaduste väljaselgitamine, palun kirjutage)

Oluliste teemade (arenguvajaduste) lõikes hetkeolukorra mõõtmine:
..………………………………….…………………………………………………………
(vajaduste väljaselgitamine, palun kirjutage)

Vajaduste järjestamine: …………..………………………………………………………
(vajaduste väljaselgitamine, palun kirjutage)

Vajaduste väljaselgitamist ei tehtud
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Ei oska öelda
F2. Millistele allikatele te tuginesite peamiste Euroopa ja maailma sotsiaal-majanduslike ja
keskkonna-alaste arengutrendide kaardistamisel RSKSi ja OPde jaoks?
…………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)

Ühiskonna arengutrendid: …………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)

Majanduse arengutrendid: …………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)

Keskkonna-alased arengutrendid:
…………..……………………………………………………

(allika nimi, palun kirjutage)

Selleks ei kasutanud mingeid eraldi allikaid
Arengutrendide ei kaardistatud
Ei oska öelda
F3. Millistele allikatele te tuginesite peamiste Eesti sotsiaal-majanduslike ja keskkonna-alaste
arengutrendide kaardistamisel RSKSi ja OPde jaoks?
…………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)

Ühiskonna arengutrendid: …………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)

Majanduse arengutrendid: …………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)

Keskkonna-alased arengutrendid:
…………..……………………………………………………

(allika nimi, palun kirjutage)

Selleks ei kasutanud mingeid eraldi allikaid
Arengutrendide ei kaardistatud
Ei oska öelda
F4. Millistele allikatele te tuginesite teie valdkonna (valdkondade) peamiste arengutrendide
kaardistamisel RSKSi ja OPde jaoks?
…………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)
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Selleks ei kasutanud mingeid eraldi allikaid
Arengutrendide ei kaardistatud
Ei oska öelda
F5. Millised on teie arvates peamised maailma, Euroopa ja Eesti sotsiaal-majanduslikud ja
keskkonna-alased arengutrendid, millega sai arvestatud RSKSi ja OPde koostamisel?
…………..………………………………………………………
(arengutrendid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(arengutrendid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(arengutrendid, palun kirjutage)

Ühiskonna arengutrendid: …………..………………………………………………………
(arengutrendid, palun kirjutage)

Majanduse arengutrendid: …………..………………………………………………………
(arengutrendid, palun kirjutage)

Keskkonna-alased arengutrendid:
…………..……………………………………………………

(arengutrendid, palun kirjutage)

F6. Millised on teie arvates tähtsuse järjekorras peamised arengutrendid teie valdkonnas
(valdkondades), millega sai arvestatud RSKSi ja OPde koostamisel?
1. …………..………………………………………………………
(peamine arengutrend, palun kirjutage)

2. …………..………………………………………………………
(teine arengutrend, palun kirjutage)

3. …………..………………………………………………………
(kolmas arengutrend, palun kirjutage)

4. …………..………………………………………………………
(neljas arengutrend, palun kirjutage)

5. …………..………………………………………………………
(viies arengutrend, palun kirjutage)

F7. Milliseid, kasutatud allikates väljatoodud,
- maailma, Euroopa või Eesti sotsiaal-majanduslikke ja keskkonna-alaseid või
- teie valdkonna (valdkondade)
arengutrende ei pidanud te otstarbekaks arvestada RSKSi ja OPde koostamisel? Palun
põhjendage.
…………..………………………………………………………
(arengutrend ja põhjendus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(arengutrend ja põhjendus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(arengutrend ja põhjendus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(arengutrend ja põhjendus, palun kirjutage)

Ühtki olulisemat arengutrendi ei jäetud arvestamata
Ei oska öelda
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F8. Millistele allikatele te tuginesite peamiste Eesti arenguvajaduste identifitseerimisel
RSKSi ja OPde jaoks?
…………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)

Ühiskonna arenguvajadused:
…………..………………………………………………………

(allika nimi, palun kirjutage)

Majanduse arenguvajadused:
…………..………………………………………………………

(allika nimi, palun kirjutage)

Keskkonna-alased arenguvajadused:
…………..…………………………………………………

(allika nimi, palun kirjutage)

Selleks ei kasutanud mingeid eraldi allikaid
Arenguvajadusi ei identifitseeritud
Ei oska öelda
F9. Millistele allikatele te tuginesite teie valdkonna (valdkondade) peamiste arenguvajaduste
identifitseerimisel RSKSi ja OPde jaoks?
…………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)

Selleks ei kasutanud mingeid eraldi allikaid
Arenguvajadusi ei identifitseeritud
Ei oska öelda
F10.Mil viisil te hindasite RSKSi ja OPde hetkeolukorra analüüsis kasutatud algandmete
tõesust?
…………..………………………………………………………
(tõesuse kontrollimine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tõesuse kontrollimine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tõesuse kontrollimine, palun kirjutage)

F11.Millistest kriteeriumidest te lähtusite otsustamisel, et eristada piisavalt olulised sotsiaalmajanduslikud või keskkonna-alased vajadused ebaolulistest?
1. …………..………………………………………………………
(peakriteerium, palun kirjutage)
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…...………….. %

(kaal otsuses, palun kirjutage)

2. …………..………………………………………………………

…...………….. %

3. …………..………………………………………………………

…...………….. %

4. …………..………………………………………………………

…...………….. %

5. …………..………………………………………………………

…...………….. %

(teine kriteerium, palun kirjutage)

(kolmas kriteerium, palun kirjutage)
(neljas kriteerium, palun kirjutage)
(viies kriteerium, palun kirjutage)

(kaal otsuses, palun kirjutage)
(kaal otsuses, palun kirjutage)

(kaal otsuses, palun kirjutage)
(kaal otsuses, palun kirjutage)

Selleks ei kasutanud mingeid spetsiaalseid kriteeriumeid
Ei oska öelda
F12.Millistest kriteeriumidest te lähtusite oluliste sotsiaal-majanduslike ja keskkonna-alaste
vajaduste prioritiseerimisel RSKSis ja OPdes?
1. …………..………………………………………………………

…...………….. %

2. …………..………………………………………………………

…...………….. %

3. …………..………………………………………………………

…...………….. %

4. …………..………………………………………………………

…...………….. %

5. …………..………………………………………………………

…...………….. %

(peakriteerium, palun kirjutage)

(teine kriteerium, palun kirjutage)

(kolmas kriteerium, palun kirjutage)
(neljas kriteerium, palun kirjutage)
(viies kriteerium, palun kirjutage)

(kaal, palun kirjutage)

(kaal, palun kirjutage)
(kaal, palun kirjutage)

(kaal, palun kirjutage)

(kaal, palun kirjutage)

Selleks ei kasutanud mingeid spetsiaalseid kriteeriumeid
Ei oska öelda
F13.Millised on teie arvates peamised Eesti sotsiaal-majanduslikud ja keskkonna-alased
vajadused, mis said lülitatud RSKSi ja OPdesse?
…………..………………………………………………………
(vajadused, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(vajadused, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(vajadused, palun kirjutage)

Ühiskonna vajadused: …………..………………………………………………………
(vajadused, palun kirjutage)

Majanduse vajadused: …………..………………………………………………………
(vajadused, palun kirjutage)

Keskkonna-alased vajadused:
…………..………………………………………………………

(vajadused, palun kirjutage)

F14.Millised on teie arvates tähtsuse järjekorras peamised vajadused teie valdkonnas
(valdkondades), mis said lülitatud RSKSi ja OPdesse?
1. …………..………………………………………………………
(peamine vajadus, palun kirjutage)

2. …………..………………………………………………………
(teine vajadus, palun kirjutage)
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3. …………..………………………………………………………
(kolmas vajadus, palun kirjutage)

4. …………..………………………………………………………
(neljas vajadus, palun kirjutage)

5. …………..………………………………………………………
(viies vajadus, palun kirjutage)

F15.Milliseid, kasutatud allikates väljatoodud,
- Eesti sotsiaal-majanduslikke ja keskkonna-alaseid või
- teie valdkonna (valdkondade)
vajadusi ei pidanud te otstarbekaks lülitada RSKSi ja OPdesse? Palun põhjendage.
…………..………………………………………………………
(välja jäetud vajadus ja põhjendus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(välja jäetud vajadus ja põhjendus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(välja jäetud vajadus ja põhjendus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(välja jäetud vajadus ja põhjendus, palun kirjutage)

Ühtki olulisemat vajadust ei jäetud välja
Ei oska öelda
F16.Milline on teie partnerite arvamus Eesti peamiste arenguvajaduste osas?
Kõigi partnerite arvamus kattub koostajate poolt esitatud vajaduste pingereaga
Enamiku partnerite arvamus kattub koostajate poolt esitatud vajaduste pingereaga
Enamiku partnerite arvamus ei kattu koostajate poolt esitatud vajaduste pingereaga
Ühegi partnerite arvamus ei kattu koostajate poolt esitatud vajaduste pingereaga
Me pole partnerite arvamust küsinud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

F17.Milline on teie partnerite arvamus teie valdkonna (valdkondade) peamiste
arenguvajaduste osas?
Kõigi partnerite arvamus kattub meie poolt esitatud vajaduste pingereaga
Enamiku partnerite arvamus kattub meie poolt esitatud vajaduste pingereaga
Enamiku partnerite arvamus ei kattu meie poolt esitatud vajaduste pingereaga
Ühegi partnerite arvamus ei kattu meie poolt esitatud vajaduste pingereaga
Me pole partnerite arvamust küsinud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)
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F18.Millised on muutused Eesti peamiste sotsiaal-majanduslike ja keskkonna-alaste
arenguvajaduste osas
- RSKSis ja OPdes võrreldes
- RAK 2004-2006?
…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

Muutusi ei ole
Ei oska öelda
F19.Millised on muutused teie valdkonna (valdkondade) peamiste arenguvajaduste osas
- RSKSis ja OPdes võrreldes
- RAK 2004-2006?
…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

Muutusi ei ole
Ei oska öelda
F20.Kuidas te hindate RSKSis ja OPdes Eesti kohta tervikuna esitatud hetkeolukorra
analüüsi tegelikkusele vastavust? Palun põhjendage, kui kasvõi osaliselt ei vasta
tegelikkusele.
Hetkeolukorra analüüs vastab tegelikkusele maksimaalsel määral
Hetkeolukorra analüüs enamasti vastab tegelikkusele
Hetkeolukorra analüüs enamasti ei vasta tegelikkusele
Hetkeolukorra analüüs ei vasta tegelikkusele üldse
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

F21.Kuidas te hindate RSKSis ja OPdes teie valdkonna (valdkondade) kohta esitatud
hetkeolukorra analüüsi tegelikkusele vastavust? Palun põhjendage, kui kasvõi osaliselt
ei vasta tegelikkusele.
Hetkeolukorra analüüs vastab tegelikkusele maksimaalsel määral
Hetkeolukorra analüüs enamasti vastab tegelikkusele
Hetkeolukorra analüüs enamasti ei vasta tegelikkusele
Hetkeolukorra analüüs ei vasta tegelikkusele üldse
Ei oska öelda
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……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

F22.Kuidas te hindate RSKSis ja OPdes hetkeolukorra analüüsi kohta tehtud järelduste
põhjendatust Eesti kohta tervikuna? Palun põhjendage, kui kasvõi osaliselt ei ole
põhjendatud.
Järelduste seos eelneva analüüsiga on selge
Järelduste seos eelneva analüüsiga on enamasti selge
Järelduste seos eelneva analüüsiga on enamasti ebaselge
Järeldused ei tulene eelnevast analüüsist
Hetkeolukorra analüüsist pole järeldusi tehtud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

F23.Kuidas te hindate RSKSis ja OPdes hetkeolukorra analüüsi kohta tehtud järelduste
põhjendatust oma valdkonna (valdkondade) kohta? Palun põhjendage, kui kasvõi osaliselt
ei ole põhjendatud.
Järelduste seos eelneva analüüsiga on selge
Järelduste seos eelneva analüüsiga on enamasti selge
Järelduste seos eelneva analüüsiga on enamasti ebaselge
Järeldused ei tulene eelnevast analüüsist
Hetkeolukorra analüüsist pole järeldusi tehtud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

(

G1. Kas seatud eesmärgid RSKSis ja OPdes tervikuna lähtuvad hetkeolukorra analüüsist?
Palun põhjendage, kui mõni eesmärk ei lähtu hetkeolukorra analüüsist.
Jah, kõik eesmärgid lähtuvad hetkeolukorra analüüsist
Enamik eesmärke lähtuvad hetkeolukorra analüüsist
Enamik eesmärke ei lähtu hetkeolukorra analüüsist
Ükski eesmärk ei lähtu hetkeolukorra analüüsist
Eesmärke pole välja toodud
Ei oska öelda
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……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

G2. Kas seatud eesmärgid RSKSi ja OPde teie valdkonna (valdkondade) kohta lähtuvad
hetkeolukorra analüüsist? Palun põhjendage, kui mõni eesmärk ei lähtu hetkeolukorra
analüüsist.
Jah, kõik eesmärgid lähtuvad hetkeolukorra analüüsist
Enamik eesmärke lähtuvad hetkeolukorra analüüsist
Enamik eesmärke ei lähtu hetkeolukorra analüüsist
Ükski eesmärk ei lähtu hetkeolukorra analüüsist
Eesmärke pole välja toodud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

G3. Millised on teie arvates kolm peamist positiivset mõju Ühendusele tervikuna, mis
kaasnevad RSKSi ja OPde elluviimisega Eestis?
1. …………..………………………………………………………
(mõju, palun kirjutage)

2. …………..………………………………………………………
(mõju, palun kirjutage)

3. …………..………………………………………………………
(mõju, palun kirjutage)

Positiivsed mõjud puuduvad
Ei oska öelda
G4. Millised on teie arvates kolm peamist negatiivset mõju Ühendusele tervikuna, mis
kaasnevad RSKSi ja OPde elluviimisega Eestis?
1. …………..………………………………………………………
(mõju, palun kirjutage)

2. …………..………………………………………………………
(mõju, palun kirjutage)

3. …………..………………………………………………………
(mõju, palun kirjutage)

Negatiivsed mõjud puuduvad
Ei oska öelda
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G5. Milles seisneb RSKSi ja OPde rakendamise lisandväärtus Ühendusele tervikuna
(Community added value)?
…………..………………………………………………………
(lisandväärtus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(lisandväärtus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(lisandväärtus, palun kirjutage)

G6. Milline on teie hinnangul RSKSi ja OPde lisandväärtus järgmistes valdkondades
Ühenduse tasandil?
1

Puudub

2

Vähene

3

Keskmine

4

Suur

5

Väga suur

Majandusliku ühtekuuluvuse
suurendamine Ühendusesiseselt
Sotsiaalse ühtekuuluvuse
suurendamine Ühendusesiseselt
Keskkonnakaitse tõhustamine
Ühenduses
Ühenduse prioriteetidele
vastava poliitika toetamine
Ühenduse finantseesmärkide
saavutamisele kaasaaitamine
Ühenduse strateegia
planeerimise metodoloogia
arendamine
Teiste riikide koostajate
harimine läbi meie kogemuste
vahendamise Ühendusesiseselt

Ei oska
öelda

G7. Mil viisil te hindasite, kas RSKS ja OPd maksimeerivad lisandväärtust Ühendusele
tervikuna?
…………..………………………………………………………
(lisandväärtuse maksimeerimise kontrollimine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(lisandväärtuse maksimeerimise kontrollimine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(lisandväärtuse maksimeerimise kontrollimine, palun kirjutage)

Ei pidanud lisandväärtuse maksimeerimist Ühendusele tervikuna oluliseks
Ei oska öelda
G8. Millised on teie arvates kolm peamist saavutust Eestile tervikuna, mis kaasnevad RSKSi
ja OPde elluviimisega? Palun hinnake nende saavutamise tõenäosust protsentides.
1. …………..………………………………………………… ………………………. %
(saavutuse kirjeldus, palun kirjutage)
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(saavutamise tõenäosus)

2. …………..………………………………………………… ………………………. %
(saavutuse kirjeldus, palun kirjutage)

(saavutamise tõenäosus)

3. …………..………………………………………………… ………………………. %
(saavutuse kirjeldus, palun kirjutage)

(saavutamise tõenäosus)

Märkimisväärseid saavutusi ei kaasne
Ei oska öelda
G9. Millistes, vahetult arvuliselt mõõdetavates näitajates, on teie arvates RSKSi ja OPde
elluviimisega kaasnevad mõjud Eestile kõige suuremad?
…………..………………………………………………………
(arvuline näitaja, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(arvuline näitaja, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(arvuline näitaja, palun kirjutage)

G10.Millised saavad teie arvates olema kolm olulisemat tegematajätmist Eestis tervikuna,
kuna RSKSis ja OPdes ei pöörata neile tähelepanu?
1. …………..………………………………………………………
(tegematajätmine, palun kirjutage)

2. …………..………………………………………………………
(tegematajätmine, palun kirjutage)

3. …………..………………………………………………………
(tegematajätmine, palun kirjutage)

Kõigile olulistele teemadele on RSKSis ja OPdes piisavalt tähelepanu pööratud
Ei oska öelda
G11.Millised on teie arvates kolm peamist saavutust teie valdkonnas (valdkondades), mis
kaasnevad RSKSi ja OPde elluviimisega? Palun hinnake nende saavutamise tõenäosust
protsentides.
1. …………..………………………………………………… ………………………. %
(saavutuse kirjeldus, palun kirjutage)

(saavutamise tõenäosus)

2. …………..………………………………………………… ………………………. %
(saavutuse kirjeldus, palun kirjutage)

(saavutamise tõenäosus)

3. …………..………………………………………………… ………………………. %
(saavutuse kirjeldus, palun kirjutage)

(saavutamise tõenäosus)

Märkimisväärseid saavutusi ei kaasne
Ei oska öelda
G12.Millised saavad teie arvates olema kolm olulisemat tegematajätmist teie valdkonnas
(valdkondades), kuna RSKSis ja OPdes ei pöörata neile tähelepanu?
1. …………..………………………………………………………
(tegematajätmine, palun kirjutage)

2. …………..………………………………………………………
(tegematajätmine, palun kirjutage)

3. …………..………………………………………………………
(tegematajätmine, palun kirjutage)
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Kõigile olulistele teemadele on RSKSis ja OPdes piisavalt tähelepanu pööratud
Ei oska öelda
G13. Mil määral on teie hinnangul RSKSis ja OPdes arvestatud järgmiste valdkondadega?
1

Ei ole
arvestatud

2

Vähesel
määral

3

Keskmisel
määral

4

Suurel
määral

Partnerlus
Innovatsioon
Sooline võrdõiguslikkus
Mitte-diskrimineerimine
Regionaalselt tasakaalus
areng
Vähemarenenud piirkondade
toetamine
„Äralõigatud” piirkondade
(näit: saared) toetamine
Keskkonnahoid
Infoühiskonna edendamine
Võrdsed võimalused
Kodanikuühiskonna areng
Piiri-ülene koostöö
Konvergents
Eristuvus
Konkurentsieelis

5

Väga
suurel
määral

Ei oska
öelda

G14. Milline on teie hinnangul RSKSi ja OPde elluviimise mõju järgmiste eesmärkide
saavutamisele Eestis?
1

Eesti muutumine atraktiivseks
investeerimispiirkonnaks
Eesti muutumine atraktiivseks
töötamise piirkonnaks
Majanduskasvu saavutamine
läbi hariduse
Majanduskasvu saavutamine
läbi innovatsiooni
Töökohtade arvu suurenemine
Töötingimuste paranemine
Tööhõive suurenemine
Töö produktiivsuse
suurenemine
Töötaja-sõbralike palkade
saavutamine
Sotsiaalse kaitse paranemine
Töötute ja tõrjutute tööturule
kaasamise parandamine
Töötajate kohanemisvõime
suurendamine

Ei toeta
üldse

2

Enamasti ei
toeta
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3

Nii ja naa

4

Enamasti
toetab

5

Toetab
täielikult

Ei oska
öelda

Ettevõtete kohanemisvõime
suurendamine
Tööturu paindlikkuse
suurendamine
Inimkapitali investeeringute
suurendamine läbi hariduse
Hariduse ja täiendkoolituse
ning uute kompetentsinõuete
vastavuse parandamine

G15.Milline on teie partnerite arvamus Eesti peamiste eesmärkide osas?
Kõigi partnerite arvamus kattub koostajate poolt seatud eesmärkidega
Enamiku partnerite arvamus kattub koostajate poolt seatud eesmärkidega
Enamiku partnerite arvamus ei kattu koostajate poolt seatud eesmärkidega
Ühegi partnerite arvamus ei kattu koostajate poolt seatud eesmärkidega
Me pole partnerite arvamust küsinud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

G16.Milline on teie partnerite arvamus teie valdkonna (valdkondade) peamiste eesmärkide
osas?
Kõigi partnerite arvamus kattub meie poolt seatud eesmärkidega
Enamiku partnerite arvamus kattub meie poolt seatud eesmärkidega
Enamiku partnerite arvamus ei kattu meie poolt seatud eesmärkidega
Ühegi partnerite arvamus ei kattu meie poolt seatud eesmärkidega
Me pole partnerite arvamust küsinud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

G17.Millised on muutused Eesti peamiste eesmärkide osas
- RSKSis ja OPdes võrreldes
- RAK 2004-2006?
…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

Muutusi ei ole
Ei oska öelda
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G18.Millised on muutused teie valdkonna (valdkondade) peamiste eesmärkide osas
- RSKSis ja OPdes võrreldes
- RAK 2004-2006?
…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

Muutusi ei ole
Ei oska öelda
G19.Milline on teie arvates RSKSi ja OPde elluviimise mõju Eesti pika-ajalisele arengule
perioodil 2007-2013? Palun põhjendage oma seisukohta.
Väga positiivne mõju Eesti pika-ajalisele arengule
Enamasti positiivne mõju Eesti pika-ajalisele arengule
Positiivseid ja negatiivseid mõjusid Eesti pika-ajalisele arengule on suhteliselt
samapalju
Enamasti negatiivne mõju Eesti pika-ajalisele arengule
Väga negatiivne mõju Eesti pika-ajalisele arengule
RSKSi ja OPde elluviimisel ei ole mingit mõju Eesti pika-ajalisele arengule
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

G20.Kuidas on tagatud RSKSi ja OPde elluviimise mõju jätkusuutlikkus 10 aasta
perspektiivis peale programmi lõppu?
…………..………………………………………………………
(meede, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(meede, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(meede, palun kirjutage)

Mingeid eraldi meetmeid selleks kavandatud ei ole
Ei oska öelda
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)

H1. Mil viisil leidis aset Eesti kui terviku ja teie valdkonna (valdkondade) prioriteetide
väljatöötamine RSKSi ja OPde koostamise käigus?
…………..………………………………………………………
(prioriteetide väljatöötamine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(prioriteetide väljatöötamine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(prioriteetide väljatöötamine, palun kirjutage)

Prioriteedi mõiste:
…………………………………………………………………….…………..……………
(prioriteetide väljatöötamine, palun kirjutage)

Võimaluste kaardistamine:
…………………………………………………………………….…………..……………
(prioriteetide väljatöötamine, palun kirjutage)

Võimaluste hindamine ja prioritiseerimine:
….………………………………….…………………………………………………………
(prioriteetide väljatöötamine, palun kirjutage)

Prioriteetide formuleerimine:
…………..………………………………………………………

(prioriteetide väljatöötamine, palun kirjutage)

Prioriteetide väljatöötamist ei tehtud
Ei oska öelda
H2. Millistest kriteeriumidest te lähtusite otsustamisel, et väljapakutud või väljatöötatud
võimalustest eristada sobivaimad prioriteedid?
1. …………..………………………………………………………

…...………….. %

2. …………..………………………………………………………

…...………….. %

3. …………..………………………………………………………

…...………….. %

4. …………..………………………………………………………

…...………….. %

5. …………..………………………………………………………

…...………….. %

(peakriteerium, palun kirjutage)

(teine kriteerium, palun kirjutage)

(kolmas kriteerium, palun kirjutage)
(neljas kriteerium, palun kirjutage)
(viies kriteerium, palun kirjutage)

(kaal otsuses, palun kirjutage)
(kaal otsuses, palun kirjutage)
(kaal otsuses, palun kirjutage)

(kaal otsuses, palun kirjutage)
(kaal otsuses, palun kirjutage)

Selleks ei kasutanud mingeid spetsiaalseid kriteeriumeid
Ei oska öelda
H3. Millistest kriteeriumidest te lähtusite valitud prioriteetide prioritiseerimisel RSKSis ja
OPdes?
1. …………..………………………………………………………

…...………….. %

2. …………..………………………………………………………

…...………….. %

3. …………..………………………………………………………

…...………….. %

(peakriteerium, palun kirjutage)

(teine kriteerium, palun kirjutage)

(kolmas kriteerium, palun kirjutage)
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(kaal, palun kirjutage)

(kaal, palun kirjutage)
(kaal, palun kirjutage)

4. …………..………………………………………………………

…...………….. %

5. …………..………………………………………………………

…...………….. %

(neljas kriteerium, palun kirjutage)
(viies kriteerium, palun kirjutage)

(kaal, palun kirjutage)

(kaal, palun kirjutage)

Selleks ei kasutanud mingeid spetsiaalseid kriteeriumeid
Ei oska öelda
H4. Kuidas langetati otsus RSKSi ja OPdesse valitud prioriteetide osas?
…………..………………………………………………………
(otsustamine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(otsustamine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(otsustamine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(otsustamine, palun kirjutage)

H5. Mille alusel te usute, et tegemist on parimate võimalike prioriteetidega?
…………..………………………………………………………
(argumendid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(argumendid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(argumendid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(argumendid, palun kirjutage)

H6. Millised on teie arvates peamised Eesti prioriteedid, mis said lülitatud RSKSi ja OPdesse?
…………..………………………………………………………
(prioriteedid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(prioriteedid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(prioriteedid, palun kirjutage)

H7. Millised on teie arvates tähtsuse järjekorras peamised prioriteedid teie valdkonnas
(valdkondades), mis said lülitatud RSKSi ja OPdesse? Millist rolli etendab iga prioriteet
RSKSi ja OPdes eesmärkide saavutamisel?
1. …..………………………………………… …………….…………………………….
(peamine prioriteet, palun kirjutage)

(roll eesmärkide saavutamisel, palun kirjutage)

2. …..………………………………………… …………….…………………………….
(teine prioriteet, palun kirjutage)

(roll eesmärkide saavutamisel, palun kirjutage)

3. …..………………………………………… …………….…………………………….
(kolmas prioriteet, palun kirjutage)

(roll eesmärkide saavutamisel, palun kirjutage)

4. …..………………………………………… …………….…………………………….
(neljas prioriteet, palun kirjutage)

(roll eesmärkide saavutamisel, palun kirjutage)

5. …..………………………………………… …………….…………………………….
(viies prioriteet, palun kirjutage)

