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1. Sissejuhatus
1. Käesolev aruanne esitleb Inimressursi arendamise rakenduskava (IARK) prioriteetse
suuna 5 „Suurem haldusvõimekus“ hindamise tulemusi. Aruanne koosneb kolmest
peatükist. Esimeses peatükis kirjeldatakse kasutatud metoodikat. Teine peatükk
käsitleb hindamistulemusi: alapeatükkides 2.1 kuni 2.3 analüüsitakse hinnatava
prioriteetse suuna konteksti ja võrreldakse olukorda Eestis teiste Euroopa Liidu (EL)
liikmesriikidega. Alapeatükkides 2.4 kuni 2.7 vastatakse hindamise lähteülesannetes
püstitatud neljale hindamisküsimusele:
1) Kuivõrd on rahastatud tegevused vastavuses IARK ja prioriteetse suuna
eesmärkidega?
2) Mil määral on rahastatud programmid ja toetusskeemid aidanud kaasa
prioriteetse suuna eesmärkide saavutamisele, arvestades tegevuste
lisanduvusega?“
3) „Milline on olnud prioriteetse suuna panus IARK eesmärkidele?“
4) „Milline on olnud prioriteetse suuna panus Eesti riigi haldusvõimekusele?“
Kolmandas peatükis tuuakse välja hindamise järeldused ning antakse soovitusi
programmide tulemuslikkuse ja mõjude suurendamiseks.

1.1.

Taust

2. Prioriteetse suuna alt 2007-2013 programmperioodil elluviidavate tegevuste pakett
on mitmekesine ning laiem kui eelneval programmperioodil (2004-2006). Ka
koolituste sihtgrupp on laiem kui eelmisel perioodil – kui toona tehti peamiselt
keskseid koolitusi riigiametnikele ja kohalike omavalitsuse ametnikele, siis sel
perioodil tehakse koolitusi ka sotsiaalpartneritele. Lisaks koolitustele viiakse
projektide ja programmide raames läbi eri tüüpi uuringuid ja (organisatsioonide)
arendustegevusi. Antud valdkonna toetuste komplekssus on võrreldes eelmise SV
perioodiga suurenenud: 2004-2006 perioodil oli rõhk suuresti töötajate teadmiste ja
oskuste ning vähemal määral Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskuse (ATAK)
arendamise peal, mis on käesoleva perioodi 3. ja 4. alasuuna all planeeritud

3

tegevustega väga sarnased 1 . Praeguseks on oluliste teemadena lisandunud
(sotsiaalpartnerite ja üldisemalt MTÜ-de) kaasamine, õigusloome kvaliteet ja
strateegiline riigijuhtimine. Kokku on viie alasuuna raames rahastuse saanud veidi
üle 300 programmi ja projekti, millest kõige väiksem eelarve oli vaid veidi üle 1 000
euro ja kõige suurem üle 2,5 miljoni euro.
3. Kokku on prioriteetse suuna 2007-2013 perioodiks planeeritud eelarve 24,5 miljonit
eurot, millest 21,6 miljonit (88%) on EL osalus. Sellest oli 2010. aasta lõpu seisuga
programmidele ja projektidele eraldatud 85% ja abikõlblikke kulusid välja makstud
45%2. Suunal on 5 meedet ehk alasuunda, milledest kõige suurema osa toetusest
(ligi 46%) saab „Strateegiline juhtimissuutlikkus“. Selle raames rahastatakse
uuringuid ja erinevaid arendustegevusi, et poliitikakujundamise ja –elluviimise
protsessi tugevdada. Ka kolmandale alasuunale „Töötajate koolitus ja arendus“ on
eraldatud suur osa toetussummadest (31%). Konkreetseid tegevusi rahastatakse 14
programmi3 ja 5 toetusskeemi alusel (vt joonis 1.1).

1

Alasuuna 5.4 tegevusi ei rakendatud käesoleva programmperioodi kontekstis (vt ka joonis 1.1).

2

31.08.2011 seisuga, allikas: Rahandusministeerium (Rakendusüksus).