(roll eesmärkide saavutamisel, palun kirjutage)
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H8. Milliseks hindate valitud prioriteetide kombinatsiooni (policy-mix) rolli RSKSi ja OPde
eesmärkide saavutamisel?
Prioriteetide kombinatsioon toetab eesmärkide saavutamist väga hästi
Prioriteetide kombinatsioon toetab eesmärkide saavutamist hästi
Prioriteetide kombinatsioon toetab eesmärkide saavutamist keskpäraselt
Prioriteetide kombinatsioon toetab eesmärkide saavutamist halvasti
Prioriteetide kombinatsioon toetab eesmärkide saavutamist väga halvasti
Prioriteetide kombinatsioon ei toeta eesmärkide saavutamist üldse
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

H9. Milliseks hindate
- sünergiat ja
- konflikte
valitud prioriteetide kombinatsioonis? Palun põhjendage.
Sünergia prioriteetide kombinatsioonis on väga tugev
Sünergia prioriteetide kombinatsioonis on tugev
Sünergia prioriteetide kombinatsioonis on keskpärane
Sünergia prioriteetide kombinatsioonis on nõrk
Sünergia prioriteetide kombinatsioonis puudub üldse
Prioriteedid on omavahel osaliselt konfliktsed
Prioriteedid on omavahel täielikult konfliktsed
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

H10.Kas mõni alternatiivne prioriteetide kombinatsioon (policy-mix) oleks teie hinnangul
sobivam? Palun põhjendage.
Jah, ……………………………………………………………….…
(kombinatsioon ja põhjendus, palun kirjutage)

…………………………………………………………………………………….…
(kombinatsioon ja põhjendus, palun kirjutage)

…………………………………………………………………………………….…
(kombinatsioon ja põhjendus, palun kirjutage)

Ei ole
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)
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H11.Milliseid, võimaluste väljatöötamise käigus väljapakutud,
- Eesti või
- teie valdkonna (valdkondade)
prioriteete te ei pidanud otstarbekaks lülitada RSKSi ja OPdesse? Palun põhjendage.
…………..………………………………………………………
(välja jäetud prioriteet ja põhjendus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(välja jäetud prioriteet ja põhjendus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(välja jäetud prioriteet ja põhjendus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(välja jäetud prioriteet ja põhjendus, palun kirjutage)

Ühtki olulisemat prioriteeti ei jäetud välja
Ei oska öelda
H12.Milline on teie partnerite arvamus Eesti peamiste prioriteetide osas?
Kõigi partnerite arvamus kattub koostajate poolt esitatud prioriteetide pingereaga
Enamiku partnerite arvamus kattub koostajate poolt esitatud prioriteetide pingereaga
Enamiku partnerite arvamus ei kattu koostajate poolt esitatud prioriteetide pingereaga
Ühegi partnerite arvamus ei kattu koostajate poolt esitatud prioriteetide pingereaga
Me pole partnerite arvamust küsinud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

H13.Milline on teie partnerite arvamus teie valdkonna (valdkondade) peamiste prioriteetide
osas?
Kõigi partnerite arvamus kattub koostajate poolt esitatud prioriteetide pingereaga
Enamiku partnerite arvamus kattub koostajate poolt esitatud prioriteetide pingereaga
Enamiku partnerite arvamus ei kattu koostajate poolt esitatud prioriteetide pingereaga
Ühegi partnerite arvamus ei kattu koostajate poolt esitatud prioriteetide pingereaga
Me pole partnerite arvamust küsinud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

H14.Millised on muutused Eesti kui terviku peamiste prioriteetide osas
- RSKSis ja OPdes võrreldes
- RAK 2004-2006?
…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)
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Muutusi ei ole
Ei oska öelda
H15.Milline on teie hinnang peamistele prioriteetidele
- RSKSis ja OPdes võrreldes
- RAK 2004-2006
Eesti kui terviku jaoks?
Prioriteedid on nüüd palju asjakohasemad kui varem
Prioriteedid on nüüd asjakohasemad kui varem
Prioriteedid nüüd ja varem on asjakohased samaväärselt
Prioriteedid on nüüd vähem asjakohasemad kui varem
Prioriteedid on nüüd palju vähem asjakohasemad kui varem
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

H16.Millised on muutused teie valdkonna (valdkondade) peamiste prioriteetide osas
- RSKSis ja OPdes võrreldes
- RAK 2004-2006?
…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

Muutusi ei ole
Ei oska öelda
H17.Milline on teie hinnang peamistele prioriteetidele
- RSKSis ja OPdes võrreldes
- RAK 2004-2006
teie valdkonna (valdkondade) jaoks?
Prioriteedid on nüüd palju asjakohasemad kui varem
Prioriteedid on nüüd asjakohasemad kui varem
Prioriteedid nüüd ja varem on asjakohased samaväärselt
Prioriteedid on nüüd vähem asjakohasemad kui varem
Prioriteedid on nüüd palju vähem asjakohasemad kui varem
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

H18.Milline on teie hinnangul
- RSKSi ja OPde prioriteetide ning
- Ühenduse kui terviku prioriteetide
vastavus? Palun põhjendage, juhul kui prioriteedid ei ole kasvõi osaliselt vastavuses.
Meie prioriteedid on täielikult vastavuses Ühenduse prioriteetidega
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Meie prioriteedid on enamasti vastavuses Ühenduse prioriteetidega
Meie prioriteedid ei ole enamasti vastavuses Ühenduse prioriteetidega
Meie prioriteedid ei ole üldse vastavuses Ühenduse prioriteetidega
Ei ole meie ja Ühenduse kui terviku prioriteete võrrelnud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

*

I1. Millised on teie arvates õppetunnid rahastamiskavade koostamisest Eestis, mida on
saadud RAK 2004-2006 kogemusest?
…………..………………………………………………………
(õppetund, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(õppetund, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(õppetund, palun kirjutage)

I2. Mil viisil leidis aset Eesti ja teie valdkonna (valdkondade) rahastamiskava väljatöötamine
RSKSi ja OPde jaoks?
…………..………………………………………………………
(rahastamiskava väljatöötamine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(rahastamiskava väljatöötamine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(rahastamiskava väljatöötamine, palun kirjutage)

Seos prioriteetidega:
…………………………………………………………………….…………..……………
(rahastamiskava väljatöötamine, palun kirjutage)

Seos eesmärkide / vajadustega:
..………………………………….…………………………………………………………
(rahastamiskava väljatöötamine, palun kirjutage)

Lähenemine ülevalt-alla vs alt-üles:
……..………………………………………………………

(rahastamiskava väljatöötamine, palun kirjutage)

EL-vahendid vs Eesti riigi vahendid vs taotlejate omafinantseering / nende proportsioonid:
……..………………………………………………………
(rahastamiskava väljatöötamine, palun kirjutage)

Rahastamiskava ei tehtud
Ei oska öelda
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I3. Millistest nõuetest ja reeglitest lähtuti rahastamiskava väljatöötamisel?
…………..………………………………………………………
(nõuded või reeglid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(nõuded või reeglid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(nõuded või reeglid, palun kirjutage)

EL nõuded:
…………………………………………………………………….…………..……………
(nõuded või reeglid, palun kirjutage)

n+2 reegel:
..………………………………….…………………………………………………………
(nõuded või reeglid, palun kirjutage)

Mingeid nõudeid ega reegleid polnud
Ei oska öelda
I4. Millistele allikatele te tuginesite teie valdkonna (valdkondade) investeeringute või kulude
optimaalse ühikuhinna leidmisel rahastamiskava jaoks?
…………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)

Selleks ei kasutanud mingeid eraldi allikaid
Ühikuhindu ei kasutatud
Ei oska öelda
I5. Mil viisil te hindasite rahastamiskavas kasutatud algandmete tõesust?
…………..………………………………………………………
(tõesuse kontrollimine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tõesuse kontrollimine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tõesuse kontrollimine, palun kirjutage)

I6. Millistest kriteeriumidest te lähtusite otsustamisel, et eristada olulisemad rahastamist
väärivad tegevused vähemolulistest?
1. …………..………………………………………………………

…...………….. %

2. …………..………………………………………………………

…...………….. %

3. …………..………………………………………………………

…...………….. %

4. …………..………………………………………………………

…...………….. %

(peakriteerium, palun kirjutage)

(teine kriteerium, palun kirjutage)

(kolmas kriteerium, palun kirjutage)
(neljas kriteerium, palun kirjutage)
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(kaal otsuses, palun kirjutage)
(kaal otsuses, palun kirjutage)
(kaal otsuses, palun kirjutage)

(kaal otsuses, palun kirjutage)

5. …………..………………………………………………………
(viies kriteerium, palun kirjutage)

…...………….. %

(kaal otsuses, palun kirjutage)

Selleks ei kasutanud mingeid spetsiaalseid kriteeriumeid
Ei oska öelda
I7. Millistest kriteeriumidest te lähtusite oluliste rahastamist väärivate tegevuste
prioritiseerimisel rahastamiskavas?
1. …………..………………………………………………………

…...………….. %

2. …………..………………………………………………………

…...………….. %

3. …………..………………………………………………………

…...………….. %

4. …………..………………………………………………………

…...………….. %

5. …………..………………………………………………………

…...………….. %

(peakriteerium, palun kirjutage)

(teine kriteerium, palun kirjutage)

(kolmas kriteerium, palun kirjutage)
(neljas kriteerium, palun kirjutage)
(viies kriteerium, palun kirjutage)

(kaal, palun kirjutage)

(kaal, palun kirjutage)
(kaal, palun kirjutage)

(kaal, palun kirjutage)

(kaal, palun kirjutage)

Selleks ei kasutanud mingeid spetsiaalseid kriteeriumeid
Ei oska öelda
I8. Kuidas langetati otsus konkreetsete tegevuse lülitamisest rahastamiskavva?
…………..………………………………………………………
(otsustamine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(otsustamine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(otsustamine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(otsustamine, palun kirjutage)

I9. Mille alusel te usute, et tegemist on parima võimaliku rahastamiskavaga?
…………..………………………………………………………
(argumendid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(argumendid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(argumendid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(argumendid, palun kirjutage)

I10.Millised on teie arvates peamised rahastatavad tegevused Eesti tasandil, mis said
lülitatud RSKSi ja OPdesse? Milline on nende tegevuste mõju Ühendusele tervikuna?
…………..…………………………………… ……………………………………………
(rahastatavad tegevused, palun kirjutage)

(mõju Ühendusele tervikuna, palun kirjutage)

…………..…………………………………… ……………………………………………
(rahastatavad tegevused, palun kirjutage)

(mõju Ühendusele tervikuna, palun kirjutage)

…………..…………………………………… ……………………………………………
(rahastatavad tegevused, palun kirjutage)

(mõju Ühendusele tervikuna, palun kirjutage)
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I11.Mil määral on teie hinnangul rahastamiskavas arvestatud järgmiste valdkondadega?
1

Ei ole
arvestatud

2

Vähesel
määral

3

Keskmisel
määral

4

Suurel
määral

Partnerlus
Innovatsioon
Sooline võrdõiguslikkus
Mitte-diskrimineerimine
Regionaalselt tasakaalus
areng
Vähemarenenud piirkondade
toetamine
„Äralõigatud” piirkondade
(näit: saared) toetamine
Keskkonnahoid
Infoühiskonna edendamine
Võrdsed võimalused
Kodanikuühiskonna areng
Piiri-ülene koostöö
Konvergents
Eristuvus
Konkurentsieelis

5

Väga
suurel
määral

Ei oska
öelda

I12.Kui suur on teie valdkonna (valdkondade) rahastamiskava kogumaht?
…………..………………………………………………………
(rahastamiskava maht kroonides, palun kirjutage)

I13.Millised on teie arvates tähtsuse järjekorras peamised rahastatavad tegevused teie
valdkonnas (valdkondades), mis said lülitatud RSKSi ja OPdesse? Milline on nende
tegevuste eelarve osakaal teie valdkonna (valdkondade) rahastamiskava kogumahust (vt
vastus küsimusele I12)? Milline on nende tegevuste mõju Ühendusele tervikuna?
1. …..………………………… ……………………….
(rahastatavad tegevused, palun kirjutage)

(osakaal %, palun kirjutage)

2. …..………………………… ……………………….
(rahastatavad tegevused, palun kirjutage)

(osakaal %, palun kirjutage)

3. …..………………………… ……………………….
(rahastatavad tegevused, palun kirjutage)

(osakaal %, palun kirjutage)

4. …..………………………… ……………………….
(rahastatavad tegevused, palun kirjutage)

(osakaal %, palun kirjutage)

5. …..………………………… ……………………….
(rahastatavad tegevused, palun kirjutage)

(osakaal %, palun kirjutage)

……..……...………………..

(mõju Ühendusele tervikuna, palun kirjutage)

……..……...………………..

(mõju Ühendusele tervikuna, palun kirjutage)

……..……...………………..

(mõju Ühendusele tervikuna, palun kirjutage)

……..……...………………..

(mõju Ühendusele tervikuna, palun kirjutage)

……..……...………………..

(mõju Ühendusele tervikuna, palun kirjutage)

I14.Millised, koostamise käigus välja pakutud, tegevused teie valdkonnas (valdkondades) jäid
rahastamiskavast välja? Palun põhjendage.
…………..………………………………………………………

(rahastamiskavast välja jäetud tegevus ja põhjendus, palun kirjutage)
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…………..………………………………………………………

(rahastamiskavast välja jäetud tegevus ja põhjendus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………

(rahastamiskavast välja jäetud tegevus ja põhjendus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………

(rahastamiskavast välja jäetud tegevus ja põhjendus, palun kirjutage)

Ühtki välja pakutud tegevust ei jäetud välja
Ei oska öelda
I15.Milline on teie partnerite arvamus Eesti kui terviku rahastamiskava kohta?
Kõik partnerid on nõus koostajate poolt esitatud rahastamiskavaga
Enamik partnereid on nõus koostajate poolt esitatud rahastamiskavaga
Enamik partnereid ei ole nõus koostajate poolt esitatud rahastamiskavaga
Ükski partner pole nõus koostajate poolt esitatud rahastamiskavaga
Me pole partnerite arvamust küsinud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

I16.Milline on teie partnerite arvamus teie valdkonna (valdkondade) rahastamiskava kohta?
Kõik partnerid on nõus koostajate poolt esitatud rahastamiskavaga
Enamik partnereid on nõus koostajate poolt esitatud rahastamiskavaga
Enamik partnereid ei ole nõus koostajate poolt esitatud rahastamiskavaga
Ükski partner pole nõus koostajate poolt esitatud rahastamiskavaga
Me pole partnerite arvamust küsinud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

I17.Millised on muutused Eesti peamiste rahastatavate tegevuste osas
- RSKSis ja OPdes võrreldes
- RAK 2004-2006?
…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

Muutusi ei ole
Ei oska öelda
I18.Millised on muutused teie valdkonna (valdkondade) peamiste rahastatavate tegevuste osas
- RSKSis ja OPdes võrreldes
- RAK 2004-2006?
…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)
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…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

Muutusi ei ole
Ei oska öelda
I19.Milline on teie hinnang rahastamiskavas toodud vahendite jaotuse optimaalsusele Eesti
kui terviku tasandil? Palun põhjendage, kui jaotus ei ole täiesti optimaalne.
Rahaliste vahendite jaotus tegevuste lõikes on täiesti optimaalne
Rahaliste vahendite jaotus tegevuste lõikes on enamasti optimaalne
Rahaliste vahendite jaotus tegevuste lõikes ei ole enamasti optimaalne
Rahaliste vahendite jaotus tegevuste lõikes ei ole üldse optimaalne
Rahaliste vahendite jaotus tegevuste lõikes puudub
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

I20.Milline on teie hinnang rahastamiskavas toodud vahendite jaotuse optimaalsusele teie
valdkonnas (valdkondades)? Palun põhjendage, kui jaotus ei ole täiesti optimaalne.
Rahaliste vahendite jaotus tegevuste lõikes on täiesti optimaalne
Rahaliste vahendite jaotus tegevuste lõikes on enamasti optimaalne
Rahaliste vahendite jaotus tegevuste lõikes ei ole enamasti optimaalne
Rahaliste vahendite jaotus tegevuste lõikes ei ole üldse optimaalne
Rahaliste vahendite jaotus tegevuste lõikes puudub
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

I21.Milliseks hindate
- sünergiat ja
- konflikte
rahastamiskavas toodud rahaliste vahendite jaotuses? Palun põhjendage.
Sünergia rahaliste vahendite jaotuses on väga tugev
Sünergia rahaliste vahendite jaotuses on tugev
Sünergia rahaliste vahendite jaotuses on keskpärane
Sünergia rahaliste vahendite jaotuses on nõrk
Sünergia rahaliste vahendite jaotuses puudub üldse
Rahaliste vahendite jaotus on sisemiselt osaliselt konfliktne
Rahaliste vahendite jaotus on sisemiselt täielikult konfliktne
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus, palun kirjutage)
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……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

I22.Kas mõni alternatiivne rahastamiskava oleks teie hinnangul sobivam? Palun põhjendage.
Jah, ……………………………………………………………….…
(rahastamiskava ja põhjendus, palun kirjutage)

…………………………………………………………………………………….…
(rahastamiskava ja põhjendus, palun kirjutage)

…………………………………………………………………………………….…
(rahastamiskava ja põhjendus, palun kirjutage)

Ei ole
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

I23.Kuidas te hindate RSKSis ja OPdes
- püstitatud eesmärkide ja
- nendega seotud indikaatorite sihttasemete
saavutamise realistlikkust Eesti kohta tervikuna lähtudes väljatöötatud
rahastamiskavast? Palun põhjendage, kui rahastamiskava ei ole kasvõi osaliselt realistlik.
Rahastamiskava on piisav kõigi eesmärkide ja indikaatorite sihttasemete saavutamiseks
Rahastamiskava on piisav enamiku eesmärkide ja indikaatorite sihttasemete
saavutamiseks
Rahastamiskava ei ole piisav enamiku eesmärkide ja indikaatorite sihttasemete
saavutamiseks
Rahastamiskava ei ole üldse piisav eesmärkide ja indikaatorite sihttasemete
saavutamiseks
Rahastamiskava ning eesmärgid ja indikaatorite sihttasemed ei ole omavahel seotud
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

I24.Kuidas te hindate RSKSis ja OPdes
- püstitatud eesmärkide ja
- nendega seotud indikaatorite sihttasemete
saavutamise realistlikkust teie valdkonna (valdkondade) kohta lähtudes väljatöötatud
rahastamiskavast? Palun põhjendage, kui rahastamiskava ei ole kasvõi osaliselt realistlik.
Rahastamiskava on piisav kõigi eesmärkide ja indikaatorite sihttasemete saavutamiseks
Rahastamiskava on piisav enamiku eesmärkide ja indikaatorite sihttasemete
saavutamiseks
Rahastamiskava ei ole piisav enamiku eesmärkide ja indikaatorite sihttasemete
saavutamiseks
Rahastamiskava ei ole üldse piisav eesmärkide ja indikaatorite sihttasemete
saavutamiseks
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Rahastamiskava ning eesmärgid ja indikaatorite sihttasemed ei ole omavahel seotud
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

I25.Milliste rahastamisallikatega on kaetud rahastamiskava Eesti kohta tervikuna? Milline on
nende vahendite osakaal RSKSi ja OPde kogueelarves?
1. ELi vahendid

…...………………………. %
(osakaal kogueelarves, palun kirjutage)

2. Eesti riigieelarve vahendid

………….…...………….. %

(osakaal kogueelarves, palun kirjutage)

3. Eesti kohaliku omavalitsuse vahendid

………….…...………….. %

(osakaal kogueelarves, palun kirjutage)

4. Eesti muud avaliku sektori vahendid

………….…...………….. %

(osakaal kogueelarves, palun kirjutage)

5. Eesti erasektori vahendid

………….…...………….. %

(osakaal kogueelarves, palun kirjutage)

6. Eesti kolmanda sektori

………….…...………….. %

(osakaal kogueelarves, palun kirjutage)

7. ……………….………….……………

………….…...………….. %

(muud vahendid, palun kirjutage)

(osakaal kogueelarves, palun kirjutage)

8. ……………….………….……………

………….…...………….. %

(muud vahendid, palun kirjutage)

(osakaal kogueelarves, palun kirjutage)

9. ……………….………….……………

………….…...………….. %

(muud vahendid, palun kirjutage)

(osakaal kogueelarves, palun kirjutage)

KOKKU:

Ei oska öelda

100%

…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

I26.Milliste rahastamisallikatega on kaetud rahastamiskava teie valdkonna (valdkondade)
kohta? Milline on nende vahendite osakaal RSKSi ja OPde teie valdkonna (valdkondade)
kogueelarves (vt küsimus I12)? Kas kokkulepe rahastajaga on olemas?
1. ELi vahendid

…...… %
(osakaal

valdkonna
kogueelarves,
palun kirjutage)

2. Eesti
riigieelarve
vahendid

…...… %

(osakaal

valdkonna
kogueelarves,

Kokkulepe rahastajaga on olemas mahus ……………..
summast
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus ……………..
summast on väga tõenäoline
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus ……………..
summast on tõenäoline
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus ……………..
summast ei ole tõenäoline
Rahastaja seisukohta pole uuritud
Ei oska öelda

% planeeritud
% planeeritud
% planeeritud
% planeeritud

Kokkulepe rahastajaga on olemas mahus …………….. % planeeritud
summast
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus …………….. % planeeritud
summast on väga tõenäoline
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus …………….. % planeeritud
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palun kirjutage)

3. Eesti kohaliku
omavalitsuse
vahendid

…...… %
(osakaal

valdkonna
kogueelarves,
palun kirjutage)

4. Eesti muud
avaliku sektori
vahendid

…...… %
(osakaal

valdkonna
kogueelarves,
palun kirjutage)

5. Eesti
erasektori
vahendid

…...… %
(osakaal

valdkonna
kogueelarves,
palun kirjutage)

6. Eesti
kolmanda sektori
vahendid

…...… %
(osakaal

valdkonna
kogueelarves,
palun kirjutage)

7. ……………

(muud vahendid, palun
kirjutage)

…...… %
(osakaal

valdkonna
kogueelarves,
palun kirjutage)

8. ……………

(muud vahendid, palun
kirjutage)

…...… %
(osakaal

valdkonna
kogueelarves,
palun kirjutage)

summast on tõenäoline
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus …………….. % planeeritud
summast ei ole tõenäoline
Rahastaja seisukohta pole uuritud
Ei oska öelda
Kokkulepe rahastajaga on olemas mahus ……………..
summast
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus ……………..
summast on väga tõenäoline
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus ……………..
summast on tõenäoline
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus ……………..
summast ei ole tõenäoline
Rahastaja seisukohta pole uuritud
Ei oska öelda

% planeeritud

Kokkulepe rahastajaga on olemas mahus ……………..
summast
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus ……………..
summast on väga tõenäoline
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus ……………..
summast on tõenäoline
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus ……………..
summast ei ole tõenäoline
Rahastaja seisukohta pole uuritud
Ei oska öelda

% planeeritud

Kokkulepe rahastajaga on olemas mahus ……………..
summast
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus ……………..
summast on väga tõenäoline
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus ……………..
summast on tõenäoline
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus ……………..
summast ei ole tõenäoline
Rahastaja seisukohta pole uuritud
Ei oska öelda

% planeeritud

Kokkulepe rahastajaga on olemas mahus ……………..
summast
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus ……………..
summast on väga tõenäoline
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus ……………..
summast on tõenäoline
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus ……………..
summast ei ole tõenäoline
Rahastaja seisukohta pole uuritud
Ei oska öelda

% planeeritud

Kokkulepe rahastajaga on olemas mahus ……………..
summast
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus ……………..
summast on väga tõenäoline
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus ……………..
summast on tõenäoline
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus ……………..
summast ei ole tõenäoline
Rahastaja seisukohta pole uuritud
Ei oska öelda

% planeeritud

Kokkulepe rahastajaga on olemas mahus ……………..
summast
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus ……………..
summast on väga tõenäoline
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus ……………..
summast on tõenäoline
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus ……………..
summast ei ole tõenäoline

% planeeritud
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% planeeritud
% planeeritud
% planeeritud

% planeeritud
% planeeritud
% planeeritud

% planeeritud
% planeeritud
% planeeritud

% planeeritud
% planeeritud
% planeeritud

% planeeritud
% planeeritud
% planeeritud

% planeeritud
% planeeritud
% planeeritud

9. ……………

(muud vahendid, palun
kirjutage)

…...… %
(osakaal

valdkonna
kogueelarves,
palun kirjutage)

KOKKU

100%

Rahastaja seisukohta pole uuritud
Ei oska öelda
Kokkulepe rahastajaga on olemas mahus ……………..
summast
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus ……………..
summast on väga tõenäoline
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus ……………..
summast on tõenäoline
Kokkuleppe saavutamine rahastajaga mahus ……………..
summast ei ole tõenäoline
Rahastaja seisukohta pole uuritud
Ei oska öelda

% planeeritud
% planeeritud
% planeeritud
% planeeritud

Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

I27.Milline on teie partnerite arvamus rahastamisallikate vaheliste proportsioonide kohta
Eesti kui terviku seisukohalt?
Kõik partnerid on nõus koostajate poolt esitatud rahastamisallikatega
Enamik partnereid on nõus koostajate poolt esitatud rahastamisallikatega
Enamik partnereid ei ole nõus koostajate poolt esitatud rahastamisallikatega
Ükski partner pole nõus koostajate poolt esitatud rahastamisallikatega
Me pole partnerite arvamust küsinud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

I28.Milline on teie partnerite arvamus rahastamisallikate vaheliste proportsioonide kohta
teie valdkonna (valdkondade) seisukohalt?
Kõik partnerid on nõus koostajate poolt esitatud rahastamisallikatega
Enamik partnereid on nõus koostajate poolt esitatud rahastamisallikatega
Enamik partnereid ei ole nõus koostajate poolt esitatud rahastamisallikatega
Ükski partner pole nõus koostajate poolt esitatud rahastamisallikatega
Me pole partnerite arvamust küsinud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

I29.Millised on muutused Eesti kui terviku tegevuste rahastamisallikate osas
- RSKSis ja OPdes võrreldes
- RAK 2004-2006?
…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
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(erinevus, palun kirjutage)

Muutusi ei ole
Ei oska öelda
I30.Millised on muutused teie valdkonna (valdkondade) tegevuste rahastamisallikate osas
- RSKSis ja OPdes võrreldes
- RAK 2004-2006?
…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

Muutusi ei ole
Ei oska öelda
I31.Milline on teie hinnang rahastamisallikate vaheliste proportsioonide põhjendatusele
Eesti kohta tervikuna? Palun põhjendage, kui proportsioonid ei ole kasvõi osaliselt
põhjendatud.
Rahastamisallikate vahelised proportsioonid on täiesti põhjendatud
Rahastamisallikate vahelised proportsioonid ei ole põhjendatud, sest …
… ELi osakaal on liiga suur
… ELi osakaal on liiga väike
… Eesti riigieelarve vahendite osakaal on liiga suur
… Eesti riigieelarve vahendite osakaal on liiga väike
… Eesti kohalike omavalitsuste vahendite osakaal on liiga suur
… Eesti kohalike omavalitsuste vahendite osakaal on liiga väike
… Eesti erasektori vahendite osakaal on liiga suur
… Eesti erasektori vahendite osakaal on liiga väike
… Eesti kolmanda sektori vahendite osakaal on liiga suur
… Eesti kolmanda sektori vahendite osakaal on liiga väike
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

Ettepanek:
..……………………………………………………………..……………….……
(põhjendus, palun kirjutage)

I32.Milline on teie hinnang rahastamisallikate vaheliste proportsioonide põhjendatusele teie
valdkonnas (valdkondades)? Palun põhjendage, kui proportsioonid ei ole kasvõi osaliselt
põhjendatud.
Rahastamisallikate vahelised proportsioonid on täiesti põhjendatud
Rahastamisallikate vahelised proportsioonid ei ole põhjendatud, sest …
… ELi osakaal on liiga suur
… ELi osakaal on liiga väike
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… Eesti riigieelarve vahendite osakaal on liiga suur
… Eesti riigieelarve vahendite osakaal on liiga väike
… Eesti kohalike omavalitsuste vahendite osakaal on liiga suur
… Eesti kohalike omavalitsuste vahendite osakaal on liiga väike
… Eesti erasektori vahendite osakaal on liiga suur
… Eesti erasektori vahendite osakaal on liiga väike
… Eesti kolmanda sektori vahendite osakaal on liiga suur
… Eesti kolmanda sektori vahendite osakaal on liiga väike
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

Ettepanek:
..……………………………………………………………..……………….……
(põhjendus, palun kirjutage)

I33.Millised on alternatiivid rahastamiskavasse planeeritud vahendite leidmiseks, kui
planeeritud rahastajaga ei jõuta kokkuleppele?
…………..………………………………………………………
(alternatiivse rahastamisallika leidmine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(alternatiivse rahastamisallika leidmine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(alternatiivse rahastamisallika leidmine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(alternatiivse rahastamisallika leidmine, palun kirjutage)

Alternatiivid puuduvad ja seetõttu vähendatakse rahastamiskava mahtu
Ei oska öelda
I34.Millised on alternatiivid rahastamiskavasse planeeritud vahendite leidmiseks, kui
kokkulepitud rahastaja langeb ära RSKSi ja OPde ellurakendamise ajal?
…………..………………………………………………………
(alternatiivse rahastamisallika leidmine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(alternatiivse rahastamisallika leidmine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(alternatiivse rahastamisallika leidmine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(alternatiivse rahastamisallika leidmine, palun kirjutage)

Alternatiivid puuduvad ja seetõttu vähendatakse rahastamiskava mahtu
Ei oska öelda
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I35.Millised oleksid teie hinnangul tagajärjed, kui EL-poolne toetus väheneks 1% võrra
võrreldes kavandatuga vähemprioriteetsete tegevuste arvelt teie valdkonnas
(valdkondades)?
…………..………………………………………………………
(tagajärg, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tagajärg, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tagajärg, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tagajärg, palun kirjutage)

I36.Millised oleksid teie hinnangul tagajärjed, kui EL-poolne toetus väheneks 10% võrra
võrreldes kavandatuga vähemprioriteetsete tegevuste arvelt teie valdkonnas
(valdkondades)?
…………..………………………………………………………
(tagajärg, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tagajärg, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tagajärg, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tagajärg, palun kirjutage)

I37.Millised oleksid teie hinnangul tagajärjed, kui EL-poolne toetus väheneks 50%
võrreldes kavandatuga vähemprioriteetsete tegevuste arvelt teie valdkonnas
(valdkondades)?
…………..………………………………………………………
(tagajärg, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tagajärg, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tagajärg, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tagajärg, palun kirjutage)

I38.Kuidas jaguneb teie hinnangul RSKSi ja OPde kui terviku elluviimisega loodav kasu
osaliste vahel?
1. EL tervikuna (va Eesti)

…...……………………... %

2. Eesti avalik sektor

………….…...………….. %

3. Eesti erasektor

………….…...………….. %

4. Eesti kolmas sektor

………….…...………….. %

(osakaal kogukasust, palun kirjutage)

(osakaal kogukasust, palun kirjutage)
(osakaal kogukasust, palun kirjutage)
(osakaal kogukasust, palun kirjutage)
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5. ……………….………….……………

………….…...………….. %

6. ……………….………….……………

………….…...………….. %

7. ……………….………….……………

………….…...………….. %

(muud osalised, palun kirjutage)

(osakaal kogukasust, palun kirjutage)

(muud osalised, palun kirjutage)

(osakaal kogukasust, palun kirjutage)

(muud osalised, palun kirjutage)

(osakaal kogukasust, palun kirjutage)

KOKKU:

Ei oska öelda

100%

…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

I39.Kuidas jaguneb teie hinnangul RSKSi ja OPde elluviimisega teie valdkonnas
(valdkondades) loodav kasu osaliste vahel?
1. EL tervikuna (va Eesti)

…...……………………... %

2. Eesti avalik sektor

………….…...………….. %

3. Eesti erasektor

………….…...………….. %

4. Eesti kolmas sektor

………….…...………….. %

5. ……………….………….……………

………….…...………….. %

6. ……………….………….……………

………….…...………….. %

7. ……………….………….……………

………….…...………….. %

(osakaal kogukasust, palun kirjutage)

(osakaal kogukasust, palun kirjutage)
(osakaal kogukasust, palun kirjutage)
(osakaal kogukasust, palun kirjutage)

(muud osalised, palun kirjutage)

(osakaal kogukasust, palun kirjutage)

(muud osalised, palun kirjutage)

(osakaal kogukasust, palun kirjutage)

(muud osalised, palun kirjutage)

Ei oska öelda

(osakaal kogukasust, palun kirjutage)

KOKKU:

100%

…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

+

J1. Millised on teie arvates õppetunnid rakendussüsteemist Eestis, mida on saadud RAK
2004-2006 kogemusest?
…………..………………………………………………………
(õppetund, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(õppetund, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(õppetund, palun kirjutage)
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J2. Mil viisil leidis aset Eesti ja teie valdkonna (valdkondade) rakendussüsteemi
väljatöötamine RSKSi ja OPde jaoks?
…………..………………………………………………………
(rakendussüsteemi väljatöötamine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(rakendussüsteemi väljatöötamine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(rakendussüsteemi väljatöötamine, palun kirjutage)

Vajaduse hindamine:
…………………………………………………………………….…………..……………
(rakendussüsteemi väljatöötamine, palun kirjutage)

Rakendussüsteemi struktuur:
..………………………………….…………………………………………………………
(rakendussüsteemi väljatöötamine, palun kirjutage)

Olemasolev vs loodav rakendussüsteem:
……..………………………………………………………

(rakendussüsteemi väljatöötamine, palun kirjutage)

Ülesannete jaotus: ……..………………………………………………………
(rakendussüsteemi väljatöötamine, palun kirjutage)

Vastutuse jaotus: ……..………………………………………………………
(rakendussüsteemi väljatöötamine, palun kirjutage)

Rakendussüsteemi juhtimine: ……..………………………………………………………
(rakendussüsteemi väljatöötamine, palun kirjutage)

Süsteemi osade töö koordineerimine:
……..………………………………………………………

(rakendussüsteemi väljatöötamine, palun kirjutage)

Seire ja hindamise korraldus: ……..………………………………………………………
(rakendussüsteemi väljatöötamine, palun kirjutage)

Rakendussüsteemi ei tehtud
Ei oska öelda
J3. Kuidas te mõõtsite rakendusasutuse või rakendusüksuse suutlikkust hakkama saada
jagatud ülesannetega teie valdkonnas (valdkondades)?
…………..………………………………………………………
(suutlikkuse mõõtmine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(suutlikkuse mõõtmine, palun kirjutage)

Suutlikkust ei mõõdetud
Ei oska öelda
J4. Kuidas langetati otsus konkreetsete rakendusasutuste ja rakendusüksuste valimiseks
rakendussüsteemi?
…………..………………………………………………………
(otsustamine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(otsustamine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(otsustamine, palun kirjutage)
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…………..………………………………………………………
(otsustamine, palun kirjutage)

J5. Mille alusel te usute, et tegemist on parima võimaliku rakendussüsteemiga?
…………..………………………………………………………
(argumendid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(argumendid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(argumendid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(argumendid, palun kirjutage)

J6. Millised rakendusasutused või rakendusüksused etendavad teie hinnangul peamist rolli
RSKSi ja OPde elluviimisel Eestis tervikuna?
…………..………………………………………………………
(rakendusasutus või rakendusüksus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(rakendusasutus või rakendusüksus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(rakendusasutus või rakendusüksus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(rakendusasutus või rakendusüksus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(rakendusasutus või rakendusüksus, palun kirjutage)

J7. Millised rakendusasutused või rakendusüksused etendavad teie hinnangul peamist rolli
RSKSi ja OPde elluviimisel teie valdkonnas (valdkondades)? Millise RSKSi või OP
eesmärgi täitmise eest nad vastutavad?
…………..…………………… ………………………………………………………..
(rakendusasutus või rakendusüksus, palun kirjutage)

(vastutusala, palun kirjutage)

…………..…………………… ………………………………………………………..
(rakendusasutus või rakendusüksus, palun kirjutage)

(vastutusala, palun kirjutage)

…………..…………………… ………………………………………………………..
(rakendusasutus või rakendusüksus, palun kirjutage)

(vastutusala, palun kirjutage)

…………..…………………… ………………………………………………………..
(rakendusasutus või rakendusüksus, palun kirjutage)

(vastutusala, palun kirjutage)

…………..…………………… ………………………………………………………..
(rakendusasutus või rakendusüksus, palun kirjutage)

(vastutusala, palun kirjutage)

J8. Millised, rakendussüsteemi väljatöötamise käigus, välja pakutud rakendusasutused või
rakendusüksused teie valdkonnas (valdkondades) jäid rakendussüsteemist välja? Palun
põhjendage.
…………..………………………………………………………
(rakendusasutus või rakendusüksus ja põhjendus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(rakendusasutus või rakendusüksus ja põhjendus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(rakendusasutus või rakendusüksus ja põhjendus, palun kirjutage)
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…………..………………………………………………………
(rakendusasutus või rakendusüksus ja põhjendus, palun kirjutage)

Välja ei jäänud ükski oluline rakendusasutus ega rakendusüksus
Ei oska öelda
J9. Mil määral on teie hinnangul rakendussüsteemi loomisel arvestatud järgmiste
valdkondadega?
1

Ei ole
arvestatud

2

Vähesel
määral

3

Keskmisel
määral

Partnerlus
Innovatsioon
Sooline võrdõiguslikkus
Mitte-diskrimineerimine
Regionaalselt tasakaalus
areng
Vähemarenenud piirkondade
toetamine
„Äralõigatud” piirkondade
(näit: saared) toetamine
Keskkonnahoid
Infoühiskonna edendamine
Võrdsed võimalused
Kodanikuühiskonna areng
Piiri-ülene koostöö
Konvergents
Eristuvus
Konkurentsieelis

4

Suurel
määral

5

Väga
suurel
määral

Ei oska
öelda

J10.Milline on teie partnerite arvamus rakendussüsteemi kohta Eesti kui terviku seisukohalt?
Kõik partnerid on nõus koostajate poolt esitatud rakendussüsteemiga
Enamik partnereid on nõus koostajate poolt esitatud rakendussüsteemiga
Enamik partnereid ei ole nõus koostajate poolt esitatud rakendussüsteemiga
Ükski partner pole nõus koostajate poolt esitatud rakendussüsteemiga
Me pole partnerite arvamust küsinud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

J11.Milline on teie partnerite arvamus rakendussüsteemi kohta teie valdkonna (valdkondade)
seisukohalt?
Kõik partnerid on nõus koostajate poolt esitatud rakendussüsteemiga
Enamik partnereid on nõus koostajate poolt esitatud rakendussüsteemiga
Enamik partnereid ei ole nõus koostajate poolt esitatud rakendussüsteemiga
Ükski partner pole nõus koostajate poolt esitatud rakendussüsteemiga
Me pole partnerite arvamust küsinud
Ei oska öelda
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……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

J12.Millised on muutused Eesti kui terviku rakendussüsteemi osas
- RSKSis ja OPdes võrreldes
- RAK 2004-2006?
…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

Muutusi ei ole
Ei oska öelda
J13.Millised on muutused teie valdkonna (valdkondade) rakendussüsteemi osas
- RSKSis ja OPdes võrreldes
- RAK 2004-2006?
…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

Muutusi ei ole
Ei oska öelda
J14.Milline on teie hinnang rakendussüsteemi ülesehituse sobivusele RSKSi ja OPde
elluviimiseks Eesti kui terviku tasandil? Palun põhjendage, kui ei ole täiesti sobiv.
Rakendussüsteemi ülesehitus on täiesti sobiv
Rakendussüsteemi ülesehitus on enamasti sobiv
Rakendussüsteemi ülesehitus ei ole enamasti sobiv
Rakendussüsteemi ülesehitus ei ole üldse sobiv
Rakendussüsteem puudub
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

J15.Milline on teie hinnang rakendussüsteemi ülesehituse sobivusele RSKSi ja OPde
elluviimiseks teie valdkonnas (valdkondades)? Palun põhjendage, kui ei ole täiesti sobiv.
Rakendussüsteemi ülesehitus on täiesti sobiv
Rakendussüsteemi ülesehitus on enamasti sobiv
Rakendussüsteemi ülesehitus ei ole enamasti sobiv
Rakendussüsteemi ülesehitus ei ole üldse sobiv
Rakendussüsteem puudub
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Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

J16.Milline on teie hinnang rakendussüsteemi kasutajasõbralikkusele võimalike toetuse
saajate seisukohalt? Palun põhjendage, kui ei ole tervikuna kasutajasõbralik.
Kogu rakendussüsteem on üles ehitatud kasutajasõbralikult
Enamik rakendussüsteemist on üles ehitatud kasutajasõbralikult
Enamik rakendussüsteemist ei ole üles ehitatud kasutajasõbralikult
Rakendussüsteem ei ole üldse kasutajasõbralik
Rakendussüsteemil pole kokkupuudet toetuste saajatega
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

J17.Milline on teie hinnang ülesannete ja vastutuse piiritlemise selgusele rakendussüsteemi
kaasatud rakendusasutuste ja rakendusüksuste vahel RSKSi ja OPde elluviimisel Eesti kui
terviku tasandil? Palun põhjendage, kui ei ole piiritletud täiesti selgelt.
Ülesanded ja vastutus on täiesti selgelt piiritletud
Ülesanded ja vastutus on enamasti selgelt piiritletud
Ülesanded ja vastutus ei ole enamasti selgelt piiritletud
Ülesanded ja vastutus ei ole üldse piiritletud
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

J18. Milline on teie hinnang ülesannete ja vastutuse piiritlemise selgusele rakendussüsteemi
kaasatud rakendusasutuste ja rakendusüksuste vahel RSKSi ja OPde elluviimisel teie
valdkonnas (valdkondades)? Palun põhjendage, kui ei ole piiritletud täiesti selgelt.
Ülesanded ja vastutus on täiesti selgelt piiritletud
Ülesanded ja vastutus on enamasti selgelt piiritletud
Ülesanded ja vastutus ei ole enamasti selgelt piiritletud
Ülesanded ja vastutus ei ole üldse piiritletud
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)
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J19.Milline on teie hinnang rakendussüsteemi kaasatud rakendusasutuste ja rakendusüksuste
suutlikkusele viia ellu RSKSi ja OPsid Eesti kui terviku tasandil? Palun põhjendage, kui
kasvõi osaliselt ebapiisav.
Kõigi rakendusasutuste ja rakendusüksuste suutlikkus on piisav
Enamiku rakendusasutuste ja rakendusüksuste suutlikkus on piisav
Enamiku rakendusasutuste ja rakendusüksuste suutlikkus ei ole piisav
Ühegi rakendusasutuse ega rakendusüksuse suutlikkus ei ole piisav
Rakendusasutusi ega rakendusüksusi pole määratud
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

J20. Milline on teie hinnang rakendussüsteemi kaasatud rakendusasutuste ja rakendusüksuste
suutlikkusele viia ellu RSKSi ja OPsid teie valdkonnas (valdkondades)? Palun
põhjendage, kui kasvõi osaliselt ebapiisav.
Kõigi rakendusasutuste ja rakendusüksuste suutlikkus on piisav
Enamiku rakendusasutuste ja rakendusüksuste suutlikkus on piisav
Enamiku rakendusasutuste ja rakendusüksuste suutlikkus ei ole piisav
Ühegi rakendusasutuse ega rakendusüksuse suutlikkus ei ole piisav
Rakendusasutusi ega rakendusüksusi pole määratud
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

J21.Milline on teie hinnang rakendussüsteemi kaasatud rakendusasutuste ja rakendusüksuste
vahelise tegevuse koordineerituse korraldusele Eesti kui terviku tasandil? Palun
põhjendage, kui ei ole täiesti läbimõeldud.
Rakendusasutuste ja rakendusüksuste tegevuste koordineerimine on korraldatud täiesti
läbimõeldult
Rakendusasutuste ja rakendusüksuste tegevuste koordineerimine on korraldatud
enamasti läbimõeldult
Rakendusasutuste ja rakendusüksuste tegevuste koordineerimine ei ole enamasti läbi
mõeldud
Rakendusasutuste ja rakendusüksuste tegevuste koordineerimine ei ole üldse läbi
mõeldud
Rakendusasutuste ja rakendusüksuste tegevust pole vaja eraldi koordineerida
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)
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J22. Milline on teie hinnang rakendussüsteemi kaasatud rakendusasutuste ja rakendusüksuste
vahelise tegevuse koordineerituse korraldusele teie valdkonnas (valdkondades)? Palun
põhjendage, kui ei ole täiesti läbimõeldud.
Rakendusasutuste ja rakendusüksuste tegevuste koordineerimine on korraldatud täiesti
läbimõeldult
Rakendusasutuste ja rakendusüksuste tegevuste koordineerimine on korraldatud
enamasti läbimõeldult
Rakendusasutuste ja rakendusüksuste tegevuste koordineerimine ei ole enamasti läbi
mõeldud
Rakendusasutuste ja rakendusüksuste tegevuste koordineerimine ei ole üldse läbi
mõeldud
Rakendusasutuste ja rakendusüksuste tegevust pole vaja eraldi koordineerida
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

J23.Milline on teie hinnang kavandatavale RSKSi ja OPde seire ja hindamise tõhususele
Eesti kui terviku tasandil? Palun põhjendage, kui ei ole täiesti läbimõeldud.
Seire ja hindamine on kavandatud täiesti läbimõeldult
Seire ja hindamine on kavandatud enamasti läbimõeldult
Seire ja hindamine ei ole enamasti läbi mõeldud
Seire ja hindamine ei ole üldse läbi mõeldud
Seiret ja hindamist pole vaja
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

J24. Milline on teie hinnang kavandatavale RSKSi ja OPde seire ja hindamise tõhususele teie
valdkonnas (valdkondades)? Palun põhjendage, kui ei ole täiesti läbimõeldud.
Seire ja hindamine on kavandatud täiesti läbimõeldult
Seire ja hindamine on kavandatud enamasti läbimõeldult
Seire ja hindamine ei ole enamasti läbi mõeldud
Seire ja hindamine ei ole üldse läbi mõeldud
Seiret ja hindamist pole vaja
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)
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J25.Nimetage kolm valdkonda, milles on hädavajalik tõsta rakendusasutuste ja
rakendusüksuste haldussuutlikkust RSKSi ja OPde elluviimiseks teie valdkonnas
(valdkondades)? Palun põhjendage.
1. …………..………………………………………………………
(haldussuutlikkuse tõstmise valdkond ja põhjendus, palun kirjutage)

2. …………..………………………………………………………
(haldussuutlikkuse tõstmise valdkond ja põhjendus, palun kirjutage)

3. …………..………………………………………………………
(haldussuutlikkuse tõstmise valdkond ja põhjendus, palun kirjutage)

J26.Hinnake haldussuutlikkuse tõstmise vajadust rakendusasutustes ja rakendusüksustes
järgmistes valdkondades RSKSi ja OPde elluviimiseks teie valdkonnas (valdkondades)?
1

Ei ole
üldse vaja

2

Vähesel
määral

3

Keskmisel
määral

4

Suurel
määral

Töötajate pädevus
Juhend- ja infomaterjalide
asjakohasus
Klienditugi toetuse
taotlemisel
Rahastamisotsuste
selgitamine taotlejale
Klienditugi projekti
ellurakendamisel
Taotlusprotseduuri lihtsus
Taotlusprotseduuri kiirus
Otsuse langetamise
protseduuri lihtsus
Otsuse langetamise
protseduuri kiirus
Väljamakse protseduuri
lihtsus
Väljamakse protseduuri kiirus
Järelevalve protseduuri lihtsus
Avalikkuse teavitamine
Innovaatiliste lahenduste
kasutamine
Tegevuse efektiivsus

5

Väga
suurel
määral

Ei oska
öelda

K1. Millised on teie arvates õppetunnid indikaatorite kasutamisest Eestis, mida on saadud
RAK 2004-2006 kogemusest?
…………..………………………………………………………
(õppetund, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(õppetund, palun kirjutage)
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…………..………………………………………………………
(õppetund, palun kirjutage)

K2.Nimetage kõik võtmeindikaatorid, mida kasutate RAK 2004-2006 seirel?
…………..………………………………………………………
(indikaatorid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(indikaatorid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(indikaatorid, palun kirjutage)

K3.Nimetage kõik võtmeindikaatorid, mida kasutate RAK 2004-2006 tulemuslikkuse
hindamisel?
…………..………………………………………………………
(indikaatorid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(indikaatorid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(indikaatorid, palun kirjutage)

K4. Mil viisil leidis aset Eesti ja teie valdkonna (valdkondade) indikaatorite väljatöötamine
RSKSi ja OPde jaoks?
…………..………………………………………………………
(indikaatorite väljatöötamine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(indikaatorite väljatöötamine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(indikaatorite väljatöötamine, palun kirjutage)

Eesmärkide / sisendi / tegevuse / väljundi mõõdistamine:
…………………………………………………………………….…………..……………
(indikaatorite väljatöötamine, palun kirjutage)

Sobivate indikaatorite leidmine:
..………………………………….…………………………………………………………
(indikaatorite väljatöötamine, palun kirjutage)

Indikaatori funktsioon: ……..………………………………………………………
(indikaatorite väljatöötamine, palun kirjutage)

Statistiline võrdlusbaas / allikad:
……..………………………………………………………

(indikaatorite väljatöötamine, palun kirjutage)

Käitumine mittevastavuse korral:
……..………………………………………………………

(indikaatorite väljatöötamine, palun kirjutage)

Indikaatoreid ei määratud
Ei oska öelda

301

K5. Kuidas langetati otsus konkreetsete indikaatorite valikust?
…………..………………………………………………………
(otsustamine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(otsustamine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(otsustamine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(otsustamine, palun kirjutage)

K6. Mille alusel te usute, et tegemist on parimate võimalike indikaatoritega?
…………..………………………………………………………
(argumendid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(argumendid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(argumendid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(argumendid, palun kirjutage)

K7.Millised on teie arvates kolm peamist indikaatorit Eesti tasandil, mis said lülitatud RSKSi
ja OPdesse?
…………..……………………………………
(indikaator, palun kirjutage)

…………..……………………………………
(indikaator, palun kirjutage)

…………..……………………………………
(indikaator, palun kirjutage)

K8.Millised on teie arvates tähtsuse järjekorras viis peamist indikaatorit teie valdkonnas
(valdkondades), mis said lülitatud RSKSi ja OPdesse? Milliste eesmärkide, tegevuste,
tulemuste vms on need seotud?
1. …………..………………… ………………………………………………………..
(indikaator, palun kirjutage)

(seos eesmärkide, tegevuste, tulemuste vms, palun kirjutage)

2. …………..………………… ………………………………………………………..
(indikaator, palun kirjutage)

(seos eesmärkide, tegevuste, tulemuste vms, palun kirjutage)

3. …………..………………… ………………………………………………………..
(indikaator, palun kirjutage)

(seos eesmärkide, tegevuste, tulemuste vms, palun kirjutage)

4. …………..………………… ………………………………………………………..
(indikaator, palun kirjutage)

(seos eesmärkide, tegevuste, tulemuste vms, palun kirjutage)

5. …………..………………… ………………………………………………………..
(indikaator, palun kirjutage)

(seos eesmärkide, tegevuste, tulemuste vms, palun kirjutage)

K9.Millised, koostamise käigus välja pakutud, indikaatorid teie valdkonnas (valdkondades)
jäid RSKSist ja OPdest välja? Palun põhjendage.
…………..………………………………………………………
(välja jäetud indikaator ja põhjendus, palun kirjutage)
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…………..………………………………………………………
(välja jäetud indikaator ja põhjendus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(välja jäetud indikaator ja põhjendus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(välja jäetud indikaator ja põhjendus, palun kirjutage)

Ühtki välja pakutud indikaatorit ei jäetud välja
Ei oska öelda
K10.Millistele allikatele te tuginesite teie valdkonna (valdkondade) indikaatorite sihttasemete
määratlemisel?
…………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(allika nimi, palun kirjutage)

Selleks ei kasutanud mingeid eraldi allikaid
Sihttasemeid ei määratletud
Ei oska öelda
K11.Mil viisil te hindasite indikaatorite sihttasemete määratlemiseks kasutatud algandmete
tõesust?
…………..………………………………………………………
(tõesuse kontrollimine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tõesuse kontrollimine, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tõesuse kontrollimine, palun kirjutage)

K12.Kas indikaatorid ja nende sihtasemed said määratud kõikide tegevuste kohta, kuhu on
plaanitud rakendada finantsvahendeid? Palun põhjendage, kui kasvõi osaliselt on puudu.
Indikaatorid on kõikide tegevuste juures, kuhu rakendatakse finantsvahendeid
Indikaatorid on enamiku tegevuste juures, kuhu rakendatakse finantsvahendeid
Indikaatoreid ei ole enamiku tegevuste juures, kuhu rakendatakse finantsvahendeid
Indikaatoreid ei ole ühegi tegevuse juures, kuhu rakendatakse finantsvahendeid
Finantsvahenditega seotud tegevustel ei pea olema eraldi indikaatoreid
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)
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K13.Mil määral on teie hinnangul indikaatorid välja töötatud ja sihttasemed määratud
järgmistes valdkondades?
1