3

Kui vaadelda eraldi programme “Keskne koolitus 2008-2009” ja “Keskne koolitus 2010-2011” ning
“Tippjuhtide arendamine 2008-2009” ja “Tippjuhtide arendamine 2010-2011”, on kokku 16 programmi
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Prioriteetne suund 5
Alasuund 5.1

Alasuund 5.2

Alasuund 5.3

Strateegilise
juhtimissuutlikkus

Parema
õigusloome
arendus

Töötajate
koolitus ja
arendus

Pikaajalise
planeerimise
süsteem

5.2.1 Parema
õigusloome
arendamine

Keskne koolitus
2008-9

Strateegilise
juhtimise
võrgustik

Keskne koolitus
2010-2011

Tugiteenuste
korralduse
optimeerimine

Tippjuhtide
arendamine
2008-9

Keskkonnajuhtimise
põhimõtted

Tippjuhtide
arendamine
2010-2011

Kodanikuühenduste
rahastamine

Organisatsiooni
arendamine

Kohalike
omavalitsuste
arendamine

Stažeerimisprogramm

Alasuund 5.4

Alasuund 5.5

Avaliku sektori
koolitus-süsteem

Maakondlikud
tugi- struktuurid

Sisekaitseakadeemia ATAK
arendamine

MTÜde
maakondlikud
tugistruktuurid

Ettevõtlusorganisatsioonide
võimekus
Ametiühingute
haldusvõimekus

16
programmi

Paremad avalikud
teenused

5 toetusskeemi

Strateegiline
juhtimissuutlikkus
Valdkondlikud
uuringud

Tarkade
otsuste fond

Valitsusväline
analüüsisuutlikkus

Joonis 1.1 – Prioriteetse suuna struktuur
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1.2.

Metoodika

4. Hindamine viidi läbi juunist kuni septembrini 2011.a. Aruandes antakse hinnang,
kuivõrd on tegevused panustanud IARKi ja prioriteetse suuna eesmärkide täitmisele
ning kas ja kuivõrd on suuna rakendamise raames tehtavad tegevused avaldanud
mõju Eesti haldusvõimekusele. Hindamine annab sisendi tegevuste vastavuse kohta
IARKi ja prioriteetse suuna eesmärkidele ning programmperioodi 2014+ tegevuste
kavandamisele. Aruandes ei anta hinnangut eesmärkide põhimõttelisele õigsusele,
samuti ei viidud läbi rahulolu-uuringut rahastatud tegevuste kasusaajate seas.
5. Projekti algusfaasis keskenduti metoodika kooskõlastamisele Tellijaga, intervjuude
kava koostamisele ning kontakti loomisele asjassepuutuvate asutustega. Muuhulgas
kooskõlastati Tellijaga toetuse saajate valim, kellega intervjuud läbi viia (vt Lisa 2).
Selleks toimus kaks kohtumist (02.05.2011.a ja 16.06.2011.a). Kohtumiste vahel
koostati hindamisprojekti alustamise aruanne, mille lõplik versioon valmis
20.05.2011.a, võttes arvesse Tellija poolt esitatud kommentaare.
6. Sisuliste hindamistegevustega alustati pärast 14.06.2011.a, kui leping sai
allkirjastatud. Kõigepealt koostati dokumendianalüüsi vormid hindajate töö
ühtlustamiseks ning alustati üldise dokumendianalüüsi läbiviimisega. Selleks paluti
Tellijal edastada prioriteetse suuna ja selle programmide seirearuanded, mis toimus
21.06.2011.a.
7. Käesoleva aruande sissejuhatuses toodud hindamisküsimustele vastati nelja
hindamisallika alusel:
• Intervjuud Rakendusasutuste (RA) ja -üksustega (RÜ);
• Intervjuud toetuse saajatega (kõikide programmide rakendajatega ja projektide
toetuse saajatega vastavalt valimile);
• Seirearuanded;
• Delfi ekspertide paneel.
8. Kõikide hindamise raames (rakendusasutuste ja –üksuste ning toetuse saajate ja
programmi rakendajatega) läbiviidud intervjuude käigus arutati programmide või
toetusprojektide tõenäolise mõju tugevust ja suunda (st kas positiivne või
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negatiivne). Kõikide (kokku 25) intervjueeritavate subjektiivsete hinnangute
kombineerimisel saadi ülevaade selle kohta, millistele teemadele prioriteetse suuna
tegevused kõige rohkem panustanud on (vt tabel 2.8).
9. Selleks, et hinnata rahastatud programmide ja toetusskeemide sobivust prioriteetse
suuna eesmärkide saavutamiseks, kaardistati kõigepealt rahastatud tegevused nelja
aspekti alusel:
•
•
•
•

Tegevuse tüüp4;
Sihtgrupp5;
Laiemad eesmärgid6 (potentsiaalsed mõjud);
Eelarve suurus.