Ei ole

2

Vähesel
määral

3

Keskmisel
määral

Partnerlus
Innovatsioon
Sooline võrdõiguslikkus
Mitte-diskrimineerimine
Regionaalselt tasakaalus
areng
Vähemarenenud piirkondade
toetamine
„Äralõigatud” piirkondade
(näit: saared) toetamine
Keskkonnahoid
Infoühiskonna edendamine
Võrdsed võimalused
Kodanikuühiskonna areng
Piiri-ülene koostöö
Konvergents
Eristuvus
Konkurentsieelis

4

Suurel
määral

5

Väga
suurel
määral

Ei oska
öelda

K14.Milline on teie partnerite arvamus indikaatorite süsteemi kohta Eesti kui terviku
seisukohalt?
Kõik partnerid on nõus koostajate poolt esitatud indikaatorite süsteemiga
Enamik partnereid on nõus koostajate poolt esitatud indikaatorite süsteemiga
Enamik partnereid ei ole nõus koostajate poolt esitatud indikaatorite süsteemiga
Ükski partner pole nõus koostajate poolt esitatud indikaatorite süsteemiga
Me pole partnerite arvamust küsinud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

K15.Milline on teie partnerite arvamus indikaatorite süsteemi kohta teie valdkonna
(valdkondade) seisukohalt?
Kõik partnerid on nõus koostajate poolt esitatud indikaatorite süsteemiga
Enamik partnereid on nõus koostajate poolt esitatud indikaatorite süsteemiga
Enamik partnereid ei ole nõus koostajate poolt esitatud indikaatorite süsteemiga
Ükski partner pole nõus koostajate poolt esitatud indikaatorite süsteemiga
Me pole partnerite arvamust küsinud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)
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K16.Millised on muutused Eesti kui terviku indikaatorite süsteemi osas
- RSKSis ja OPdes võrreldes
- RAK 2004-2006?
…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

Muutusi ei ole
Ei oska öelda
K17.Millised on muutused teie valdkonna (valdkondade) indikaatorite süsteemi osas
- RSKSis ja OPdes võrreldes
- RAK 2004-2006?
…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

Muutusi ei ole
Ei oska öelda
K18.Milline on teie hinnang välja töötatud indikaatorite struktuuri ja hierarhia sobivusele
Eesti kui terviku tasandil? Palun põhjendage, kui ei ole täiesti sobiv.
Indikaatorite struktuur ja hierarhia on täiesti sobiv
Indikaatorite struktuur ja hierarhia on enamasti sobiv
Indikaatorite struktuur ja hierarhia ei ole enamasti sobiv
Indikaatorite struktuur ja hierarhia ei ole üldse sobiv
Indikaatorid on juhuslikud ja struktureerimata
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

K19.Milline on teie hinnang välja töötatud indikaatorite struktuuri ja hierarhia sobivusele
teie valdkonnas (valdkondades)? Palun põhjendage, kui ei ole täiesti sobiv.
Indikaatorite struktuur ja hierarhia on täiesti sobiv
Indikaatorite struktuur ja hierarhia on enamasti sobiv
Indikaatorite struktuur ja hierarhia ei ole enamasti sobiv
Indikaatorite struktuur ja hierarhia ei ole üldse sobiv
Indikaatorid on juhuslikud ja struktureerimata
Ei oska öelda
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…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

K20.Milline on teie hinnang välja töötatud indikaatoritele võrreldes teiste riikidega / levinud
praktikatega Eesti kui terviku tasandil? Palun põhjendage, kui ei ole võrreldavad.
Kõik indikaatorid lähtuvad levinud praktikast / on võrreldavad teiste riikide vastavate
näitajatega
Enamik indikaatoreid lähtuvad levinud praktikast / on võrreldavad teiste riikide
vastavate näitajatega
Enamik indikaatoreid ei lähtu levinud praktikast / ei ole võrreldavad teiste riikide
vastavate näitajatega
Ükski indikaator ei lähtu levinud praktikast / ei ole võrreldav teiste riikide vastavate
näitajatega
Indikaatorid on meie riigi spetsiifilised
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

K21.Milline on teie hinnang välja töötatud indikaatoritele võrreldes teiste riikidega / levinud
praktikatega teie valdkonnas (valdkondades)? Palun põhjendage, kui ei ole võrreldavad.
Kõik indikaatorid lähtuvad levinud praktikast / on võrreldavad teiste riikide vastavate
näitajatega
Enamik indikaatoreid lähtuvad levinud praktikast / on võrreldavad teiste riikide
vastavate näitajatega
Enamik indikaatoreid ei lähtu levinud praktikast / ei ole võrreldavad teiste riikide
vastavate näitajatega
Ükski indikaator ei lähtu levinud praktikast / ei ole võrreldav teiste riikide vastavate
näitajatega
Indikaatorid on meie riigi spetsiifilised
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

K22.Milline on teie hinnang
- eesmärkide, tegevuste, tulemuste vms ja
- välja töötatud indikaatorite
põhjus-tagajärg seostele Eesti kui terviku tasandil? Palun põhjendage, kui mõni ei ole
põhjus-tagajärg seoses.
Kõik eesmärgid, tegevused, tulemused vms ning nendega seotud indikaatorid on
omavahel põhjus-tagajärg seoses
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Enamik eesmärke, tegevusi, tulemusi vms ning nendega seotud indikaatoreid on
omavahel põhjus-tagajärg seoses
Enamik eesmärke, tegevusi, tulemusi vms ning nendega seotud indikaatoreid ei ole
omavahel põhjus-tagajärg seoses
Ükski eesmärk, tegevus, tulemus vms ning nendega seotud indikaatorid ei ole
omavahel põhjus-tagajärg seoses
Põhjus-tagajärg seos eesmärkide, tegevuste, tulemuste vms ning indikaatorite vahel ei
ole vajalik
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

K23.Milline on teie hinnang
- eesmärkide, tegevuste, tulemuste vms ja
- välja töötatud indikaatorite
põhjus-tagajärg seostele teie valdkonnas (valdkondades)? Palun põhjendage, kui mõni ei
ole põhjus-tagajärg seoses.
Kõik eesmärgid, tegevused, tulemused vms ning nendega seotud indikaatorid on
omavahel põhjus-tagajärg seoses
Enamik eesmärke, tegevusi, tulemusi vms ning nendega seotud indikaatoreid on
omavahel põhjus-tagajärg seoses
Enamik eesmärke, tegevusi, tulemusi vms ning nendega seotud indikaatoreid ei ole
omavahel põhjus-tagajärg seoses
Ükski eesmärk, tegevus, tulemus vms ning nendega seotud indikaatorid ei ole
omavahel põhjus-tagajärg seoses
Põhjus-tagajärg seos eesmärkide, tegevuste, tulemuste vms ning indikaatorite vahel ei
ole vajalik
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

K24.Milline on teie hinnang välja töötatud indikaatorite sihttasemete saavutatavusele Eesti
kui terviku tasandil? Palun põhjendage, kui kasvõi osaliselt ei ole saavutatavad.
Kõigi indikaatorite sihttasemed on saavutavad, eeldusel et tehakse ära plaanitud
tegevused plaanitud mahus
Enamik indikaatorite sihttasemeid on saavutavad, eeldusel et tehakse ära plaanitud
tegevused plaanitud mahus
Enamik indikaatorite sihttasemeid ei ole saavutavad, isegi siis, kui tehakse ära plaanitud
tegevused plaanitud mahus
Ükski indikaatorite sihttase ei ole saavutav, isegi siis, kui tehakse ära plaanitud
tegevused plaanitud mahus
Indikaatorite sihtasemete saavutamine ei ole eesmärk
Ei oska öelda
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…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

K25.Milline on teie hinnang välja töötatud indikaatorite sihttasemete saavutatavusele teie
valdkonnas (valdkondades)? Palun põhjendage, kui kasvõi osaliselt ei ole saavutatavad.
Kõigi indikaatorite sihttasemed on saavutavad, eeldusel et tehakse ära plaanitud
tegevused plaanitud mahus
Enamik indikaatorite sihttasemeid on saavutavad, eeldusel et tehakse ära plaanitud
tegevused plaanitud mahus
Enamik indikaatorite sihttasemeid ei ole saavutavad, isegi siis, kui tehakse ära plaanitud
tegevused plaanitud mahus
Ükski indikaatorite sihttase ei ole saavutav, isegi siis, kui tehakse ära plaanitud
tegevused plaanitud mahus
Indikaatorite sihtasemete saavutamine ei ole eesmärk
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

K26.Milline on teie hinnang välja töötatud indikaatorite sihttasemete reaalsust peegeldavale
mõõdetavusele Eesti kui terviku tasandil? Palun põhjendage, kui kasvõi osaliselt ei ole
mõõdetavad.
Kõik indikaatorite sihttasemed on hästi mõõdetavad / kontrollitavad
Enamik indikaatorite sihttasemeid on hästi mõõdetavad / kontrollitavad
Enamik indikaatorite sihttasemeid ei ole hästi mõõdetavad / kontrollitavad
Ükski indikaatorite sihttase ei ole hästi mõõdetav / kontrollitav
Indikaatorite sihtasemete mõõtmine / kontrollitavus ei ole eesmärk
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

K27.Milline on teie hinnang välja töötatud indikaatorite sihttasemete reaalsust peegeldavale
mõõdetavusele teie valdkonnas (valdkondades)? Palun põhjendage, kui kasvõi osaliselt ei
ole mõõdetavad.
Kõik indikaatorite sihttasemed on hästi mõõdetavad / kontrollitavad
Enamik indikaatorite sihttasemeid on hästi mõõdetavad / kontrollitavad
Enamik indikaatorite sihttasemeid ei ole hästi mõõdetavad / kontrollitavad
Ükski indikaatorite sihttase ei ole hästi mõõdetav / kontrollitav
Indikaatorite sihtasemete mõõtmine / kontrollitavus ei ole eesmärk
Ei oska öelda
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…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

K28.Milline on teie hinnang välja töötatud indikaatorite kasutatavusele strateegia juhtimisel
ja hindamisel Eesti kui terviku tasandil? Palun põhjendage, kui kasvõi osaliselt ei ole
kasutatavad.
Kõik indikaatorid on hästi kasutatavad strateegia juhtimisel ja hindamisel
Enamik indikaatoreid on hästi kasutatavad strateegia juhtimisel ja hindamisel
Enamik indikaatoreid ei ole hästi kasutatavad strateegia juhtimisel ja hindamisel
Ükski indikaator ei ole hästi kasutatav strateegia juhtimisel ja hindamisel
Indikaatoreid ei ole vaja kasutada strateegia juhtimisel ja hindamisel
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

K29.Milline on teie hinnang välja töötatud indikaatorite kasutatavusele strateegia juhtimisel
ja hindamisel teie valdkonnas (valdkondades)? Palun põhjendage, kui kasvõi osaliselt ei ole
kasutatavad.
Kõik indikaatorid on hästi kasutatavad strateegia juhtimisel ja hindamisel
Enamik indikaatoreid on hästi kasutatavad strateegia juhtimisel ja hindamisel
Enamik indikaatoreid ei ole hästi kasutatavad strateegia juhtimisel ja hindamisel
Ükski indikaator ei ole hästi kasutatav strateegia juhtimisel ja hindamisel
Indikaatoreid ei ole vaja kasutada strateegia juhtimisel ja hindamisel
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

K30.Milline on teie hinnang
- RSKSi ja OPde mõju indikaatorite ning
- Eesti ja EL kõrgema taseme indikaatorite
kooskõla kohta? Palun põhjendage, kui kasvõi osaliselt ei ole kooskõlas.
Kõik RSKSi ja OPde mõju indikaatorid ning Eesti ja EL kõrgema taseme indikaatorid
on omavahel kooskõlas
Enamik RSKSi ja OPde mõju indikaatoreid ning Eesti ja EL kõrgema taseme
indikaatoreid on omavahel kooskõlas
Enamik RSKSi ja OPde mõju indikaatoreid ning Eesti ja EL kõrgema taseme
indikaatoreid ei ole omavahel kooskõlas
Ükski RSKSi ja OPde mõju indikaator ning Eesti ja EL kõrgema taseme indikaator ei
ole omavahel kooskõlas
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Indikaatorid on meie riigi spetsiifilised
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

,

L1. Milline on teie hinnang RSKSi ülesehituse loogikale?
RSKSi ülesehitus on loogiline
Ülesehitus on ebaloogiline, ………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

L2. Milline on teie hinnang OP „Elukeskkonna arendamise rakenduskava” ülesehituse
loogikale?
OP ülesehitus on loogiline
Ülesehitus on ebaloogiline, ………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

L3. Milline on teie hinnang OP „Inimressursi arendamise rakenduskava” ülesehituse
loogikale?
OP ülesehitus on loogiline
Ülesehitus on ebaloogiline, ………………………………………………………………
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)
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Ei oska öelda
…………………………………………………………………………..………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

L4. Milline on teie hinnang OP „Hariduse, T&A, tervishoiu ning hoolekande infrastruktuuri
arendamise rakenduskava” ülesehituse loogikale?
OP ülesehitus on loogiline
Ülesehitus on ebaloogiline, ………………………………………………………………
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

Ei oska öelda
…………………………………………………………………………………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

L5. Milline on teie hinnang OP „Ettevõtluse, infoühiskonna, transpordi ja energeetika
infrastruktuuri arendamise rakenduskava” ülesehituse loogikale?
OP ülesehitus on loogiline
Ülesehitus on ebaloogiline, ………………………………………………………………
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

Ei oska öelda
…………………………………………………………………………..………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

L6. Milline on teie hinnang
- tegevuste ning
- väljundite, tulemuste ja mõju
põhjus-tagajärg seostele RSKSis ja OPdes Eesti kui terviku tasandil? Palun põhjendage,
kui kasvõi osaliselt ei ole põhjus-tagajärg seoses.
Kõik tegevused ning nendega seotud väljundid, tulemused ja mõju on omavahel
põhjus-tagajärg seoses
Enamik tegevusi ning nendega seotud väljundid, tulemused ja mõju on omavahel
põhjus-tagajärg seoses
Enamik tegevusi ning nendega seotud väljundid, tulemused ja mõju ei ole omavahel
põhjus-tagajärg seoses
Ükski tegevus ning nendega seotud väljund, tulemus ega mõju ei ole omavahel põhjustagajärg seoses
Põhjus-tagajärg seos tegevuste ning väljundite, tulemuste ja mõju vahel ei ole vajalik
Ei oska öelda
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…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

L7. Milline on teie hinnang
- tegevuste ning
- väljundite, tulemuste ja mõju
põhjus-tagajärg seostele RSKSis ja OPdes teie valdkonnas (valdkondades)? Palun
põhjendage, kui kasvõi osaliselt ei ole põhjus-tagajärg seoses.
Kõik tegevused ning nendega seotud väljundid, tulemused ja mõju on omavahel
põhjus-tagajärg seoses
Enamik tegevusi ning nendega seotud väljundid, tulemused ja mõju on omavahel
põhjus-tagajärg seoses
Enamik tegevusi ning nendega seotud väljundid, tulemused ja mõju ei ole omavahel
põhjus-tagajärg seoses
Ükski tegevus ning nendega seotud väljund, tulemus ega mõju ei ole omavahel põhjustagajärg seoses
Põhjus-tagajärg seos tegevuste ning väljundite, tulemuste ja mõju vahel ei ole vajalik
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

L8. Milline on teie hinnang RSKSi ja OPde kui terviku ühtsusele?
RSKS ja OPd on läbivalt ühtsed
RSKS ja OPd ei ole ühtsed, ………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole ühtne)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole ühtne)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole ühtne)

Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

L9. Milline on teie hinnang RSKSi ja OPde sisemisele kooskõlale, pidades silmas strateegia
majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonna-aspektide omavahelist seotust ja tasakaalustatust?
……………………………….…………..………………………………………………………
…………..………………………………………………………….……………………………
Sünergia näited: ……………...…………..………………………………………………………
Vastuolude näited: .…...………...…………..……………………………………………………

312

Üleesindatus: ……………………...…………..…………………………………………………
Alaesindatus: ……………………...…………..…………………………………………………
L10.Kas mõni oluline teema on teie hinnangul RSKSist või OPdest välja jäänud? Kui jah,
siis palun täpsustage.
Jah, …………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, milline teema ja miks peaks olema veel RSKSis kajastatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, milline teema ja miks peaks olema veel RSKSis kajastatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, milline teema ja miks peaks olema veel RSKSis kajastatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, milline teema ja miks peaks olema veel RSKSis kajastatud)

Välja ei ole jäänud midagi olulist
Ei oska öelda
…………………………………………………………………………..………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

L11.Kas mõni teema on teie hinnangul RSKSis või OPdes ülearune? Kui jah, siis palun
täpsustage.
Jah, …………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, milline teema ja miks see on RSKSis ülearune)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, milline teema ja miks see on RSKSis ülearune)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, milline teema ja miks see on RSKSis ülearune)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, milline teema ja miks see on RSKSis ülearune)

Ükski teema ei ole ülearune
Ei oska öelda
…………………………………………………………………………..………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

L12.Milline on teie hinnang RSKSis ja OPde temaatilise kontsentratsiooni õigustatusele
Eesti kui terviku tasandil?
Temaatiline kontsentratsioon on õigustatud
Temaatiline kontsentratsioon ei ole õigustatud,
…………………………………………………….……………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole temaatiline kontsentratsioon õigustatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole temaatiline kontsentratsioon õigustatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole temaatiline kontsentratsioon õigustatud)

Ei oska öelda
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……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

L13.Milline on teie hinnang RSKSis ja OPde temaatilise kontsentratsiooni õigustatusele teie
valdkonnas (valdkondades)?
Temaatiline kontsentratsioon on õigustatud
Temaatiline kontsentratsioon ei ole õigustatud,
……………………………………………………….……………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole temaatiline kontsentratsioon õigustatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole temaatiline kontsentratsioon õigustatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole temaatiline kontsentratsioon õigustatud)

Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

L14.Milline on teie hinnang RSKSis ja OPde geograafilise kontsentratsiooni õigustatusele
Eesti kui terviku tasandil?
Geograafiline kontsentratsioon on õigustatud
Geograafiline kontsentratsioon ei ole õigustatud,
……………………………………………………….……………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole geograafiline kontsentratsioon õigustatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole geograafiline kontsentratsioon õigustatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole geograafiline kontsentratsioon õigustatud)

Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

L15.Milline on teie hinnang RSKSis ja OPde geograafilise kontsentratsiooni õigustatusele
teie valdkonnas (valdkondades)?
Geograafiline kontsentratsioon on õigustatud
Geograafiline kontsentratsioon ei ole õigustatud,
……………………………………………………….……………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole geograafiline kontsentratsioon õigustatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole geograafiline kontsentratsioon õigustatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole geograafiline kontsentratsioon õigustatud)

Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)
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L16.Milline on teie hinnang RSKSis ja OPde finantsvahendite kontsentratsiooni
õigustatusele Eesti kui terviku tasandil?
Finantsvahendite kontsentratsioon on õigustatud
Finantsvahendite kontsentratsioon ei ole õigustatud,
……………………………………………………….……………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole finantsvahendite kontsentratsioon õigustatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole finantsvahendite kontsentratsioon õigustatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole finantsvahendite kontsentratsioon õigustatud)

Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

L17.Milline on teie hinnang RSKSis ja OPde finantsvahendite kontsentratsiooni
õigustatusele teie valdkonnas (valdkondades)?
Finantsvahendite kontsentratsioon on õigustatud
Finantsvahendite kontsentratsioon ei ole õigustatud,
……………………………………………………….……………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole finantsvahendite kontsentratsioon õigustatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole finantsvahendite kontsentratsioon õigustatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole finantsvahendite kontsentratsioon õigustatud)

Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

L18.Milline on teie partnerite arvamus RSKSi ja OPde ülesehituse kohta Eesti kui terviku
seisukohalt?
Kõik partnerid on nõus koostajate poolt esitatud RSKSi ja OPde ülesehitusega
Enamik partnereid on nõus koostajate poolt esitatud RSKSi ja OPde ülesehitusega
Enamik partnereid ei ole nõus koostajate poolt esitatud RSKSi ja OPde ülesehitusega
Ükski partner pole nõus koostajate poolt esitatud RSKSi ja OPde ülesehitusega
Me pole partnerite arvamust küsinud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

L19. Milline on teie partnerite arvamus RSKSi ja OPde ülesehituse kohta teie valdkonna
(valdkondade) seisukohalt?
Kõik partnerid on nõus koostajate poolt esitatud RSKSi ja OPde ülesehitusega
Enamik partnereid on nõus koostajate poolt esitatud RSKSi ja OPde ülesehitusega
Enamik partnereid ei ole nõus koostajate poolt esitatud RSKSi ja OPde ülesehitusega
Ükski partner pole nõus koostajate poolt esitatud RSKSi ja OPde ülesehitusega
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Me pole partnerite arvamust küsinud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

L20.Millised on muutused Eesti kui terviku RSKSi ja OPde ülesehituse osas
- RSKSis ja OPdes võrreldes
- RAK 2004-2006?
…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

Muutusi ei ole
Ei oska öelda
L21.Millised on muutused teie valdkonna (valdkondade) RSKSi ja OPde ülesehituse osas
- RSKSis ja OPdes võrreldes
- RAK 2004-2006?
…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

Muutusi ei ole
Ei oska öelda
L22.Milline on teie hinnang
- ühelt poolt RSKSi ja OPde ning
- teiselt poolt nimetatud dokumentide
omavahelisele kooskõlale?
1

Väga halb

2

Halb

RSKS/OPd ning Lissaboni
strateegia
RSKS/OPd ning Euroopa
tööhõive arengukava
RSKS/OPd ning EL sotsiaalse
kaasatuse strateegia
RSKS/OPd ning EL säästva
arengu strateegia
RSKS/OPd ning Eesti
majanduskasvu ja tööhõive
tegevuskava (MTTK)
RSKS/OPd ning Säästev Eesti
21 (SE21)
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3

Keskmine

4

Hea

5

Väga hea

Ei oska
öelda

RSKS/OPd ning Ühenduse
strateegilised suunised (CSG)
RSKS/OPd ning EL
struktuurifondide üldmäärus
RSKS/OPd ning EL
struktuurifondide üldmääruse
rakendusmäärus
RSKS/OPd ning EL
sotsiaalfondi määrus (ESFi
määrus)
RSKS/OPd ning EL
struktuurifondide määrus
(ERDFi määrus)
RSKS/OPd ning EL
ühtekuuluvusfondi määrus
(CFi määrus)
RSKS/OPd ning EK
eelhindamise juhend
RSKS/OPd ning EK
indikaatorite juhend
RSKS/OPd ning Euroopa
Põllumajandusfondi Maaelu
Arenguks Strateegia
RSKS/OPd ning Euroopa
Kalandusfondi Strateegia
RSKS/OPd ning
……………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

RSKS/OPd ning
……………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

……………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

……………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

-

M1.Palun nimetage RSKSi ja OPde kolm suuremat tugevust?
1. …………..………………………………………………………
(tugevus, palun kirjutage)

2. …………..………………………………………………………
(tugevus, palun kirjutage)

3. …………..………………………………………………………
(tugevus, palun kirjutage)
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M2.Palun nimetage RSKSi ja OPde kolm suuremat vajakajäämist?
1. …………..………………………………………………………
(puudus, palun kirjutage)

2. …………..………………………………………………………
(puudus, palun kirjutage)

3. …………..………………………………………………………
(puudus, palun kirjutage)

M3.Millised on teie arvates suuremad riskid RSKSis ja OPdes? (palun täitke tabeli I veerg
toodud alajaotuste lõikes)
I veerg

Riskid strateegias

II veerg

IIII veerg

IV veerg

V veerg

Mõju
ulatus
(1-10)

Realiseerumise
tõenäosus (1-10)

Ennetavad meetmed

Korrigeerivad
meetmed

Riskid rahastamiskavas

Riskid rakendussüsteemis

Riskid seoses varasemate
perioodide kogemusega

M4.Palun hinnake iga väljatoodud riski realiseerumisega kaasneva mõju ulatust RSKSi ja
OPde eesmärkide saavutamisele 10-pallisel skaalal, kus 1 – „ei mõjuta eesmärkide
saavutamist üldse” ja 10 – „muudab eesmärkide saavutamise võimatuks”? (palun täitke
tabeli II veerg iga väljatoodud riski kohta)
M5.Palun hinnake iga väljatoodud riski realiseerumise tõenäosust 10-pallisel skaalal, kus 1 –
„realiseerumine ei ole üldse tõenäoline” ja 10 – „realiseerumine on ülimalt tõenäoline”?
(palun täitke tabeli III veerg iga väljatoodud riski kohta)
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M6.Milliseid ennetavaid meetmeid oleks mõistlik rakendada, et hoida ära toodud riskide
realiseerumine või vähendada negatiivseid tagajärgi? (palun kirjutage tegevused tabeli IV
veergu iga väljatoodud riski kohta)
M7.Milliseid korrigeerivaid meetmeid oleks mõistlik rakendada, et riskide realiseerumisel
vähendada negatiivseid tagajärgi? (palun kirjutage tegevused tabeli V veergu iga
väljatoodud riski kohta)
M8.Millised RAKiga 2004-2006 seonduvad riskid on suures osas või täielikult realiseerunud?
…………..………………………………………………………
(riskid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(riskid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(riskid, palun kirjutage)

Ükski risk ei ole realiseerunud
Ei oska öelda
M9.Milliste RAK 2004-2006 riskidega seotud kartused on osutunud asjatuks?
…………..………………………………………………………
(riskid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(riskid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(riskid, palun kirjutage)

Kõik ennustatud riskid on osutunud põhjendatuks
Ei oska öelda
.

N1. Kuidas te koordineerisite
- ühelt poolt RSKSi ja OPde
- teiselt poolt Euroopa Põllumajandusfondi Maaelu Arenguks
vahendite planeerimist ja kasutamist?
…………..………………………………………………………
(tegevused, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tegevused, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tegevused, palun kirjutage)

Koordineerimist ei olnud
Ei oska öelda
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N2. Kuidas te koordineerisite
- ühelt poolt RSKSi ja OPde
- teiselt poolt Euroopa Kalandusfondi
vahendite planeerimist ja kasutamist?
…………..………………………………………………………
(tegevused, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tegevused, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tegevused, palun kirjutage)

Koordineerimist ei olnud
Ei oska öelda
N3. Kuidas te hindate
- ühelt poolt RSKSi ja OPde
- teiselt poolt Euroopa Põllumajandusfondi Maaelu Arenguks
omavahelist kooskõla?
Nimetatud dokumendid on omavahel täiesti kooskõlas
Nimetatud dokumendid on omavahel enamasti kooskõlas
Nimetatud dokumendid ei ole omavahel enamasti kooskõlas
Nimetatud dokumendid ei ole omavahel üldse kooskõlas
Nimetatud dokumendid ei pea omavahel kooskõlas olema
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

N4. Kuidas te hindate
- ühelt poolt RSKSi ja OPde
- teiselt poolt Euroopa Kalandusfondi
omavahelist kooskõla?
Nimetatud dokumendid on omavahel täiesti kooskõlas
Nimetatud dokumendid on omavahel enamasti kooskõlas
Nimetatud dokumendid ei ole omavahel enamasti kooskõlas
Nimetatud dokumendid ei ole omavahel üldse kooskõlas
Nimetatud dokumendid ei pea omavahel kooskõlas olema
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

N5.Milline on teie partnerite arvamus
- ühelt poolt RSKSi ja OPde
- teiselt poolt Euroopa Põllumajandusfondi Maaelu Arenguks
omavahelisest kooskõlast?
Kõik partnerid on nõus, et nimetatud dokumendid on omavahel kooskõlas
Enamik partnereid on nõus, et nimetatud dokumendid on omavahel kooskõlas
Enamik partnereid ei ole nõus, et nimetatud dokumendid on omavahel kooskõlas
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Ükski partner pole nõus, et nimetatud dokumendid on omavahel kooskõlas
Me pole partnerite arvamust küsinud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

N6.Milline on teie partnerite arvamus
- ühelt poolt RSKSi ja OPde
- teiselt poolt Euroopa Kalandusfondi
omavahelisest kooskõlast?
Kõik partnerid on nõus, et nimetatud dokumendid on omavahel kooskõlas
Enamik partnereid on nõus, et nimetatud dokumendid on omavahel kooskõlas
Enamik partnereid ei ole nõus, et nimetatud dokumendid on omavahel kooskõlas
Ükski partner pole nõus, et nimetatud dokumendid on omavahel kooskõlas
Me pole partnerite arvamust küsinud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

SUUR-SUUR TÄNU!
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Lisa 13

Lisa 13:
Strateegia partnerid ja koordinaator ekspertgrupist
Partnerite nimekiri RES 2007-2010 koostamisel EL Struktuurifondidega seonduvate programmdokumentide ettevalmistamise osas
Määratletud ministeeriumite poolt, koondanud Rahandusministeerium. Seisuga 06.04.06
Organisatsioon
Haridus- ja Teadusministeerium
1 Eesti Ametiühingute Keskliit
2 Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

kontaktisik

e-mail

aktiivsus (0-mitteaktiivsed;
1-väheaktiivsed; 2-aktiivsed)

koordinaator
Raul

Kaja Toomsalu
Piret Eit

kaja.toomsalu@eakl.ee
piret@annenk.tartu.ee

1

Eesti Biokeskus
Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Sihtasutus Eesti Kutseõppe Edendamise
Ühing
Eesti Maaülikool
Eesti Noorsootöö Keskus
Eesti Omavalitsusliitude Koostöökogu

Ain Laving
Toomas Sõmera
Tiia Randma
Toomas Šadeiko

alaving@ebc.ee
toomas.somera@eitsa.ee
tiia@koda.ee
toomas@tyritmk.ee

Andi Pärn
Toomas Ponkin
Ille Allsaar

andi.parn@eau.ee
Toomas.Ponkin@entk.ee
ille@ell.ee

Eesti Teaduste Akadeemia
Eesti Täiskasvanukoolitajate
Assotsiatsioon (ANDRAS)
Eesti Tööandjate Keskliit
Eesti Vabaharidusliit
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika
Instituut
Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus

Richard Villems
Birgit Lao

rvillems@ebc.ee
birgit@andras.ee

2

Eve Päärendson
Tiina Jääger
Ago Samosson

eve@ettk.ee
tiina@vilmsi.ee
ago@kbfi.ee

2

Sirje Murre

sirje.murre@kutsekoda.ee

1
2

16
17
18

Rakenduskõrgkoolide Rektorite
Nõukogu
Rektorite Nõukogu
Tallinna Tehnikaülikool

Mart Laidmets
mart.laidmets@ut.ee
Ardo Kamratov, Kiira Parre

1

19
20
21
22

Tallinna Ülikool
Tartu Biotehnoloogiapark
Tartu Teaduspark
Tartu Ülikool

Peeter Normak
peeter.normak@tlu.ee
Andrus Tasa
atasa@ebc.ee
Rene Tõnnisson
rene@ibs.ee
Ain Heinaru, Mare Ainsaar

2

Ardo Kamratov
Enel Mägi

1

23 Teadlaste Liit
24 Tiigrihüppe Sihtasutus
Sotsiaalministeerium
1 Avahoolduse arenduskeskus
2 Balti Keskkonna Foorum
3 Eakate Koda
4 Eesti Ametiühingute Keskliit
5 Eesti Arstide Liit
6 Eesti Haiglate Liit
7 Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
8 Eesti Kiirabi Liit
9 Eesti Kirurgide Assotsiatsioon
10 Eesti Linnade Liit
11 Eesti Maaomavalitsuste Liit
12 Eesti Mittetulundusühingute ja
Sihtasutuste Liit
13 Eesti Naisettevõtjate Liit
14 Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
15 Eesti Patsientide Esindusühing
16 Eesti Patsientide Nõukoda
17 Eesti Perearstide Selts
18 Eesti Puuetega Inimeste Koda

Kalle Tammemäe

kalle.tammemae@itcollege.ee

ardo.kamratov@ttu.ee
enel@tiigrihype.ee

1

Mare
Kitty Kislenko
Robert Valma

Jaan Tepp
Uno Silberg
Marit Otsing
Anu Laas
Pille Ilves
Kaido Kolk

AvahoolduseArenduskeskus@tallinnlv.ee
kitty.kislenko@bef.ee
eakl@eakl.ee
eal@arstideliit.ee
info@haiglateliit.ee
koda@koda.ee
ekliit@pb.uninet.ee
jaan.tepp@regionaalhaigla.ee
info@ell.ee
info@emovl.ee
marit@ngo.ee
laas@ut.ee
enut @ enut.ee
epe@epey.ee
eepn@hot.ee
perearstiselts@pak.tt.ee
epikoda@epikoda.ee
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1

2

2
1
2

19

Eesti Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon

talo@talo.ee

20
21
22
23
24
25
26

Eesti Tervishoiujuhtide Kolleegium
Eesti Tööandjate Keskliit
Eesti Õdede Liit
Eesti Ämmaemandate Ühing
E-tervise Sihtasutus
Innopolis Konsultatsioonid
Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus

vello.ilmoja@ltkh.ee
ettk@ettk.ee
ester.pruuden@ena.ee
siiri.pollumaa@kliinikum.ee
agu.kivimagi@sm.ee
meelis.niinepuu@innopolis.ee
tanel.matlik@meis.ee

Vello Ilmoja
Ester Pruuden
Siiri Põllumaa
Agu Kivimägi
Meelis Niinepuu
Tanel Mätlik

27 Poliitikauuringute Keskus Praxis
Maris Jesse
28 Tartu Ülikooli Arstiteaduskond
Irja Lutsar
29 Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskond
Jüri Kõre
Kultuuriministeerium
1 Eesti Muinsuskaitse Nõukogu
Toomas Tamla
2 Eesti Olümpiakomitee
Toomas Tõnise
3 Eesti Regionaalne Spordinõukogu
Malle Englas
4 Eesti Regionaalse Kultuuripoliitika
Eino Pedanik
Nõukoda
5 Muuseuminõukogu
Sirje Karis
6 Ühiskondliku Leppe Sihtasutus
Andra Veidemann
Keskkonnaministeerium
1 Eesti Biotehnoloogia Liit
Maarika Merirand
2 Eesti Jäätmekäitlejate Liit
Margit Rüütelmann
3 Eesti Keskkonnaühenduste Koda
Peep Mardiste
4 Eesti Veeühing
Maret Merisaar
5 Ühiskondliku Leppe Sihtasutus
Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium
1 Eesti Ametiühingute Keskliit
Harri Taliga
2 Eesti Biotehnoloogia Liit
Maarika Merirand
3 Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
Donald Visnapuu

2

maris.jesse@praxis.ee
irja.lutsar@ut.ee
juri.kore@ut.ee
Enn
toomas@eam.ee
toomas@eok.ee
malle.englas@kul.ee
eino.pedanik@kul.ee
sirje.karis@katarina.ee
andra.veidemann@lepe.ee

1
Üllas

maarika@biotech.ee
margit@estonica.ee
pepe@ut.ee
roheline@online.ee
info@lepe.ee

1
2
1
Rainer

eakl@eakl.ee
maarika@biotech.ee
info@ehrl.ee
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1
1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Eesti Infotehnoloogia- ja
Telekommunikatsiooniettevõtete Liit
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Eesti Kinnisvara Haldajate ja
Hooldajate Liit
Eesti Korteriühistute Liit
Eesti Kuurort- ja Taastusravi Liit
Eesti Kõrgem Kommertskool

18
19
20
21

Eesti Majaomanike Ühenduste Liit
Eesti Maksumaksjate Liit
Eesti Noorte Kommertskoda
Eesti Puutööliit
Eesti Tuleviku Uuringute Instituut
Eesti Turismifirmade Liit
Eesti Tööandjate Keskliit
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate
Assotsiatsioon
Eesti Väliskaubanduse Liit
Eesti Õigusjärgsete Omanike Liit
Eesti Üürnike Ühingute Liit
Estonian Euromanagement Institute

22
23
24
25
26
27
28

Junior Achievement Arengufond
MTÜ Eesti Maaturism
Rektorite Nõukogu
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna Ülikool
Tartu Ülikool
Teadus- ja Arendusnõukogu

29

Ühiskondlikku Leppe Sihtasutus

Urmas Kõlli

info@itl.ee

Siim Raie
Jüri Kröönström;
Roode Liias
Marit Otsing
Irene Väli
Tiit Elenurm

koda@koda.ee
ekhhl@ekhhl.ee

2

ekyl@ekyl.ee
info@estonianspas.com
ebs@ebs.ee; tiit.elenurm@ebs.ee

2

Riina Kallas
Kersti Kurre
Jüri Tümanok
Erik Puura
Kersti Kont
Tarmo Kriis
Kersti Kracht, Marina
Kaas
Tambet Made
Anto Raukas
Marju Unt
Epp Vodja
Varri Väli
Ain Heinaru
Juhan Teder
Mati Heidmets
Mare Ainsaar
Piret Tüksammel;
Anna Laido
Agu Laius

info@majaleht.ee
info@maksumaksjad.ee
jtymanok@online.ee
erik.puura@ut.ee
eti@eti.ee
info@etfl.ee
ettk@ettk.ee
evea@evea.ee

2
2

etc@etc.ee
omanikud@hot.ee
eesti.yyrnik@mail.ee
euroman@euroman.ee
junior@ja.ee
eesti@maaturism.ee
ain.heinaru@ut.ee
ttu@ttu.ee
mati.heidmets@tlu.ee
mare.ainsaar@ut.ee
piret.tyksammel@rk.ee; anna.laido@rk.ee
agu.laius@lepe.ee
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1
2
1

1

Põllumajandusministeerium
1 Eesti Aiandusliit
2 Eesti Erametsaliit
3

Eesti Kalakasvatajate Liit

4
5

Eesti Kalaliit
Eesti Kalurite Liit

6
7
8

Eesti Kaugpüüdjate Liit
Eesti Kaupmeeste Liit
Eesti Keskkonnaühenduste Koda

9
10
11
12
13
14

Eesti Leivaliit MTÜ
Eesti Maanaiste Ühendus
Eesti Maaparandajate Selts
Eesti Mesinike Liit
Eesti Piimaliit MTÜ
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

15

Eesti Põllumajandustootjate Keskliit

16
17
18
19
20

Eesti Maaülikool
Eesti Sporditeabe Sihtasutus
Eesti Toiduainetööstuse Liit
Eesti Veinitootjate Liit MTÜ
Eesti Vähikasvatajate Tulundusühistu

21

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate
Assotsiatsioon
Eesti Õlletootjate Liit MTÜ
Eestimaa Talupidajate Keskliit

22
23

Tiia
Valdur Miller
Ants Varblane,
Reemet Pauk
Aarne Liiv, Sivar
Irval

aiandusliit@aiandusliit.ee
erametsaliit@eramets.ee
sivar@remedium.ee; kalatalu@hot.ee

Valdur Noormägi
kalaliit@online.ee
Andres Varik, Toivo
kalurid@online.ee
Orgusaar
Arne Sõna
arne@reyktal.ee
Marika Merilai
info@kaupmeesteliit.ee
Maret Merisaar, Gilleke Kopamees, Kaia Lepik
Neeme Raig
Tiiu Soans
Tõnu Mugra
A. Kilk
T. Saron
Urmas Ingver, Olav
Kreen
Üllas Hunt, Kalev
Kreegipuu, Ilmar
Teevet, Sulev Peets
Rando Värnik
Priit Vene
H. Remmel
Vello Tafenau
Valeri Tootsman

neeme@pereleib.ee
tuhala@hot.ee
mugra@maajavesi.ee
eml@mesi.ee; kilk@cc.ttu.ee
piimaliit@piimaliit.ee
info@epkk.ee

Marina Kaas

marina@datanet.ee

Jüri Kert
Kaul Nurm

info@eestiolu.ee
etkl@online.ee

info@eptk.ee
rando.varnik@eau.ee
info@spordiinfo.ee
info@toiduliit.ee
veiniliit@hot.ee
veteko@hot.ee
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2

24

Liikumine Kodukant

25 MTÜ Eesti Maaturism
26 MTÜ Eesti Noortalunikud
27 OÜ Areto
28 TÜ Eesti Kalapüügiühistu
29 TÜ Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu
30 TÜ Eesti Traalpüügi Ühistu
31 Viina Liit MTÜ
32 Ühiskondliku Leppe Sihtasutus
Siseministeerium
1 Eesti Linnade Liit
2 Eesti Maaomavalitsuste Liit
3 Eesti Mittetulundusühingute ja
Sihtasutuste Liit
4 Eesti Väikesadamate Liit
5 Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirje Vinni, Olavy Sülla, Kaido Koppel
Varri Väli
Vahur Vingissaar
Tiiu Kosina
Andres Varik
Raivo Baum
Lembit Suursalu
Aleksander Skoblov

eesti@maaturism.ee
noortalunikud@hot.ee
tiiu@areto.ee
andresvarik@hot.ee
morobell@hot.ee
kartau@hot.ee
onistar@onistar.ee
info@lepe.ee

1

Jüri Võigemast
Sirje Ludvig
Marit Otsing

info@ell.ee
sirje.ludvig@emovl.ee
marit@ngo.ee

2
1
2

Jaak Reinmets
Toomas Välimäe

jaak.reinmets@mail.ee
toomas@hol.ee, info@hol.ee

Üllas

6

Hiiumaa Omavalitsuste Liit

Jüri Lauter

jyrilauter@hotmail.com, hol@mv.hiiumaa.ee

7

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit

Urve Erikson

urve@ivol.ee, ivol@ivmv.ee

8

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit

Ants Orgulas

ovl@jogevamv.ee, ants@jogevamv.ee

9

Järvamaa Omavalitsuste Liit

Krista Nurm

krista.nurm@jarvamv.ee, jol@jarvamv.ee

10
11

Liikumine Kodukant
Läänemaa Omavalitsuste Liit

Eha Paas
Vello Haaviste

kodukant@kodukant.ee
lovl@haapsalulv.ee, lovl@lovl.ee

12

Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit

Jaan Lõõnik

virol@virol.ee, jaan.loonik@virol.ee

13

Põlvamaa Omavalitsuste Liit

Hele Oidermaa

hele@polvamaa.ee
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14

Pärnumaa Omavalitsuste Liit

Kristel Ernits

pol@mv.parnu.ee

15

Raplamaa Omavalitsuste Liit

Kalle Toomet

kalle.toomet@kehtna.ee; rol@raplamaa.ee

16

Saaremaa Omavalitsuste Liit

Jüri Pärtel

jyrip@saare.ee

17

Tartumaa Omavalitsuste Liit

Pille Ratassepp

tol@tartumaa.ee

18

Valgamaa Omavalitsuste Liit

Ellen Eglit

ellen@valgamv.ee

19
20

Viljandimaa Omavalitsuste Liit
Võrumaa Omavalitsuste Liit

Reevo Maidla
Mirjam Salvet

reevo@viljandimaa.ee
mirjam@mv.werro.ee
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Lisa 14

Lisa 14:
Küsimustik partneritele
KÜSIMUSTIK PARTNERITELE – TÄISVERSIOON
Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 ja valdkondlike
rakenduskavade eelhindamine
TTÜ majandusteaduskond viib Rahandusministeeriumi tellimusel läbi:
- riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 (RSKSi) ja valdkondlike
rakenduskavade (OPde) eelhindamist (ex-ante).
Eelhindamine on osaks strateegia koostamise protsessist.
Sellega seoses palume Teil vastata alltoodud küsimustele. Loodame läbi kogutud vastuste anda
oma panuse ex-ante eesmärkide täitmiseks ehk aidata Teil ja Teie kolleegidel parandada:
- strateegia kvaliteeti ja
- planeerimise kvaliteeti.
Küsimustik on kaunis pikk, kuid oleme püüdnud esitada küsimusi, mida planeerijad nii
avalikus kui erasektoris endalt küsivad. Kui Teie poolt on nimetatud strateegiaga seotud mitu
inimest, siis soovitame spetsialiseeruda ja tööd jaotada. Uuritavad teemad ning nende maht on
toodud tabelis:
TEEMA
PA. Sissejuhatuseks mõned üldised küsimused RSKSi ja OPde koostamisest.
PB. Räägime varasemate perioodide kogemuse ja benchmarkide rollist RSKSi ja OPde koostamisel.
PC. Räägime RSKSi ja OPde koostamise põhimõtetest, teooriatest ja metodoloogiast ning
alusdokumentidest ja juhistest.
PD. Räägime partnerite kaasatusest RSKSi ja OPde koostamisse.
PE. Räägime strateegia väljatöötamise protsessist üldiselt.
PF. Räägime ühiskonna, majanduse ja keskkonna hetkeseisu analüüsist RSKSis ja OPdes.
PG. Räägime RSKSis ja OPdes püstitatud eesmärkidest.
PH. Räägime prioriteetidest RSKSis ja OPdes.
PI. Räägime RSKSi ja OPde prioriteetide rahastamisest.
PJ. Räägime RSKSi ja OPde rakendussüsteemist.
PK. Räägime indikaatoritest RSKSis ja OPdes.
PL. Räägime RSKSi ja OPde sisemisest ja välisest kooskõlast ja tasakaalust.
PM. Räägime RSKSi ja OPde ellurakendamisega seonduvatest riskidest.
PN. Räägime RSKSi ja OPde seostest teiste kavandatavate strateegiatega.
KOKKU

KÜSIMUSI
täisankeet
versioon
ette
4
4
5
5
5
2
13
15
14
16
10
19
12
10
18
7
4
152

7
15
12
14
8
13
10
9
17
7
2
125

Palume Teil vastata kõikidele küsimustele, et saada usaldusväärne ülevaade uuritavast
valdkonnast. Vastuste analüüsil ei seota vastuseid Teie isikuga. Pärast täidetud küsimustiku
tagastamist külastab Teid meie ekspertgrupi liige, et esitada täpsustavaid küsimusi, mis on
praegu küsimustikus märgitud halli taustaga. Selgitused vastamiseks on lisatud sulgudes ja
kaldkirjas, näiteks: (palun edasi küsimusega PE1).
Andmetöötluse lihtsustamise huvides palume Teil täita küsimustik arvutis:
- kõigepealt salvestage ´fail´ oma arvutisse;
- enne vastamist valige (st lülitage sisse) Tools->Track Changes, mis eristab teie vastused;
- vastuste sisestamisel asendage kast märgiga + või kirjutage vastus punktiiri ……….
(palun kirjutage)
asemele;
- täidetud ja salvestatud küsimustiku fail saatke Teie poole pöördunud eksperdi e-mailile.

Info eksperdi telefonil või telefonil 51 12 899 (Rein Riisalu).
Oleme ette tänulikud, kui leiate aega heita pilk tagasi tehtule vahekokkuvõtte tegemiseks.
Ekspertgrupi nimel
Enn Listra
Ex-ante juhtiv ekspert
TTÜ majandusteaduskonna dekaan
Kuupäev:

_______________________

Partneri institutsioon:

_______________________

Partneri esindajad:

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Küsimustikus kasutatakse lühendeid järgmises tähenduses:
- RSKS – Riikliku Struktuurivahendite Kasutamise Strateegia 2007-2013
- OPd – Valdkondlikud Rakenduskavad RSKSi juures
- RAK 2004 – Riiklik Arengukava 2004-2006 ning Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamise
strateegia Eestis

PA1.Mis ajast olete kaasatud RSKSi ja OPde koostamise protsessi juurde?
……………………..……
(kuu / aasta, palun kirjutage)

PA2.Mil viisil sai teie organisatsioonist RSKSi ja OPde koostamise protsessi kaasatud
partner?
…………………………………………………………………………...……
(kuidas saadi partneriks, palun kirjutage)

…………………………………………………………………………...……
(kuidas saadi partneriks, palun kirjutage)

…………………………………………………………………………...……
(kuidas saadi partneriks, palun kirjutage)

PA3.Kui palju inimesi teie organisatsioonist on vahetult ja kaudselt kaasatud RSKSi ja OPde
koostamise juurde?
- vahetult ……………………..……
(inimeste arv, palun kirjutage)

- lisaks kaudselt ……………………..……
(inimeste arv, palun kirjutage)
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PA4.Milliste RSKSi ja OPde teemade ja valdkondadega te olete otseselt tegelenud? (võttes
aluseks RSKSi ja OPde sisukorra; palun märkige ära vastavad teemad)

RSKS
1. Sissejuhatus – strateegia olemus (1.1), strateegia alused (1.2), strateegia koostamine
(1.4), strateegia ülesehitus (1.5)
1. Sissejuhatus – seotus Euroopa Põllumajanduse Fondi Maaelu Arenguks ja Euroopa
Kalandusfondi toetuste planeerimisega (1.3)
1. Sissejuhatus – huvigruppide kaasamine strateegia koostamisse (1.4)
2.1. Väliskeskkond: globaalsed ja Euroopa arengutrendid
2.2. Demograafiline olukord
2.3. Makromajanduslik keskkond ja olukord
2.4. Regionaalne ja kohalik areng
2.5. Keskkonnahoid
2.6. Energeetika
2.7. Transport
2.8. Infoühiskond
2.9. Teadus- ja arendustegevus
2.10. Ettevõtlus
2.11. Tööturg
2.12. Haridus
2.13. Tervishoid
2.14. Sotsiaalkaitse
2.15. Haldussuutlikkus
2.16. SWOT-analüüs
2.17. Analüüsi järeldused
3.1. Üldeesmärk ja strateegia aastateks 2007-2013
3.2. Indikaatorid
3.3. Prioriteet 1: Haritud ja tegus rahvas
3.4. Prioriteet 2: Teadus- ja arendustegevuse võimekuse ning ettevõtete
uuendusmeelsuse ja tootlikkuse kasv
3.5. Prioriteet 3: Paremad ühendusvõimalused
3.6. Prioriteet 4: Väiksem keskkonnakoormus
3.7. Prioriteet 5: Piirkondade terviklik ja tasakaalustud areng
3.8. Suurem haldusvõimekus
4. Ülevaade valdkondlikest rakenduskavadest ja nende elluviimisest
…………..………………………………………………………
(teema / valdkond, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(teema / valdkond, palun kirjutage)

OP: Elukeskkonna arendamise rakenduskava
3.1 Keskkonnahoid
3.2 Regionaalne ja kohalik areng
3.3 Haldussuutlikkus
4.1 Prioriteetne suund 1: Keskkonnainvesteeringud Ühtekuuluvusfondist
4.2 Prioriteetne suund 2: Keskkonnainvesteeringud Euroopa Regionaalarengu Fondist
4.3 Prioriteetne suund 3: Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng
4.4 Prioriteetne suund 4: Tehniline abi
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Horisontaalsete eesmärkide toetamine
Suurprojektid
Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
5. Rakenduskava rahastamine ja lisanduvuse arvestus
6. Abivaldkondade indikatiivne jaotus
7. Rakenduskava juhtimine
…………..………………………………………………………
(teema / valdkond, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(teema / valdkond, palun kirjutage)

OP: Ettevõtluse, infoühiskonna, transpordi ja energeetika infrastruktuuri arendamise
rakenduskava
Analüüs – 1.1 Ettevõtlus
Analüüs – 1.2 Transport
Analüüs – 1.3 Infoühiskond
Analüüs – 1.4 Energeetika
Prioriteetsete suundade kirjeldus – 2.1 Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Prioriteetsete suundade kirjeldus – 2.2. Strateegilise tähtsusega
transpordiinvesteeringud (ÜF)
Prioriteetsete suundade kirjeldus – 2.3. Regionaalse tähtsusega transpordi
infrastruktuuri arendamine (ERF)
Prioriteetsete suundade kirjeldus – 2.4. Infoühiskonna edendamine
Prioriteetsete suundade kirjeldus – 2.5. Energeetika arendamine
Prioriteetsete suundade kirjeldus – 2.6. Tehnilise abi korraldus
Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed indikaatorid
Suurprojektid ja üldised toetused
Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
3. Rakenduskava rahastamine ja lisanduvuse arvestus
4. Abivaldkondade indikatiivne jaotus
5. Rakenduskava juhtimine
…………..………………………………………………………
(teema / valdkond, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(teema / valdkond, palun kirjutage)

OP: Hariduse, T&A, tervishoiu ning hoolekande infrastruktuuri arendamise
rakenduskava
Analüüs – 3.1 Haridus
Analüüs – 3.2 Teadus- ja arendustegevus
Analüüs – 3.3 Tervishoid ja hoolekanne
Prioriteetsete suundade kirjeldus – 4.1 Hariduse infrastruktuuri arendamine
Prioriteetsete suundade kirjeldus – 4.2. Kaasaegse teadus- ja arendustegevuse
võimekuse suurendamine ning kõrghariduse õppekeskkonna kaasajastamine
Prioriteetsete suundade kirjeldus – 4.3. Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri
arendamine
Prioriteetsete suundade kirjeldus – 4.4. Tehniline abi
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Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed indikaatorid
Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
5. Rakenduskava rahastamine ja lisanduvuse arvestus
6. Abivaldkondade indikatiivne jaotus
7. Rakenduskava elluviimine
…………..………………………………………………………
(teema / valdkond, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(teema / valdkond, palun kirjutage)

OP: Inimressursi arendamise rakenduskava
Analüüs – 3.1 Haridus
Analüüs – 3.2 Teadus- ja arendustegevus ning kõrgharidus
Analüüs – 3.3 Tööturg
Analüüs – 3.4 Ettevõtlus
Analüüs – 3.5 Haldusvõimekus
Prioriteetsete suundade kirjeldus – 4.1 Elukestev õpe
Prioriteetsete suundade kirjeldus – 4.2. Teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse
inimressursi arendamine
Prioriteetsete suundade kirjeldus – 4.3. Pikk ja kvaliteetne tööelu
Prioriteetsete suundade kirjeldus – 4.4. Teadmised ja oskused uuendusmeelseks
ettevõtluseks
Prioriteetsete suundade kirjeldus – 4.5. Suurem haldusvõimekus
Prioriteetsete suundade kirjeldus – 4.6. Horisontaalne tehniline abi
Prioriteetsete suundade kirjeldus – 4.7. Tehniline abi
Horisontaalsete eesmärkide toetamine: horisontaalsed indikaatorid
Seosed teiste rakenduskavade ja strateegiatega
5. Rakenduskava rahastamine ja lisanduvuse arvestus
6. Abivaldkondade indikatiivne jaotus
7. Rakenduskava elluviimine
…………..………………………………………………………
(teema / valdkond, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(teema / valdkond, palun kirjutage)

Ei ole kaasatud ühegi teema ega valdkonna juurde
Ei oska öelda
Täiendavad funktsioonid: …………..………………………………………………………
(teema / valdkond, palun kirjutage)
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PB1.Milline oli (on olnud) teie kokkupuude RAK 2004-2006 koostamise ja
ellurakendamisega?
…………..………………………………………………………
(kokkupuude, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(kokkupuude, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(kokkupuude, palun kirjutage)

Kaasatus või roll koostamises:
…………..………………………………………………………
(kokkupuude, palun kirjutage)

Kaasatus või roll ellurakendamises:
…………..………………………………………………………
(kokkupuude, palun kirjutage)

Kokkupuude puudus (puudub)
PB2.Palun nimetage suuremaid projekte või tegevusi, kus riigipoolne sekkumine RAK 20042006 raames on teie hinnangul tänaseks andnud või ilmselgelt andmas valdkonnale olulist
kasu (best practices)?
…………..………………………………………………………
(näide, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(näide, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(näide, palun kirjutage)

PB3.Millised on teie arvates kolm peamist õppetundi Eestis, mida on saadud RAK 2004-2006
kogemusest?
1. …………..………………………………………………………
(õppetund, palun kirjutage)

2. …………..………………………………………………………
(õppetund, palun kirjutage)

3. …………..………………………………………………………
(õppetund, palun kirjutage)

PB4.Palun nimetage eeskujusid (benchmark’e) maailmast või Euroopast, millest Eesti võiks
juhinduda struktuurivahendite kasutamise strateegiate ja valdkondlike rakenduskavade
koostamisel. Oskate te nimetada dokumente, milles benchmark-riikide lähenemine on lahti
kirjutatud?
…………..…………… ………………………………………………………………….
(benchmark-riik, palun kirjutage)

(benchmark-dokument, palun kirjutage)

………….……………… ………………………………………………………………….
(benchmark-riik, palun kirjutage)

(benchmark-dokument, palun kirjutage)

……….………………… ………………………………………………………………….
(benchmark-riik, palun kirjutage)

(benchmark-dokument, palun kirjutage)
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……..………………… ………………………………………………………………….
(benchmark-riik, palun kirjutage)

(benchmark-dokument, palun kirjutage)

PB5.Palun nimetage eeskujusid (benchmark’e) maailmast või Euroopast, millest teie
valdkond (valdkonnad) võiks juhinduda struktuurivahendite kasutamise strateegiate ja
valdkondlike rakenduskavade koostamisel. Oskate te nimetada dokumente, milles
benchmark-riikide lähenemine on lahti kirjutatud?
……..………………… ………………………………………………………………….
(benchmark-riik, palun kirjutage)

(benchmark-dokument, palun kirjutage)

……..………………… ………………………………………………………………….
(benchmark-riik, palun kirjutage)

(benchmark-dokument, palun kirjutage)

……..………………… ………………………………………………………………….
(benchmark-riik, palun kirjutage)

(benchmark-dokument, palun kirjutage)

……..………………… ………………………………………………………………….
(benchmark-riik, palun kirjutage)

(benchmark-dokument, palun kirjutage)

……..………………… ………………………………………………………………….
(benchmark-riik, palun kirjutage)

(benchmark-dokument, palun kirjutage)

"

#

PC1.Millised on olnud (kirjapandult või suuliselt omavahel kooskõlastatud) üldised
põhimõtted, millest on juhindutud RSKSi ja OPde koostamise korraldamisel ja partnerite
kaasamisel?
Jah, ……………………………………………………………….…
(põhimõte, palun kirjutage)

…………………………………………………………………………………….…
(põhimõte, palun kirjutage)

…………………………………………………………………………………….…
(põhimõte, palun kirjutage)

Mingeid kokkulepitud põhimõtteid pole olnud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PC2.Millistest teoreetilistest kontseptsioonidest või metoodikatest on lähtutud RSKSi ja
OPde teie valdkonna (valdkondade) strateegia koostamisel?
…………..………………………………………………………
(teooria / metoodika, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(teooria / metoodika, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(teooria / metoodika, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(teooria / metoodika, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(teooria / metoodika, palun kirjutage)
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Ei ole lähtutud ühestki teoreetilisest kontseptsioonist ega metoodikast
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PC3.Millistel juhtudel on teie hinnangul riigi sekkumine Eesti ühiskonna ja majanduse
arengusse ja keskkonnakaitsesse põhjendatud?
…………..………………………………………………………
(selgitus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(selgitus, palun kirjutage)

Ühiskond: …………..………………………………………………………
(selgitus, palun kirjutage)

Majandus: …………..………………………………………………………
(selgitus, palun kirjutage)

Keskkond: …………..………………………………………………………
(selgitus, palun kirjutage)

Riigi sekkumine ühiskonna ja majanduse arengusse ja keskkonnakaitsesse ei ole üldse
põhjendatud
Ei oska öelda
PC4.Millistel juhtudel on teie hinnangul riigi sekkumine teie valdkonna (valdkondade)
arengusse põhjendatud?
…………..………………………………………………………
(selgitus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(selgitus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(selgitus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(selgitus, palun kirjutage)

Riigi sekkumine meie valdkonda(desse) ei ole üldse põhjendatud
Ei oska öelda
PC5.Palun nimetage need EL ja Eesti raamdokumendid ja programmid või kavad, mis on teil
läbi töötatud seoses osalemisega partnerina RSKSi ja OPde väljatöötamises? (palun
variante mitte ette lugeda)
Lissaboni strateegia
Euroopa tööhõive arengukava
EL sotsiaalse kaasatuse strateegia
EL säästva arengu strateegia
Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava (MTTK)
Säästev Eesti 21 (SE21)
Ühenduse strateegilised suunised (CSG)
EL struktuurifondide üldmäärus
EL struktuurifondide üldmääruse rakendusmäärus
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EL sotsiaalfondi määrus (ESFi määrus)
EL struktuurifondide määrus (ERDFi määrus)
EL ühtekuuluvusfondi määrus (CFi määrus)
EK eelhindamise juhend
EK indikaatorite juhend
Euroopa Põllumajandusfondi Maaelu Arenguks Strateegia
Euroopa Kalandusfondi Strateegia
…………..………………………………………………………
(dokumendi nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(dokumendi nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(dokumendi nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(dokumendi nimi, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(dokumendi nimi, palun kirjutage)

Ei kasutanud mingeid raamdokumente, programme ega kavasid
Ei oska öelda
$

PD1.Millised on teie arvates õppetunnid partnerite kaasamisest Eestis, mida on saadud
RAK 2004-2006 kogemusest?
…………..………………………………………………………
(õppetund, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(õppetund, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(õppetund, palun kirjutage)

Koostajad pole varasemast kogemusest midagi õppinud
Ei oska öelda
PD2.RSKSi ja OPde koostamisse on kaasatud 123 erinevat partnerit. Kuidas te hindate seda
arvu?
Partnereid on liiga palju
Partnereid on palju
Partnereid on optimaalselt
Partnereid on vähe
Partnereid on liiga vähe
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)
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PD3.Kas mõni oluline partner on jäänud kaasamata?
Jah, oleks pidanud veel kaasama …………………………………………………….…
(partneri nimi, palun kirjutage)

…………………………………………………………………………………….…
(partneri nimi, palun kirjutage)

Ei ole
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PD4.Kas on partnereid, kes on teie arvates ülearused?
Jah, poleks pidanud kaasama ………………………………………………………….…
(partneri nimi, palun kirjutage)

…………………………………………………………………………………….…
(partneri nimi, palun kirjutage)

Ei ole
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PD5.Millised olid koostajate ootused partnerite rolli või panuse suhtes RSKSi ja OPde
väljatöötamise protsessis?
…………..………………………………………………………
(partnerite roll või panus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(partnerite roll või panus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(partnerite roll või panus, palun kirjutage)

Koostajatel puudus selge ootus
Ei oska öelda
PD6.Millisena näete teie partnerite rolli või panust RSKSi ja OPde väljatöötamises?
…………..………………………………………………………
(partnerite roll või panus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(partnerite roll või panus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(partnerite roll või panus, palun kirjutage)

Partnereid poleks olnud vaja kaasata
Ei oska öelda
PD7.Mida konkreetselt olete andnud koostajatele sisendiks RSKSi ja OPde koostamisel?
…………..………………………………………………………
(konkreetne sisend, palun kirjutage)
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…………..………………………………………………………
(konkreetne sisend, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(konkreetne sisend, palun kirjutage)

Mitte midagi
Ei oska öelda
PD8.Millised olid teie kui kaasatud partneri ootused RSKSi ja OPde koostajate suhtes?
…………..………………………………………………………
(ootus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(ootus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(ootus, palun kirjutage)

Ootused puudusid
Ei oska öelda
PD9.Kuidas te hindate partnerite aktiivsust RSKSi ja OPde koostamisel?
Partnerite aktiivsus on olnud üldiselt väga kõrge
Partnerite aktiivsus on olnud üldiselt kõrge
Partnerite aktiivsus on olnud üldiselt keskpärane
Partnerite aktiivsus on olnud üldiselt madal
Partnerite aktiivsus on olnud üldiselt väga madal
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PD10.Kuidas te hindate:
- oma valdkonda (valdkondadesse) kaasatud partnerite aktiivsust võrreldes
- teistesse valdkondadesse kaasatud partnerite aktiivsusega?
Meie valdkonna (valdkondade) partnerite aktiivsus on olnud kõvasti kõrgem
Meie valdkonna (valdkondade) partnerite aktiivsus on olnud kõrgem
Meie ja teiste valdkondade partnerite aktiivsus on olnud samaväärne
Meie valdkonna (valdkondade) partnerite aktiivsus on olnud madalam
Meie valdkonna (valdkondade) partnerite aktiivsus on olnud kõvasti madalam
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PD11.Kuidas te hindate partnerite panust RSKSi ja OPde koostamisel?
Partnerite panus on ületanud kõvasti koostajate ootusi
Partnerite panus on ületanud koostajate ootusi
Partnerite panus on olnud vastanud koostajate ootustele
Partnerite panus on jäänud allapoole koostajate ootusi
Partnerite panus on jäänud kõvasti allapoole koostajate ootusi
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Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PD12.Kuidas te hindate:
- oma valdkonda (valdkondadesse) kaasatud partnerite panust võrreldes
- teistesse valdkondadesse kaasatud partnerite panusega?
Meie valdkonna (valdkondade) partnerite panus on olnud kõvasti suurem
Meie valdkonna (valdkondade) partnerite panus on olnud suurem
Meie ja teiste valdkondade partnerite panus on olnud samaväärne
Meie valdkonna (valdkondade) partnerite panus on olnud väiksem
Meie valdkonna (valdkondade) partnerite panus on olnud kõvasti väiksem
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PD13.Kuidas te hindate partnerite panust:
- RSKSi ja OPde koostamisel võrreldes
- RAK 2004-2006 koostamisega?
Partnerite panus nüüd on olnud kõvasti suurem kui varem
Partnerite panus nüüd on olnud suurem kui varem
Partnerite panus nüüd on olnud samaväärne kui varem
Partnerite panus nüüd on olnud väiksem kui varem
Partnerite panus nüüd on olnud kõvasti väiksem kui varem
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

%

&&

PE1.Palun kirjeldage enda osalust RSKSi ja OPde väljatöötamise protsessis Eesti kui terviku
ja teie valdkonna (valdkondade) kohta?
…………..…………………………………………………………….…………………
(osalus strateegia väljatöötamise protsessis, palun kirjutage)

…………..…………………………………………………………….…………………
(osalus strateegia väljatöötamise protsessis, palun kirjutage)

…………..…………………………………………………………….…………………
(osalus strateegia väljatöötamise protsessis, palun kirjutage)

…………..…………………………………………………………….…………………
(osalus strateegia väljatöötamise protsessis, palun kirjutage)

Mida tähendab strateegia teie jaoks …………………………………………………………
(strateegia väljatöötamise protsess, palun kirjutage)

Milliseid samme astuti ……..………………………………………………………
(strateegia väljatöötamise protsess, palun kirjutage)
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Milliseid piiranguid tuli silmas pidada …..…………………………………………………
(strateegia väljatöötamise protsess, palun kirjutage)

Kelle arvamusega arvestati ……..………………………………………………………
(strateegia väljatöötamise protsess, palun kirjutage)

Kuidas langetati otsuseid ……..………………………………………………………
(strateegia väljatöötamise protsess, palun kirjutage)

Mille alusel te usute, et tegemist on parima võimaliku strateegiaga antud olukorras
…………………………………………………
(strateegia väljatöötamise protsess, palun kirjutage)

PE2.Palun valige olemasolevate valikute seast kõige tõesem väide (palun märkige iga
küsimuse kohta vaid üks valik).
PE2.1 Planeerimise protsessis oli meie arvates koostajatel rõhuasetus …
… eelarvete ja laekumiste kontrollil
… oodataval finantseerimise kasvul ja kompleksel haldamisel
… keskkonna muutustele vastavalt strateegia rõhuasetuse muutmisel
… kiiresti muutuvatele situatsioonidele reageerimisel
PE2.2 Planeerimise protsessis oli meie arvates koostajatel põhiliseks aluseks …
… eelnevate perioodide aruanded ja õppetunnid
… vanade trendide jätkumine
… uute trendide ja nende lõppemiste ennustamine
… keskkond (teades asjaolu, et planeerimise tsükkel on liiga pikk kiirete
muutuste korral)
PE2.3 Planeerimise protsessis toimus meie arvates planeerimine …
… ülalt-alla
… alt-üles
… kombineeritult
… kombineeritult, mis kaldus pigem alt üles
PE2.4 Planeerimise protsess toimus meie arvates koostajatel …
… periooditi
… reaalajas ehk pidevalt
PE2.5 Planeerimise protsessis oli meie arvates koostajatel põhiliseks toetavaks
väärtussüsteemiks …
… eelarve
… tuleviku ennustamine
… strateegiline mõttekäik
… tuleviku loomine
PE3.Palun hinnake RSKSi ja OPsid järgmiste küsimuste lõikes7:
PE3.1 Kuidas mõjub Eesti ettekujutus tulevikust võrreldes lähinaabritega EList? (palun
märkida ainult üks vastus)
konventsionaalne ja
reageeriv

7

eriline ja
kaugelenägelik

Küsimused on kohandatud G.Hamel’i ja C.K.Prahalad’i strateegiaõpetusest

341

PE3.2 Missugused teemad on pälvinud RSKSi ja OPde aruteludel kõige rohkem
tähelepanu? (palun märkida ainult üks vastus)
peamiste
protsesside ümberkorraldamine

peamiste
strateegiliste
suundade
uuendamine

PE3.3 Kas Eestit nähakse ELis ennekõike reeglitele kuuletujana või reeglite
kehtestajana? (palun märkida ainult üks vastus)
peamiselt reeglitele
kuuletuja

peamiselt
reeglite
kehtestaja

PE3.4 Mis õnnestub Eestil paremini, kas tegevuste efektiivsuse tõstmine või
põhimõtteliselt uute arengusuundade loomine? (palun märkida ainult üks vastus)
peamiselt tegevuste
efektiivsuse
tõstmine

peamiselt uute
arengusuundade
loomine

PE3.5 Kas Eesti pingutused keskenduvad edukamatele EL riikidele järelejõudmisele või
oma rahvusliku arengusuuna edendamisele? (palun märkida ainult üks vastus)
peamiselt
edukamatele EL
riikidele
järelejõudmisele

peamiselt oma
rahvusliku
arengusuuna
edendamisele

PE3.6 Mil määral on RSKS ja OPd sõltuvad EL strateegilisest tegevusest ja mil määral
Eesti enda tulevikuvisioonist? (palun märkida ainult üks vastus)
peamiselt
ajendatud Eesti
enda tulevikuvisioonist

peamiselt ajendatud
EList

PE3.7 Mil määral on RSKSi ja OPde elluviijad kui hooldusinsenerid, kes hoiavad käigus
olemasolevat, ning määral arhitektid, kes ise kujundavad tulevikku? (palun märkida
ainult üks vastus)
peamiselt hooldusinsenerid

peamiselt
arhitektid

PE3.8 Milline on partnerite muretsemise ja lootuse suhe? (palun märkida ainult üks
vastus)
peamiselt
muretsevad

peamiselt
lootusrikkad
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PE4.Mille poolest on teie arvates strateegia väljatöötamise protsess erinev:
- RSKSi ja OPde juures võrreldes
- RAK 2004-2006’ga?
…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(erinevus, palun kirjutage)

Erinevust ei ole
Ei oska öelda
'

#

PF1.Millised on teie arvates peamised maailma, Euroopa ja Eesti sotsiaal-majanduslikud ja
keskkonna-alased arengutrendid, millega on arvestatud RSKSi ja OPde koostamisel?
…………..………………………………………………………
(arengutrendid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(arengutrendid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(arengutrendid, palun kirjutage)

Ühiskonna arengutrendid: …………..………………………………………………………
(arengutrendid, palun kirjutage)

Majanduse arengutrendid: …………..………………………………………………………
(arengutrendid, palun kirjutage)

Keskkonna-alased arengutrendid: ……..……………………………………………………
(arengutrendid, palun kirjutage)

PF2.Millised on teie arvates tähtsuse järjekorras peamised arengutrendid teie valdkonnas
(valdkondades), millega on arvestatud RSKSi ja OPde koostamisel?
1. …………..………………………………………………………
(peamine arengutrend, palun kirjutage)

2. …………..………………………………………………………
(teine arengutrend, palun kirjutage)

3. …………..………………………………………………………
(kolmas arengutrend, palun kirjutage)

4. …………..………………………………………………………
(neljas arengutrend, palun kirjutage)

5. …………..………………………………………………………
(viies arengutrend, palun kirjutage)
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PF3.Milliseid
- maailma, Euroopa või Eesti sotsiaal-majanduslikke ja keskkonna-alaseid või
- teie valdkonna (valdkondade)
olulisi arengutrende oleks pidanud teie arvates RSKSi ja OPde koostamisel veel
arvestama?
…………..………………………………………………………
(arengutrend, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(arengutrend, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(arengutrend, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(arengutrend, palun kirjutage)

Ühtki olulisemat arengutrendi ei ole jäetud arvestamata
Ei oska öelda
PF4.Millised on teie arvates peamised Eesti sotsiaal-majanduslikud ja keskkonna-alased
vajadused, mis on lülitatud RSKSi ja OPdesse?
…………..………………………………………………………
(vajadused, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(vajadused, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(vajadused, palun kirjutage)

Ühiskonna vajadused: …………..………………………………………………………
(vajadused, palun kirjutage)

Majanduse vajadused: …………..………………………………………………………
(vajadused, palun kirjutage)

Keskkonna-alased vajadused:
…………..………………………………………………………

(vajadused, palun kirjutage)

PF5.Millised on teie arvates tähtsuse järjekorras peamised vajadused teie valdkonnas
(valdkondades), mis on lülitatud RSKSi ja OPdesse?
1. …………..………………………………………………………
(peamine vajadus, palun kirjutage)

2. …………..………………………………………………………
(teine vajadus, palun kirjutage)

3. …………..………………………………………………………
(kolmas vajadus, palun kirjutage)

4. …………..………………………………………………………
(neljas vajadus, palun kirjutage)

5. …………..………………………………………………………
(viies vajadus, palun kirjutage)
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PF6.Milliseid
- Eesti sotsiaal-majanduslikke ja keskkonna-alaseid või
- teie valdkonna (valdkondade)
olulisi vajadusi oleks pidanud teie arvates veel RSKSi ja OPdesse lülitama?
…………..………………………………………………………
(välja jäetud vajadus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(välja jäetud vajadus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(välja jäetud vajadus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(välja jäetud vajadus, palun kirjutage)

Ühtki olulisemat vajadust ei ole välja jäetud
Ei oska öelda
PF7.Milline on teie kui partneri hinnang RSKSis ja OPdes välja toodud Eesti kui terviku
peamiste arenguvajaduste kohta?
Meie seisukoht kattub täielikult koostajate poolt esitatud vajaduste pingereaga
Meie seisukoht kattub enamasti koostajate poolt esitatud vajaduste pingereaga
Meie seisukoht enamasti ei kattu koostajate poolt esitatud vajaduste pingereaga
Meie seisukoht ei kattu üldse koostajate poolt esitatud vajaduste pingereaga
Me ei ole saanud aru, millised on koostajate arvates peamised arenguvajadused
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PF8.Milline on teie kui partneri hinnang RSKSis ja OPdes välja toodud teie valdkonna
(valdkondade) peamiste arenguvajaduste kohta?
Meie seisukoht kattub täielikult koostajate poolt esitatud vajaduste pingereaga
Meie seisukoht kattub enamasti koostajate poolt esitatud vajaduste pingereaga
Meie seisukoht enamasti ei kattu koostajate poolt esitatud vajaduste pingereaga
Meie seisukoht ei kattu üldse koostajate poolt esitatud vajaduste pingereaga
Me ei ole saanud aru, millised on koostajate arvates peamised arenguvajadused
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PF9.Milline on teiste partnerite seisukoht Eesti peamiste arenguvajaduste osas?
Kõigi partnerite seisukoht kattub koostajate poolt esitatud vajaduste pingereaga
Enamiku partnerite seisukoht kattub koostajate poolt esitatud vajaduste pingereaga
Enamiku partnerite seisukoht ei kattu koostajate poolt esitatud vajaduste pingereaga
Ühegi partneri seisukoht ei kattu koostajate poolt esitatud vajaduste pingereaga
Me ei ole teiste partneritega seda arutanud
Ei oska öelda
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……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PF10.Milline on teie valdkonna (valdkondade) teiste partnerite seisukoht teie valdkonna
(valdkondade) peamiste arenguvajaduste osas?
Kõigi partnerite seisukoht kattub koostajate poolt esitatud vajaduste pingereaga
Enamiku partnerite seisukoht kattub koostajate poolt esitatud vajaduste pingereaga
Enamiku partnerite seisukoht ei kattu koostajate poolt esitatud vajaduste pingereaga
Ühegi partneri seisukoht ei kattu koostajate poolt esitatud vajaduste pingereaga
Me ei ole teiste partneritega seda arutanud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PF11.Kuidas te hindate RSKSis ja OPdes Eesti kohta tervikuna esitatud hetkeolukorra
analüüsi tegelikkusele vastavust? Palun põhjendage, kui kasvõi osaliselt ei vasta
tegelikkusele.
Hetkeolukorra analüüs vastab tegelikkusele maksimaalsel määral
Hetkeolukorra analüüs enamasti vastab tegelikkusele
Hetkeolukorra analüüs enamasti ei vasta tegelikkusele
Hetkeolukorra analüüs ei vasta tegelikkusele üldse
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

PF12.Kuidas te hindate RSKSis ja OPdes teie valdkonna (valdkondade) kohta esitatud
hetkeolukorra analüüsi tegelikkusele vastavust? Palun põhjendage, kui kasvõi osaliselt
ei vasta tegelikkusele.
Hetkeolukorra analüüs vastab tegelikkusele maksimaalsel määral
Hetkeolukorra analüüs enamasti vastab tegelikkusele
Hetkeolukorra analüüs enamasti ei vasta tegelikkusele
Hetkeolukorra analüüs ei vasta tegelikkusele üldse
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)
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PF13.Kuidas te hindate RSKSis ja OPdes hetkeolukorra analüüsi kohta tehtud järelduste
põhjendatust Eesti kohta tervikuna? Palun põhjendage, kui kasvõi osaliselt ei ole
põhjendatud.
Järelduste seos eelneva analüüsiga on selge
Järelduste seos eelneva analüüsiga on enamasti selge
Järelduste seos eelneva analüüsiga on enamasti ebaselge
Järeldused ei tulene eelnevast analüüsist
Hetkeolukorra analüüsist pole järeldusi tehtud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

PF14.Kuidas te hindate RSKSis ja OPdes hetkeolukorra analüüsi kohta tehtud järelduste
põhjendatust oma valdkonna (valdkondade) kohta? Palun põhjendage, kui kasvõi osaliselt
ei ole põhjendatud.
Järelduste seos eelneva analüüsiga on selge
Järelduste seos eelneva analüüsiga on enamasti selge
Järelduste seos eelneva analüüsiga on enamasti ebaselge
Järeldused ei tulene eelnevast analüüsist
Hetkeolukorra analüüsist pole järeldusi tehtud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

(

PG1.Kas seatud eesmärgid RSKSis ja OPdes tervikuna lähtuvad hetkeolukorra analüüsist?
Palun põhjendage, kui mõni eesmärk ei lähtu hetkeolukorra analüüsist.
Jah, kõik eesmärgid lähtuvad hetkeolukorra analüüsist
Enamik eesmärke lähtuvad hetkeolukorra analüüsist
Enamik eesmärke ei lähtu hetkeolukorra analüüsist
Ükski eesmärk ei lähtu hetkeolukorra analüüsist
Eesmärke pole välja toodud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)
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PG2.Kas seatud eesmärgid RSKSi ja OPde teie valdkonna (valdkondade) kohta lähtuvad
hetkeolukorra analüüsist? Palun põhjendage, kui mõni eesmärk ei lähtu hetkeolukorra
analüüsist.
Jah, kõik eesmärgid lähtuvad hetkeolukorra analüüsist
Enamik eesmärke lähtuvad hetkeolukorra analüüsist
Enamik eesmärke ei lähtu hetkeolukorra analüüsist
Ükski eesmärk ei lähtu hetkeolukorra analüüsist
Eesmärke pole välja toodud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

PG3.Millised on teie arvates kolm peamist positiivset mõju Ühendusele tervikuna, mis
kaasnevad RSKSi ja OPde elluviimisega Eestis?
1. …………..………………………………………………………
(mõju, palun kirjutage)

2. …………..………………………………………………………
(mõju, palun kirjutage)

3. …………..………………………………………………………
(mõju, palun kirjutage)

Positiivsed mõjud puuduvad
Ei oska öelda
PG4.Millised on teie arvates kolm peamist negatiivset mõju Ühendusele tervikuna, mis
kaasnevad RSKSi ja OPde elluviimisega Eestis?
1. …………..………………………………………………………
(mõju, palun kirjutage)

2. …………..………………………………………………………
(mõju, palun kirjutage)

3. …………..………………………………………………………
(mõju, palun kirjutage)

Negatiivsed mõjud puuduvad
Ei oska öelda
PG5.Millised on teie arvates kolm peamist saavutust Eestile tervikuna, mis kaasnevad RSKSi
ja OPde elluviimisega? Palun hinnake nende saavutamise tõenäosust protsentides.
1. ……..……………………………………………………… ………………………. %
(saavutuse kirjeldus, palun kirjutage)

(saavutamise tõenäosus)

2. ……..……………………………………………………… ………………………. %
(saavutuse kirjeldus, palun kirjutage)
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(saavutamise tõenäosus)

3. ……..……………………………………………………… ………………………. %
(saavutuse kirjeldus, palun kirjutage)

(saavutamise tõenäosus)

Märkimisväärseid saavutusi ei kaasne
Ei oska öelda
PG6.Millistes, vahetult arvuliselt mõõdetavates näitajates, on teie arvates RSKSi ja OPde
elluviimisega kaasnevad mõjud Eestile kõige suuremad?
…………..………………………………………………………
(arvuline näitaja, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(arvuline näitaja, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(arvuline näitaja, palun kirjutage)

PG7.Millised saavad teie arvates olema kolm olulisemat tegematajätmist Eestis tervikuna,
kuna RSKSis ja OPdes ei pöörata neile tähelepanu?
1. …………..………………………………………………………
(tegematajätmine, palun kirjutage)

2. …………..………………………………………………………
(tegematajätmine, palun kirjutage)

3. …………..………………………………………………………
(tegematajätmine, palun kirjutage)

Kõigile olulistele teemadele on RSKSis ja OPdes piisavalt tähelepanu pööratud
Ei oska öelda
PG8.Millised on teie arvates kolm peamist saavutust teie valdkonnas (valdkondades), mis
kaasnevad RSKSi ja OPde elluviimisega? Palun hinnake nende saavutamise tõenäosust
protsentides.
1.……..……………………………………………………… ………………………. %
(saavutuse kirjeldus, palun kirjutage)

(saavutamise tõenäosus)

2. ……..……………………………………………………… ………………………. %
(saavutuse kirjeldus, palun kirjutage)

(saavutamise tõenäosus)

3. ……..……………………………………………………… ………………………. %
(saavutuse kirjeldus, palun kirjutage)

(saavutamise tõenäosus)

Märkimisväärseid saavutusi ei kaasne
Ei oska öelda
PG9.Millised saavad teie arvates olema kolm olulisemat tegematajätmist teie valdkonnas
(valdkondades), kuna RSKSis ja OPdes ei pöörata neile tähelepanu?
1. …………..………………………………………………………
(tegematajätmine, palun kirjutage)

2. …………..………………………………………………………
(tegematajätmine, palun kirjutage)

3. …………..………………………………………………………
(tegematajätmine, palun kirjutage)

Kõigile olulistele teemadele on RSKSis ja OPdes piisavalt tähelepanu pööratud
Ei oska öelda
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PG10. Mil määral on teie hinnangul RSKSis ja OPdes arvestatud järgmiste valdkondadega?
1

Ei ole
arvestatud

2

Vähesel
määral

3

Keskmisel
määral

4

Suurel
määral

Partnerlus
Innovatsioon
Sooline võrdõiguslikkus
Mitte-diskrimineerimine
Regionaalselt tasakaalus
areng
Vähemarenenud piirkondade
toetamine
„Äralõigatud” piirkondade
(näit: saared) toetamine
Keskkonnahoid
Infoühiskonna edendamine
Võrdsed võimalused
Kodanikuühiskonna areng
Piiri-ülene koostöö
Konvergents
Eristuvus
Konkurentsieelis

5

Väga
suurel
määral

Ei oska
öelda

PG11. Milline on teie hinnangul RSKSi ja OPde elluviimise mõju järgmiste eesmärkide
saavutamisele Eestis?
1

Eesti muutumine atraktiivseks
investeerimispiirkonnaks
Eesti muutumine atraktiivseks
töötamise piirkonnaks
Majanduskasvu saavutamine
läbi hariduse
Majanduskasvu saavutamine
läbi innovatsiooni
Töökohtade arvu suurenemine
Töötingimuste paranemine
Tööhõive suurenemine
Töö produktiivsuse
suurenemine
Töötaja-sõbralike palkade
saavutamine
Sotsiaalse kaitse paranemine
Töötute ja tõrjutute tööturule
kaasamise parandamine
Töötajate kohanemisvõime
suurendamine
Ettevõtete kohanemisvõime

Ei toeta
üldse

2

Enamasti ei
toeta
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3

Nii ja naa

4

Enamasti
toetab

5

Toetab
täielikult

Ei oska
öelda

suurendamine
Tööturu paindlikkuse
suurendamine
Inimkapitali investeeringute
suurendamine läbi hariduse
Hariduse ja täiendkoolituse
ning uute kompetentsinõuete
vastavuse parandamine

PG12.Milline on teie kui partneri seisukoht RSKSis ja OPdes püstitatud Eesti kui terviku
peamiste eesmärkide osas?
Meie seisukoht kattub täielikult koostajate poolt seatud eesmärkidega
Meie seisukoht kattub enamasti koostajate poolt seatud eesmärkidega
Meie seisukoht enamasti ei kattu koostajate poolt seatud eesmärkidega
Meie seisukoht ei kattu üldse koostajate poolt seatud eesmärkidega
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PG13.Milline on teie kui partneri seisukoht RSKSis ja OPdes püstitatud teie valdkonna
(valdkondade) peamiste eesmärkide osas?
Meie seisukoht kattub täielikult koostajate poolt seatud eesmärkidega
Meie seisukoht kattub enamasti koostajate poolt seatud eesmärkidega
Meie seisukoht enamasti ei kattu koostajate poolt seatud eesmärkidega
Meie seisukoht ei kattu üldse koostajate poolt seatud eesmärkidega
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PG14.Milline on teiste partnerite seisukoht Eesti peamiste eesmärkide osas?
Kõigi partnerite seisukoht ühtib koostajate poolt seatud eesmärkidega
Enamiku partnerite seisukoht ühtib koostajate poolt seatud eesmärkidega
Enamiku partnerite seisukoht ei ühti koostajate poolt seatud eesmärkidega
Ühegi partneri seisukoht ei ühti koostajate poolt seatud eesmärkidega
Me ei ole teiste partneritega seda arutanud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PG15.Milline on teie valdkonna (valdkondade) teiste partnerite seisukoht teie valdkonna
(valdkondade) peamiste eesmärkide osas?
Kõigi partnerite seisukoht ühtib koostajate poolt seatud eesmärkidega
Enamiku partnerite seisukoht ühtib koostajate poolt seatud eesmärkidega
Enamiku partnerite seisukoht ei ühti koostajate poolt seatud eesmärkidega
Ühegi partneri seisukoht ei ühti koostajate poolt seatud eesmärkidega
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Me ei ole teiste partneritega seda arutanud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PG16.Milline on teie arvates RSKSi ja OPde elluviimise mõju Eesti pika-ajalisele arengule
perioodil 2007-2013? Palun põhjendage oma seisukohta.
Väga positiivne mõju Eesti pika-ajalisele arengule
Enamasti positiivne mõju Eesti pika-ajalisele arengule
Positiivseid ja negatiivseid mõjusid Eesti pika-ajalisele arengule on suhteliselt
samapalju
Enamasti negatiivne mõju Eesti pika-ajalisele arengule
Väga negatiivne mõju Eesti pika-ajalisele arengule
RSKSi ja OPde elluviimisel ei ole mingit mõju Eesti pika-ajalisele arengule
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

)

PH1.Millised on teie arvates peamised Eesti prioriteedid, mis said lülitatud RSKSi ja
OPdesse?
…………..………………………………………………………
(prioriteedid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(prioriteedid, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(prioriteedid, palun kirjutage)

PH2.Millised on teie arvates tähtsuse järjekorras peamised prioriteedid teie valdkonnas
(valdkondades), mis said lülitatud RSKSi ja OPdesse? Millist rolli etendab iga prioriteet
RSKSi ja OPdes eesmärkide saavutamisel?
1. …..………………………………………… …………….…………………………….
(peamine prioriteet, palun kirjutage)

(roll eesmärkide saavutamisel, palun kirjutage)

2. …..………………………………………… …………….…………………………….
(teine prioriteet, palun kirjutage)

(roll eesmärkide saavutamisel, palun kirjutage)

3. …..………………………………………… …………….…………………………….
(kolmas prioriteet, palun kirjutage)

(roll eesmärkide saavutamisel, palun kirjutage)
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4. …..………………………………………… …………….…………………………….
(neljas prioriteet, palun kirjutage)

(roll eesmärkide saavutamisel, palun kirjutage)

5. …..………………………………………… …………….…………………………….
(viies prioriteet, palun kirjutage)

(roll eesmärkide saavutamisel, palun kirjutage)

PH3.Milliseks hindate valitud prioriteetide kombinatsiooni (policy-mix) rolli RSKSi ja OPde
eesmärkide saavutamisel?
Prioriteetide kombinatsioon toetab eesmärkide saavutamist väga hästi
Prioriteetide kombinatsioon toetab eesmärkide saavutamist hästi
Prioriteetide kombinatsioon toetab eesmärkide saavutamist keskpäraselt
Prioriteetide kombinatsioon toetab eesmärkide saavutamist halvasti
Prioriteetide kombinatsioon toetab eesmärkide saavutamist väga halvasti
Prioriteetide kombinatsioon ei toeta eesmärkide saavutamist üldse
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PH4.Milliseks hindate
- sünergiat ja
- konflikte
valitud prioriteetide kombinatsioonis? Palun põhjendage.
Sünergia prioriteetide kombinatsioonis on väga tugev
Sünergia prioriteetide kombinatsioonis on tugev
Sünergia prioriteetide kombinatsioonis on keskpärane
Sünergia prioriteetide kombinatsioonis on nõrk
Sünergia prioriteetide kombinatsioonis puudub üldse
Prioriteedid on omavahel osaliselt konfliktsed
Prioriteedid on omavahel täielikult konfliktsed
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PH5.Kas mõni alternatiivne prioriteetide kombinatsioon (policy-mix) oleks teie hinnangul
sobivam? Palun põhjendage.
Jah, ……………………………………………………………….…
(kombinatsioon ja põhjendus, palun kirjutage)

…………………………………………………………………………………….…
(kombinatsioon ja põhjendus, palun kirjutage)

…………………………………………………………………………………….…
(kombinatsioon ja põhjendus, palun kirjutage)

Ei ole
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)
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PH6.Milliseid, teie hinnangul olulisi,
- Eesti või
- teie valdkonna (valdkondade)
prioriteete oleks olnud otstarbekaks veel RSKSi ja OPdesse lisada?
…………..………………………………………………………
(välja jäetud prioriteet, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(välja jäetud prioriteet, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(välja jäetud prioriteet, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(välja jäetud prioriteet, palun kirjutage)

Ühtki olulisemat prioriteeti ei ole välja jäetud
Ei oska öelda
PH7.Milline on teie kui partneri seisukoht RSKSis ja OPdes toodud Eesti peamiste
prioriteetide osas?
Meie seisukoht kattub täielikult koostajate poolt esitatud prioriteetide pingereaga
Meie seisukoht kattub enamasti koostajate poolt esitatud prioriteetide pingereaga
Meie seisukoht enamasti ei kattu koostajate poolt esitatud prioriteetide pingereaga
Meie seisukoht ei kattu üldse koostajate poolt esitatud prioriteetide pingereaga
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PH8.Milline on teie kui partneri seisukoht RSKSis ja OPdes toodud teie valdkonna
(valdkondade) peamiste prioriteetide osas?
Meie seisukoht kattub täielikult koostajate poolt esitatud prioriteetide pingereaga
Meie seisukoht kattub enamasti koostajate poolt esitatud prioriteetide pingereaga
Meie seisukoht enamasti ei kattu koostajate poolt esitatud prioriteetide pingereaga
Meie seisukoht ei kattu üldse koostajate poolt esitatud prioriteetide pingereaga
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PH9.Milline on teiste partnerite seisukoht Eesti peamiste prioriteetide osas?
Kõigi partnerite seisukoht ühtib koostajate poolt esitatud prioriteetide pingereaga
Enamiku partnerite seisukoht ühtib koostajate poolt esitatud prioriteetide pingereaga
Enamiku partnerite seisukoht ei ühti koostajate poolt esitatud prioriteetide pingereaga
Ühegi partneri seisukoht ei ühti koostajate poolt esitatud prioriteetide pingereaga
Me ei ole teiste partneritega seda arutanud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)
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PH10.Milline on teie valdkonna (valdkondade) teiste partnerite seisukoht teie valdkonna
(valdkondade) peamiste prioriteetide osas?
Kõigi partnerite seisukoht ühtib koostajate poolt esitatud prioriteetide pingereaga
Enamiku partnerite seisukoht ühtib koostajate poolt esitatud prioriteetide pingereaga
Enamiku partnerite seisukoht ei ühti koostajate poolt esitatud prioriteetide pingereaga
Ühegi partneri seisukoht ei ühti koostajate poolt esitatud prioriteetide pingereaga
Me ei ole teiste partneritega seda arutanud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

*

PI1.Millised on teie arvates peamised rahastatavad tegevused Eesti tasandil, mis said
lülitatud RSKSi ja OPdesse? Milline on nende tegevuste mõju Ühendusele tervikuna?
…………..…………………………………… ……………………………………………
(rahastatavad tegevused, palun kirjutage)

(mõju Ühendusele tervikuna, palun kirjutage)

…………..…………………………………… ……………………………………………
(rahastatavad tegevused, palun kirjutage)

(mõju Ühendusele tervikuna, palun kirjutage)

…………..…………………………………… ……………………………………………
(rahastatavad tegevused, palun kirjutage)

(mõju Ühendusele tervikuna, palun kirjutage)

PI2.Kui suur on teie valdkonna (valdkondade) rahastamiskava kogumaht?
…………..………………………………………………………
(rahastamiskava maht kroonides, palun kirjutage)

Ei oska öelda
PI3.Millised on teie arvates tähtsuse järjekorras peamised rahastatavad tegevused teie
valdkonnas (valdkondades), mis said lülitatud RSKSi ja OPdesse? Milline on nende
tegevuste eelarve osakaal teie valdkonna (valdkondade) rahastamiskava kogumahust (vt
vastus küsimusele PI2)? Milline on nende tegevuste mõju Ühendusele tervikuna?
1. …..………………………… ……………………….
(rahastatavad tegevused, palun kirjutage)

(osakaal %, palun kirjutage)

2. …..………………………… ……………………….
(rahastatavad tegevused, palun kirjutage)

(osakaal %, palun kirjutage)

3. …..………………………… ……………………….
(rahastatavad tegevused, palun kirjutage)

(osakaal %, palun kirjutage)

4. …..………………………… ……………………….
(rahastatavad tegevused, palun kirjutage)

(osakaal %, palun kirjutage)

5. …..………………………… ……………………….
(rahastatavad tegevused, palun kirjutage)

(osakaal %, palun kirjutage)
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……..……...………………..

(mõju Ühendusele tervikuna, palun kirjutage)

……..……...………………..

(mõju Ühendusele tervikuna, palun kirjutage)

……..……...………………..

(mõju Ühendusele tervikuna, palun kirjutage)

……..……...………………..

(mõju Ühendusele tervikuna, palun kirjutage)

……..……...………………..

(mõju Ühendusele tervikuna, palun kirjutage)

PI4.Millised teie hinnangul olulised tegevused teie valdkonnas (valdkondades) jäeti
rahastamiskavast välja?
…………..………………………………………………………
(rahastamiskavast välja jäetud tegevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(rahastamiskavast välja jäetud tegevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(rahastamiskavast välja jäetud tegevus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(rahastamiskavast välja jäetud tegevus, palun kirjutage)

Ühtki olulist tegevust ei ole välja jäetud
Ei oska öelda
PI5.Milline on teie kui partneri seisukoht Eesti kui terviku rahastamiskava osas?
Meie seisukoht kattub täielikult koostajate poolt esitatud rahastamiskavaga
Meie seisukoht kattub enamasti koostajate poolt esitatud rahastamiskavaga
Meie seisukoht enamasti ei kattu koostajate poolt esitatud rahastamiskavaga
Meie seisukoht ei kattu üldse koostajate poolt esitatud rahastamiskavaga
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PI6.Milline on teie kui partneri seisukoht teie valdkonna (valdkondade) rahastamiskava osas?
Meie seisukoht kattub täielikult koostajate poolt esitatud rahastamiskavaga
Meie seisukoht kattub enamasti koostajate poolt esitatud rahastamiskavaga
Meie seisukoht enamasti ei kattu koostajate poolt esitatud rahastamiskavaga
Meie seisukoht ei kattu üldse koostajate poolt esitatud rahastamiskavaga
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PI7.Milline on teiste partnerite seisukoht Eesti rahastamiskava osas?
Kõigi partnerite seisukoht ühtib koostajate poolt esitatud rahastamiskavaga
Enamiku partnerite seisukoht ühtib koostajate poolt esitatud rahastamiskavaga
Enamiku partnerite seisukoht ei ühti koostajate poolt esitatud rahastamiskavaga
Ühegi partneri seisukoht ei ühti koostajate poolt esitatud rahastamiskavaga
Me ei ole teiste partneritega seda arutanud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PI8.Milline on teie valdkonna (valdkondade) teiste partnerite seisukoht teie valdkonna
(valdkondade) rahastamiskava osas?
Kõigi partnerite seisukoht ühtib koostajate poolt esitatud rahastamiskavaga
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Enamiku partnerite seisukoht ühtib koostajate poolt esitatud rahastamiskavaga
Enamiku partnerite seisukoht ei ühti koostajate poolt esitatud rahastamiskavaga
Ühegi partneri seisukoht ei ühti koostajate poolt esitatud rahastamiskavaga
Me ei ole teiste partneritega seda arutanud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PI9.Milline on teie hinnang rahastamiskavas toodud vahendite jaotuse optimaalsusele Eesti
kui terviku tasandil? Palun põhjendage, kui jaotus ei ole täiesti optimaalne.
Rahaliste vahendite jaotus tegevuste lõikes on täiesti optimaalne
Rahaliste vahendite jaotus tegevuste lõikes on enamasti optimaalne
Rahaliste vahendite jaotus tegevuste lõikes ei ole enamasti optimaalne
Rahaliste vahendite jaotus tegevuste lõikes ei ole üldse optimaalne
Rahaliste vahendite jaotus tegevuste lõikes puudub
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

PI10.Milline on teie hinnang rahastamiskavas toodud vahendite jaotuse optimaalsusele teie
valdkonnas (valdkondades)? Palun põhjendage, kui jaotus ei ole täiesti optimaalne.
Rahaliste vahendite jaotus tegevuste lõikes on täiesti optimaalne
Rahaliste vahendite jaotus tegevuste lõikes on enamasti optimaalne
Rahaliste vahendite jaotus tegevuste lõikes ei ole enamasti optimaalne
Rahaliste vahendite jaotus tegevuste lõikes ei ole üldse optimaalne
Rahaliste vahendite jaotus tegevuste lõikes puudub
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

PI11.Milliseks hindate
- sünergiat ja
- konflikte
rahastamiskavas toodud rahaliste vahendite jaotuses? Palun põhjendage.
Sünergia rahaliste vahendite jaotuses on väga tugev
Sünergia rahaliste vahendite jaotuses on tugev
Sünergia rahaliste vahendite jaotuses on keskpärane
Sünergia rahaliste vahendite jaotuses on nõrk
Sünergia rahaliste vahendite jaotuses puudub üldse
Rahaliste vahendite jaotus on sisemiselt osaliselt konfliktne
Rahaliste vahendite jaotus on sisemiselt täielikult konfliktne
Ei oska öelda
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……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PI12.Kas mõni alternatiivne rahastamiskava oleks teie hinnangul sobivam? Palun
põhjendage.
Jah, ……………………………………………………………….…
(rahastamiskava ja põhjendus, palun kirjutage)

…………………………………………………………………………………….…
(rahastamiskava ja põhjendus, palun kirjutage)

…………………………………………………………………………………….…
(rahastamiskava ja põhjendus, palun kirjutage)

Ei ole
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PI13.Kuidas te hindate RSKSis ja OPdes
- püstitatud eesmärkide ja
- nendega seotud indikaatorite sihttasemete
saavutamise realistlikkust teie valdkonna (valdkondade) kohta lähtudes väljatöötatud
rahastamiskavast? Palun põhjendage, kui rahastamiskava ei ole kasvõi osaliselt realistlik.
Rahastamiskava on piisav kõigi eesmärkide ja indikaatorite sihttasemete saavutamiseks
Rahastamiskava on piisav enamiku eesmärkide ja indikaatorite sihttasemete
saavutamiseks
Rahastamiskava ei ole piisav enamiku eesmärkide ja indikaatorite sihttasemete
saavutamiseks
Rahastamiskava ei ole üldse piisav eesmärkide ja indikaatorite sihttasemete
saavutamiseks
Rahastamiskava ning eesmärgid ja indikaatorite sihttasemed ei ole omavahel seotud
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

PI14.Milline on teie hinnang rahastamisallikate vaheliste proportsioonide põhjendatusele
teie valdkonnas (valdkondades)? Palun põhjendage, kui proportsioonid ei ole kasvõi
osaliselt põhjendatud.
Rahastamisallikate vahelised proportsioonid on täiesti põhjendatud
Rahastamisallikate vahelised proportsioonid ei ole põhjendatud, sest …
… ELi osakaal on liiga suur
… ELi osakaal on liiga väike
… Eesti riigieelarve vahendite osakaal on liiga suur
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… Eesti riigieelarve vahendite osakaal on liiga väike
… Eesti kohalike omavalitsuste vahendite osakaal on liiga suur
… Eesti kohalike omavalitsuste vahendite osakaal on liiga väike
… Eesti erasektori vahendite osakaal on liiga suur
… Eesti erasektori vahendite osakaal on liiga väike
… Eesti kolmanda sektori vahendite osakaal on liiga suur
… Eesti kolmanda sektori vahendite osakaal on liiga väike
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(põhjendus, palun kirjutage)

……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

Ettepanek: ………………………………………………………..……………….……
(põhjendus, palun kirjutage)

PI15.Millised oleksid teie hinnangul tagajärjed, kui EL-poolne toetus väheneks 1% võrra
võrreldes kavandatuga vähemprioriteetsete tegevuste arvelt teie valdkonnas
(valdkondades)?
…………..………………………………………………………
(tagajärg, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tagajärg, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tagajärg, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tagajärg, palun kirjutage)

PI16.Millised oleksid teie hinnangul tagajärjed, kui EL-poolne toetus väheneks 10% võrra
võrreldes kavandatuga vähemprioriteetsete tegevuste arvelt teie valdkonnas
(valdkondades)?
…………..………………………………………………………
(tagajärg, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tagajärg, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tagajärg, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tagajärg, palun kirjutage)

PI17.Millised oleksid teie hinnangul tagajärjed, kui EL-poolne toetus väheneks 50%
võrreldes kavandatuga vähemprioriteetsete tegevuste arvelt teie valdkonnas
(valdkondades)?
…………..………………………………………………………
(tagajärg, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tagajärg, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(tagajärg, palun kirjutage)
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…………..………………………………………………………
(tagajärg, palun kirjutage)

PI18.Kuidas jaguneb teie hinnangul RSKSi ja OPde kui terviku elluviimisega loodav kasu
osaliste vahel?
1. EL tervikuna (va Eesti)

…...……………………... %

2. Eesti avalik sektor

………….…...………….. %

3. Eesti erasektor

………….…...………….. %

4. Eesti kolmas sektor

………….…...………….. %

5. ……………….………….……………

………….…...………….. %

6. ……………….………….……………

………….…...………….. %

7. ……………….………….……………

………….…...………….. %

(osakaal kogukasust, palun kirjutage)

(osakaal kogukasust, palun kirjutage)
(osakaal kogukasust, palun kirjutage)
(osakaal kogukasust, palun kirjutage)

(muud osalised, palun kirjutage)

(osakaal kogukasust, palun kirjutage)

(muud osalised, palun kirjutage)

(osakaal kogukasust, palun kirjutage)

(muud osalised, palun kirjutage)

(osakaal kogukasust, palun kirjutage)

KOKKU:

Ei oska öelda

100%

…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

PI19.Kuidas jaguneb teie hinnangul RSKSi ja OPde elluviimisega teie valdkonnas
(valdkondades) loodav kasu osaliste vahel?
1. EL tervikuna (va Eesti)

…...……………………... %

2. Eesti avalik sektor

………….…...………….. %

3. Eesti erasektor

………….…...………….. %

4. Eesti kolmas sektor

………….…...………….. %

5. ……………….………….……………

………….…...………….. %

6. ……………….………….……………

………….…...………….. %

7. ……………….………….……………

………….…...………….. %

(osakaal kogukasust, palun kirjutage)

(osakaal kogukasust, palun kirjutage)
(osakaal kogukasust, palun kirjutage)
(osakaal kogukasust, palun kirjutage)

(muud osalised, palun kirjutage)

(osakaal kogukasust, palun kirjutage)

(muud osalised, palun kirjutage)

(osakaal kogukasust, palun kirjutage)

(muud osalised, palun kirjutage)

Ei oska öelda

(osakaal kogukasust, palun kirjutage)

KOKKU:

100%

…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)
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+

PJ1.Millised rakendusasutused või rakendusüksused etendavad teie hinnangul peamist rolli
RSKSi ja OPde elluviimisel teie valdkonnas (valdkondades)? Millise RSKSi või OP
eesmärgi täitmise eest nad vastutavad?
…………..…………………… ………………………………………………………..
(rakendusasutus või rakendusüksus, palun kirjutage)

(vastutusala, palun kirjutage)

…………..…………………… ………………………………………………………..
(rakendusasutus või rakendusüksus, palun kirjutage)

(vastutusala, palun kirjutage)

…………..…………………… ………………………………………………………..
(rakendusasutus või rakendusüksus, palun kirjutage)

(vastutusala, palun kirjutage)

…………..…………………… ………………………………………………………..
(rakendusasutus või rakendusüksus, palun kirjutage)

(vastutusala, palun kirjutage)

…………..…………………… ………………………………………………………..
(rakendusasutus või rakendusüksus, palun kirjutage)

(vastutusala, palun kirjutage)

PJ2.Millised, teie hinnangul olulised, rakendusasutused või rakendusüksused teie
valdkonnas (valdkondades) oleks pidanud veel rakendussüsteemi kaasama?
…………..………………………………………………………
(rakendusasutus või rakendusüksus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(rakendusasutus või rakendusüksus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(rakendusasutus või rakendusüksus, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(rakendusasutus või rakendusüksus, palun kirjutage)

Välja ei ole jäetud ühtki olulist rakendusasutust ega rakendusüksust
Ei oska öelda
PJ3.Milline on teie kui partneri hinnang teie valdkonna (valdkondade) rakendussüsteemile?
Meie seisukoht kattub täielikult koostajate poolt esitatud rakendussüsteemiga
Meie seisukoht kattub enamasti koostajate poolt esitatud rakendussüsteemiga
Meie seisukoht enamasti ei kattu koostajate poolt esitatud rakendussüsteemiga
Meie seisukoht ei kattu üldse koostajate poolt esitatud rakendussüsteemiga
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PJ4.Milline on teie valdkonna (valdkondade) teiste partnerite hinnang teie valdkonna
(valdkondade) rakendussüsteemile?
Kõigi partnerite seisukoht ühtib koostajate poolt esitatud rakendussüsteemiga
Enamiku partnerite seisukoht ühtib koostajate poolt esitatud rakendussüsteemiga
Enamiku partnerite seisukoht ei ühti koostajate poolt esitatud rakendussüsteemiga
Ühegi partneri seisukoht ei ühti koostajate poolt esitatud rakendussüsteemiga
Me ei ole teiste partneritega seda arutanud
Ei oska öelda
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……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PJ5.Milline on teie hinnang rakendussüsteemi ülesehituse sobivusele RSKSi ja OPde
elluviimiseks teie valdkonnas (valdkondades)? Palun põhjendage, kui ei ole täiesti sobiv.
Rakendussüsteemi ülesehitus on täiesti sobiv
Rakendussüsteemi ülesehitus on enamasti sobiv
Rakendussüsteemi ülesehitus ei ole enamasti sobiv
Rakendussüsteemi ülesehitus ei ole üldse sobiv
Rakendussüsteem puudub
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

PJ6.Milline on teie hinnang rakendussüsteemi kasutajasõbralikkusele võimalike toetuse
saajate seisukohalt? Palun põhjendage, kui ei ole tervikuna kasutajasõbralik.
Kogu rakendussüsteem on üles ehitatud kasutajasõbralikult
Enamik rakendussüsteemist on üles ehitatud kasutajasõbralikult
Enamik rakendussüsteemist ei ole üles ehitatud kasutajasõbralikult
Rakendussüsteem ei ole üldse kasutajasõbralik
Rakendussüsteemil pole kokkupuudet toetuste saajatega
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

PJ7. Milline on teie hinnang ülesannete ja vastutuse piiritlemise selgusele rakendussüsteemi
kaasatud rakendusasutuste ja rakendusüksuste vahel RSKSi ja OPde elluviimisel teie
valdkonnas (valdkondades)? Palun põhjendage, kui ei ole piiritletud täiesti selgelt.
Ülesanded ja vastutus on täiesti selgelt piiritletud
Ülesanded ja vastutus on enamasti selgelt piiritletud
Ülesanded ja vastutus ei ole enamasti selgelt piiritletud
Ülesanded ja vastutus ei ole üldse piiritletud
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)
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PJ8. Milline on teie hinnang rakendussüsteemi kaasatud rakendusasutuste ja rakendusüksuste
suutlikkusele viia ellu RSKSi ja OPsid teie valdkonnas (valdkondades)? Palun
põhjendage, kui kasvõi osaliselt ebapiisav.
Kõigi rakendusasutuste ja rakendusüksuste suutlikkus on piisav
Enamiku rakendusasutuste ja rakendusüksuste suutlikkus on piisav
Enamiku rakendusasutuste ja rakendusüksuste suutlikkus ei ole piisav
Ühegi rakendusasutuse ega rakendusüksuse suutlikkus ei ole piisav
Rakendusasutusi ega rakendusüksusi pole määratud
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

PJ9. Milline on teie hinnang rakendussüsteemi kaasatud rakendusasutuste ja rakendusüksuste
vahelise tegevuse koordineerituse korraldusele teie valdkonnas (valdkondades)? Palun
põhjendage, kui ei ole täiesti läbimõeldud.
Rakendusasutuste ja rakendusüksuste tegevuste koordineerimine on korraldatud täiesti
läbimõeldult
Rakendusasutuste ja rakendusüksuste tegevuste koordineerimine on korraldatud
enamasti läbimõeldult
Rakendusasutuste ja rakendusüksuste tegevuste koordineerimine ei ole enamasti läbi
mõeldud
Rakendusasutuste ja rakendusüksuste tegevuste koordineerimine ei ole üldse läbi
mõeldud
Rakendusasutuste ja rakendusüksuste tegevust pole vaja eraldi koordineerida
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

PJ10. Milline on teie hinnang kavandatavale RSKSi ja OPde seire ja hindamise tõhususele
teie valdkonnas (valdkondades)? Palun põhjendage, kui ei ole täiesti läbimõeldud.
Seire ja hindamine on kavandatud täiesti läbimõeldult
Seire ja hindamine on kavandatud enamasti läbimõeldult
Seire ja hindamine ei ole enamasti läbi mõeldud
Seire ja hindamine ei ole üldse läbi mõeldud
Seiret ja hindamist pole vaja
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)
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PJ11.Nimetage kolm valdkonda, milles on hädavajalik tõsta rakendusasutuste ja
rakendusüksuste haldussuutlikkust RSKSi ja OPde elluviimiseks teie valdkonnas
(valdkondades)? Palun põhjendage.
1. …………..………………………………………………………
(haldussuutlikkuse tõstmise valdkond ja põhjendus, palun kirjutage)

2. …………..………………………………………………………
(haldussuutlikkuse tõstmise valdkond ja põhjendus, palun kirjutage)

3. …………..………………………………………………………
(haldussuutlikkuse tõstmise valdkond ja põhjendus, palun kirjutage)

PJ12.Hinnake haldussuutlikkuse tõstmise vajadust rakendusasutustes ja rakendusüksustes
järgmistes valdkondades RSKSi ja OPde elluviimiseks teie valdkonnas (valdkondades)?
1

Ei ole
üldse vaja

2

Vähesel
määral

Töötajate pädevus
Juhend- ja infomaterjalide
asjakohasus
Klienditugi toetuse
taotlemisel
Rahastamisotsuste
selgitamine taotlejale
Klienditugi projekti
ellurakendamisel
Taotlusprotseduuri lihtsus
Taotlusprotseduuri kiirus
Otsuse langetamise
protseduuri lihtsus
Otsuse langetamise
protseduuri kiirus
Väljamakse protseduuri
lihtsus
Väljamakse protseduuri kiirus
Järelevalve protseduuri lihtsus
Avalikkuse teavitamine
Innovaatiliste lahenduste
kasutamine
Tegevuse efektiivsus

3

Keskmisel
määral

4

Suurel
määral

5

Väga
suurel
määral

Ei oska
öelda

PK1.Millised on teie arvates tähtsuse järjekorras viis peamist indikaatorit teie valdkonnas
(valdkondades), mis said lülitatud RSKSi ja OPdesse? Milliste eesmärkide, tegevuste,
tulemuste vms on need seotud?
1. …………..………………… ………………………………………………………..
(indikaator, palun kirjutage)

(seos eesmärkide, tegevuste, tulemuste vms, palun kirjutage)

2. …………..………………… ………………………………………………………..
(indikaator, palun kirjutage)

(seos eesmärkide, tegevuste, tulemuste vms, palun kirjutage)
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3. …………..………………… ………………………………………………………..
(indikaator, palun kirjutage)

(seos eesmärkide, tegevuste, tulemuste vms, palun kirjutage)

4. …………..………………… ………………………………………………………..
(indikaator, palun kirjutage)

(seos eesmärkide, tegevuste, tulemuste vms, palun kirjutage)

5. …………..………………… ………………………………………………………..
(indikaator, palun kirjutage)

(seos eesmärkide, tegevuste, tulemuste vms, palun kirjutage)

PK2.Millised, teie hinnangul olulised, indikaatorid teie valdkonnas (valdkondades) oleks
pidanud veel RSKSi ja OPdesse lülitama?
…………..………………………………………………………
(välja jäetud indikaator, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(välja jäetud indikaator, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(välja jäetud indikaator, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(välja jäetud indikaator, palun kirjutage)

Ühtki olulist indikaatorit ei ole välja jäetud
Ei oska öelda
PK3.Milline on teie kui partneri hinnang teie valdkonna (valdkondade) indikaatorite
süsteemile (sh indikaatorite sihttasemetele)?
Meie seisukoht kattub täielikult koostajate poolt esitatud indikaatorite süsteemiga
Meie seisukoht kattub enamasti koostajate poolt esitatud indikaatorite süsteemiga
Meie seisukoht enamasti ei kattu koostajate poolt esitatud indikaatorite süsteemiga
Meie seisukoht ei kattu üldse koostajate poolt esitatud indikaatorite süsteemiga
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PK4.Milline on teie valdkonna (valdkondade) teiste partnerite hinnang teie valdkonna
(valdkondade) indikaatorite süsteemile (sh indikaatorite sihttasemetele)?
Kõigi partnerite seisukoht ühtib koostajate poolt esitatud indikaatorite süsteemiga
Enamiku partnerite seisukoht ühtib koostajate poolt esitatud indikaatorite süsteemiga
Enamiku partnerite seisukoht ei ühti koostajate poolt esitatud indikaatorite süsteemiga
Ühegi partneri seisukoht ei ühti koostajate poolt esitatud indikaatorite süsteemiga
Me ei ole teiste partneritega seda arutanud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PK5.Milline on teie hinnang välja töötatud indikaatorite struktuuri ja hierarhia sobivusele
teie valdkonnas (valdkondades)? Palun põhjendage, kui ei ole täiesti sobiv.
Indikaatorite struktuur ja hierarhia on täiesti sobiv
Indikaatorite struktuur ja hierarhia on enamasti sobiv
Indikaatorite struktuur ja hierarhia ei ole enamasti sobiv
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Indikaatorite struktuur ja hierarhia ei ole üldse sobiv
Indikaatorid on juhuslikud ja struktureerimata
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

PK6.Milline on teie hinnang välja töötatud indikaatoritele võrreldes teiste riikidega / levinud
praktikatega teie valdkonnas (valdkondades)? Palun põhjendage, kui ei ole võrreldavad.
Kõik indikaatorid lähtuvad levinud praktikast / on võrreldavad teiste riikide vastavate
näitajatega
Enamik indikaatoreid lähtuvad levinud praktikast / on võrreldavad teiste riikide
vastavate näitajatega
Enamik indikaatoreid ei lähtu levinud praktikast / ei ole võrreldavad teiste riikide
vastavate näitajatega
Ükski indikaator ei lähtu levinud praktikast / ei ole võrreldav teiste riikide vastavate
näitajatega
Indikaatorid on meie riigi spetsiifilised
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

PK7.Milline on teie hinnang
- eesmärkide, tegevuste, tulemuste vms ja
- välja töötatud indikaatorite
põhjus-tagajärg seostele teie valdkonnas (valdkondades)? Palun põhjendage, kui mõni ei
ole põhjus-tagajärg seoses.
Kõik eesmärgid, tegevused, tulemused vms ning nendega seotud indikaatorid on
omavahel põhjus-tagajärg seoses
Enamik eesmärke, tegevusi, tulemusi vms ning nendega seotud indikaatoreid on
omavahel põhjus-tagajärg seoses
Enamik eesmärke, tegevusi, tulemusi vms ning nendega seotud indikaatoreid ei ole
omavahel põhjus-tagajärg seoses
Ükski eesmärk, tegevus, tulemus vms ning nendega seotud indikaatorid ei ole
omavahel põhjus-tagajärg seoses
Põhjus-tagajärg seos eesmärkide, tegevuste, tulemuste vms ning indikaatorite vahel ei
ole vajalik
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)
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PK8.Milline on teie hinnang välja töötatud indikaatorite sihttasemete saavutatavusele teie
valdkonnas (valdkondades)? Palun põhjendage, kui kasvõi osaliselt ei ole saavutatavad.
Kõigi indikaatorite sihttasemed on saavutavad, eeldusel et tehakse ära plaanitud
tegevused plaanitud mahus
Enamik indikaatorite sihttasemeid on saavutavad, eeldusel et tehakse ära plaanitud
tegevused plaanitud mahus
Enamik indikaatorite sihttasemeid ei ole saavutavad, isegi siis, kui tehakse ära plaanitud
tegevused plaanitud mahus
Ükski indikaatorite sihttase ei ole saavutav, isegi siis, kui tehakse ära plaanitud
tegevused plaanitud mahus
Indikaatorite sihtasemete saavutamine ei ole eesmärk
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

PK9.Milline on teie hinnang välja töötatud indikaatorite sihttasemete reaalsust peegeldavale
mõõdetavusele teie valdkonnas (valdkondades)? Palun põhjendage, kui kasvõi osaliselt ei
ole mõõdetavad.
Kõik indikaatorite sihttasemed on hästi mõõdetavad / kontrollitavad
Enamik indikaatorite sihttasemeid on hästi mõõdetavad / kontrollitavad
Enamik indikaatorite sihttasemeid ei ole hästi mõõdetavad / kontrollitavad
Ükski indikaatorite sihttase ei ole hästi mõõdetav / kontrollitav
Indikaatorite sihtasemete mõõtmine / kontrollitavus ei ole eesmärk
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

PK10.Milline on teie hinnang välja töötatud indikaatorite kasutatavusele strateegia
juhtimisel ja hindamisel teie valdkonnas (valdkondades)? Palun põhjendage, kui kasvõi
osaliselt ei ole kasutatavad.
Kõik indikaatorid on hästi kasutatavad strateegia juhtimisel ja hindamisel
Enamik indikaatoreid on hästi kasutatavad strateegia juhtimisel ja hindamisel
Enamik indikaatoreid ei ole hästi kasutatavad strateegia juhtimisel ja hindamisel
Ükski indikaator ei ole hästi kasutatav strateegia juhtimisel ja hindamisel
Indikaatoreid ei ole vaja kasutada strateegia juhtimisel ja hindamisel
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)
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PL1.Milline on teie hinnang RSKSi ülesehituse loogikale?
RSKSi ülesehitus on loogiline
Ülesehitus on ebaloogiline, ………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PL2.Milline on teie hinnang OP „Elukeskkonna arendamise rakenduskava” ülesehituse
loogikale?
OP ülesehitus on loogiline
Ülesehitus on ebaloogiline, ………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PL3.Milline on teie hinnang OP „Inimressursi arendamise rakenduskava” ülesehituse
loogikale?
OP ülesehitus on loogiline
Ülesehitus on ebaloogiline, ………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)
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PL4.Milline on teie hinnang OP „Hariduse, T&A, tervishoiu ning hoolekande infrastruktuuri
arendamise rakenduskava” ülesehituse loogikale?
OP ülesehitus on loogiline
Ülesehitus on ebaloogiline, ………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PL5.Milline on teie hinnang OP „Ettevõtluse, infoühiskonna, transpordi ja energeetika
infrastruktuuri arendamise rakenduskava” ülesehituse loogikale?
OP ülesehitus on loogiline
Ülesehitus on ebaloogiline, ………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas on ülesehitus ebaloogiline)

Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PL6.Milline on teie hinnang
- tegevuste ning
- väljundite, tulemuste ja mõju
põhjus-tagajärg seostele RSKSis ja OPdes Eesti kui terviku tasandil? Palun põhjendage,
kui kasvõi osaliselt ei ole põhjus-tagajärg seoses.
Kõik tegevused ning nendega seotud väljundid, tulemused ja mõju on omavahel
põhjus-tagajärg seoses
Enamik tegevusi ning nendega seotud väljundid, tulemused ja mõju on omavahel
põhjus-tagajärg seoses
Enamik tegevusi ning nendega seotud väljundid, tulemused ja mõju ei ole omavahel
põhjus-tagajärg seoses
Ükski tegevus ning nendega seotud väljund, tulemus ega mõju ei ole omavahel põhjustagajärg seoses
Põhjus-tagajärg seos tegevuste ning väljundite, tulemuste ja mõju vahel ei ole vajalik
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)
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PL7.Milline on teie hinnang
- tegevuste ning
- väljundite, tulemuste ja mõju
põhjus-tagajärg seostele RSKSis ja OPdes teie valdkonnas (valdkondades)? Palun
põhjendage, kui kasvõi osaliselt ei ole põhjus-tagajärg seoses.
Kõik tegevused ning nendega seotud väljundid, tulemused ja mõju on omavahel
põhjus-tagajärg seoses
Enamik tegevusi ning nendega seotud väljundid, tulemused ja mõju on omavahel
põhjus-tagajärg seoses
Enamik tegevusi ning nendega seotud väljundid, tulemused ja mõju ei ole omavahel
põhjus-tagajärg seoses
Ükski tegevus ning nendega seotud väljund, tulemus ega mõju ei ole omavahel põhjustagajärg seoses
Põhjus-tagajärg seos tegevuste ning väljundite, tulemuste ja mõju vahel ei ole vajalik
Ei oska öelda
…………..………………………………………………………
(midagi muud, palun kirjutage)

…………..………………………………………………………
(põhjendus koos näidetega, palun kirjutage)

PL8.Milline on teie hinnang RSKSi ja OPde kui terviku ühtsusele?
RSKS ja OPd on läbivalt ühtsed
RSKS ja OPd ei ole ühtsed, ………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole ühtne)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole ühtne)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole ühtne)

Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PL9.Milline on teie hinnang RSKSi ja OPde sisemisele kooskõlale, pidades silmas strateegia
majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonna-aspektide omavahelist seotust ja tasakaalustatust?
…………………………………………..………………………………………………………
…………..………………………………………………………….……………………………
Sünergia näited: …………………...…………..…………………………………………………
Vastuolude näited: .…...…………...…………..…………………………………………………
Üleesindatus: ……………………...…………..…………………………………………………
Alaesindatus: ……………………...…………..…………………………………………………
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PL10.Kas mõni oluline teema on teie hinnangul RSKSist või OPdest välja jäänud? Kui jah,
siis palun täpsustage.
Jah, …………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, milline teema ja miks peaks olema veel RSKSis kajastatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, milline teema ja miks peaks olema veel RSKSis kajastatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, milline teema ja miks peaks olema veel RSKSis kajastatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, milline teema ja miks peaks olema veel RSKSis kajastatud)

Välja ei ole jäänud midagi olulist
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PL11.Kas mõni teema on teie hinnangul RSKSis või OPdes ülearune? Kui jah, siis palun
täpsustage.
Jah, …………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, milline teema ja miks see on RSKSis ülearune)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, milline teema ja miks see on RSKSis ülearune)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, milline teema ja miks see on RSKSis ülearune)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, milline teema ja miks see on RSKSis ülearune)

Ükski teema ei ole ülearune
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PL12.Milline on teie hinnang RSKSis ja OPde temaatilise kontsentratsiooni õigustatusele
Eesti kui terviku tasandil?
Temaatiline kontsentratsioon on õigustatud
Temaatiline kontsentratsioon ei ole õigustatud,
……………………………………………………….……………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole temaatiline kontsentratsioon õigustatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole temaatiline kontsentratsioon õigustatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole temaatiline kontsentratsioon õigustatud)

Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)
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PL13.Milline on teie hinnang RSKSis ja OPde temaatilise kontsentratsiooni õigustatusele
teie valdkonnas (valdkondades)?
Temaatiline kontsentratsioon on õigustatud
Temaatiline kontsentratsioon ei ole õigustatud,
……………………………………………………….……………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole temaatiline kontsentratsioon õigustatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole temaatiline kontsentratsioon õigustatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole temaatiline kontsentratsioon õigustatud)

Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PL14.Milline on teie hinnang RSKSis ja OPde geograafilise kontsentratsiooni õigustatusele
Eesti kui terviku tasandil?
Geograafiline kontsentratsioon on õigustatud
Geograafiline kontsentratsioon ei ole õigustatud,
……………………………………………………….……………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole geograafiline kontsentratsioon õigustatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole geograafiline kontsentratsioon õigustatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole geograafiline kontsentratsioon õigustatud)

Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PL15.Milline on teie hinnang RSKSis ja OPde geograafilise kontsentratsiooni õigustatusele
teie valdkonnas (valdkondades)?
Geograafiline kontsentratsioon on õigustatud
Geograafiline kontsentratsioon ei ole õigustatud,
……………………………………………………….……………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole geograafiline kontsentratsioon õigustatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole geograafiline kontsentratsioon õigustatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole geograafiline kontsentratsioon õigustatud)

Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)
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PL16.Milline on teie hinnang RSKSis ja OPde finantsvahendite kontsentratsiooni
õigustatusele Eesti kui terviku tasandil?
Finantsvahendite kontsentratsioon on õigustatud
Finantsvahendite kontsentratsioon ei ole õigustatud,
……………………………………………………….……………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole finantsvahendite kontsentratsioon õigustatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole finantsvahendite kontsentratsioon õigustatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole finantsvahendite kontsentratsioon õigustatud)

Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PL17.Milline on teie hinnang RSKSis ja OPde finantsvahendite kontsentratsiooni
õigustatusele teie valdkonnas (valdkondades)?
Finantsvahendite kontsentratsioon on õigustatud
Finantsvahendite kontsentratsioon ei ole õigustatud,
……………………………………………………….……………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole finantsvahendite kontsentratsioon õigustatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole finantsvahendite kontsentratsioon õigustatud)

…………………………………………………………………………………….…
(palun kirjutage, mille osas ei ole finantsvahendite kontsentratsioon õigustatud)

Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PL18.Milline on teiste partnerite hinnang RSKSi ja OPde ülesehituse osas?
Kõik partnerid on nõus koostajate poolt esitatud RSKSi ja OPde ülesehitusega
Enamik partnereid on nõus koostajate poolt esitatud RSKSi ja OPde ülesehitusega
Enamik partnereid ei ole nõus koostajate poolt esitatud RSKSi ja OPde ülesehitusega
Ükski partner pole nõus koostajate poolt esitatud RSKSi ja OPde ülesehitusega
Me ei ole teiste partneritega seda arutanud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

-

PM1.Palun nimetage RSKSi ja OPde kolm suuremat tugevust?
1. …………..………………………………………………………
(tugevus, palun kirjutage)
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2. …………..………………………………………………………
(tugevus, palun kirjutage)

3. …………..………………………………………………………
(tugevus, palun kirjutage)

PM2.Palun nimetage RSKSi ja OPde kolm suuremat vajakajäämist?
1. …………..………………………………………………………
(puudus, palun kirjutage)

2. …………..………………………………………………………
(puudus, palun kirjutage)

3. …………..………………………………………………………
(puudus, palun kirjutage)

PM3.Millised on teie arvates suuremad riskid RSKSis ja OPdes? (palun täitke tabeli I veerg
toodud alajaotuste lõikes)
I veerg

Riskid strateegias

II veerg

IIII veerg

IV veerg

V veerg

Mõju
ulatus
(1-10)

Realiseerumise
tõenäosus (1-10)

Ennetavad meetmed

Korrigeerivad
meetmed

Riskid rahastamiskavas

Riskid rakendussüsteemis

Riskid seoses varasemate
perioodide kogemusega

PM4.Palun hinnake iga väljatoodud riski realiseerumisega kaasneva mõju ulatust RSKSi ja
OPde eesmärkide saavutamisele 10-pallisel skaalal, kus 1 – „ei mõjuta eesmärkide
saavutamist üldse” ja 10 – „muudab eesmärkide saavutamise võimatuks”? (palun täitke
tabeli II veerg iga väljatoodud riski kohta)

374

PM5.Palun hinnake iga väljatoodud riski realiseerumise tõenäosust 10-pallisel skaalal, kus 1
– „realiseerumine ei ole üldse tõenäoline” ja 10 – „realiseerumine on ülimalt tõenäoline”?
(palun täitke tabeli III veerg iga väljatoodud riski kohta)
PM6.Milliseid ennetavaid meetmeid oleks mõistlik rakendada, et hoida ära toodud riskide
realiseerumine või vähendada negatiivseid tagajärgi? (palun kirjutage tegevused tabeli IV
veergu iga väljatoodud riski kohta)
PM7.Milliseid korrigeerivaid meetmeid oleks mõistlik rakendada, et riskide realiseerumisel
vähendada negatiivseid tagajärgi? (palun kirjutage tegevused tabeli V veergu iga
väljatoodud riski kohta)
.

PN1.Kuidas te hindate
- ühelt poolt RSKSi ja OPde
- teiselt poolt Eesti „Maaelu arengu strateegia 2007-2013”
omavahelist kooskõla?
Nimetatud dokumendid on omavahel täiesti kooskõlas
Nimetatud dokumendid on omavahel enamasti kooskõlas
Nimetatud dokumendid ei ole omavahel enamasti kooskõlas
Nimetatud dokumendid ei ole omavahel üldse kooskõlas
Nimetatud dokumendid ei pea omavahel kooskõlas olema
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PN2.Kuidas te hindate
- ühelt poolt RSKSi ja OPde
- teiselt poolt Eesti „Kalanduse arengu strateegia 2007-2013”
omavahelist kooskõla?
Nimetatud dokumendid on omavahel täiesti kooskõlas
Nimetatud dokumendid on omavahel enamasti kooskõlas
Nimetatud dokumendid ei ole omavahel enamasti kooskõlas
Nimetatud dokumendid ei ole omavahel üldse kooskõlas
Nimetatud dokumendid ei pea omavahel kooskõlas olema
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PN3.Milline on teiste partnerite hinnang
- ühelt poolt RSKSi ja OPde
- teiselt poolt Eesti „Maaelu arengu strateegia 2007-2013”
omavahelisele kooskõlale?
Kõigi partnerite hinnangul on nimetatud dokumendid omavahel kooskõlas
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Enamiku partnerite hinnangul on nimetatud dokumendid omavahel kooskõlas
Enamiku partnerite hinnangul ei ole nimetatud dokumendid omavahel kooskõlas
Ühegi partneri hinnangul ei ole nimetatud dokumendid omavahel kooskõlas
Me ei ole teiste partneritega seda arutanud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

PN4.Milline on teiste partnerite hinnang
- ühelt poolt RSKSi ja OPde
- teiselt poolt Eesti „Kalanduse arengu strateegia 2007-2013”
omavahelisele kooskõlale?
Kõigi partnerite hinnangul on nimetatud dokumendid omavahel kooskõlas
Enamiku partnerite hinnangul on nimetatud dokumendid omavahel kooskõlas
Enamiku partnerite hinnangul ei ole nimetatud dokumendid omavahel kooskõlas
Ühegi partneri hinnangul ei ole nimetatud dokumendid omavahel kooskõlas
Me ei ole teiste partneritega seda arutanud
Ei oska öelda
……………………………………………………………………..……………….……
(midagi muud, palun kirjutage)

SUUR-SUUR TÄNU!
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