Kaardistamise detailsemad tulemused on esitatud Lisas 5. Kaardistamise tulemusena
koostatud tüüpprogrammide ja –projektide abil antakse ülevaade sellest, milliseid
tegevusi millises ulatuses tehtud on ja milliseid prioriteetse suuna eesmärke need on
(potentsiaalselt) aidanud saavutada.
10. Tulemuslikkuse kohta hinnangute andmiseks analüüsiti, millist kasu on programmide
ja toetusprojektide raames läbiviidud tegevustega toodetud makrotasandil. Arvesse
võeti väljundite, tulemuste ja eesmärkide tegelik ja oodatav saavutustase, kvaliteet
ja ajastus. Peamiseks kriteeriumiks hinnangu andmisel on tegevuste tegelik mõju ja
olulisus prioriteetse suuna eesmärkide saavutamisel:
• Poliitika kujundamise ja elluviimise tulemuslikkus ja efektiivsus on tõusnud;
• Avaliku- ja mittetulundussektori töötajad on asjatundlikud ja usaldusväärsed.

4

Uuringud ja analüüsid, koolitused, metoodilised materjalid ja juhised, juhtimissüsteemide
väljatöötamine, stažeerimine, koostöötegevused ja kommunikatsioon, muud konsultatsiooni- ja
arendustegevused, teavitustöö
5

Ministeeriumid, ministeeriumide hallatavad asutused, kohalikud omavalitsused, omavalitsusliidud,
sotsiaalpartnerid, maakondlikud arenduskeskused
6

Sotsiaalmajanduslikud mõjud, mõjud poliitika kujundamise ja elluviimise tulemuslikkusele ning
efektiivsuse tõstmisele, parema õigusloome arendamisele, töötajate professionaalsuse tõstmisele,
koolitussüsteemi arendamisele, MTÜ-de strateegilise planeerimise ja elluviimise võimekusele,
horisontaalsetele mõjudele
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11. Maikuu jooksul moodustati nn Delfi ekspertgrupp, mis koosnes haldusjuhtimise ja
muude antud prioriteetse suuna jaoks asjakohaste valdkondade teadlastest või
suurte kogemustega praktikutest. Kaasatud ekspertide nimekiri on esitatud Lisas 3.
12. Kirjaliku vooru raames paluti Delfi ekspertidel hinnata kuni kümmet (vabal valikul,
lähtudes oma kompetentsidest) nn potentsiaalset mõju või haldusvõimekuse aspekti
(vt nimekiri lõigus 16) kolmel erineval ajahetkel: 2007.a, 2011.a ja (prognoositavalt)
2015.a. Antud hinnangud moodustavad käesoleva hindamise raames nn
„baasstsenaariumi“, mis kirjeldab iga teema (hüpoteetilist) arengut sellisel juhul, kui
prioriteetset suunda ei oleks rakendatud. Lisaks paluti Delfi ekspertidel analüüsida
ka prioriteetse suuna alt rahastatud programme ja toetusskeeme.
13. Augusti lõpus toimusid Delfi ekspertidega fookusgrupid, mille käigus arutati ja paluti
igaühel vastavalt oma spetsiifilistele kompetentsidele hinnata prioriteetse suuna
raames rahastatud tegevuste reaalset mõju ehk kuivõrd need tegevused kirjeldatud
baasstsenaariumi muudavad. Gruppe oli kokku kaks, mis keskendusid järgmistele
teemadele:
• regionaalne ja kohalik areng, haldusvõimekus, sotsioloogia ja sotsiaalteadus;
• valitsemiskorraldus ja poliitikaanalüüs, sotsiaalne dialoog ja sotsiaalpartnerlus,
politoloogia ning kodanikuühiskond.
Osade Delfi ekspertidega toimusid ajurünnakud individuaalselt (strateegilise
juhtimise, inimeste juhtimise ja õigusloome teemadel).
14. Delfi eksperdid said eelnevalt e-maili teel hindajate käest vajaliku
taustainformatsiooni, mh eelpool kirjeldatud tegevuste kaardistamise tulemused (vt
lõik 9), asjakohaste programmide ja toetusskeemide plaanid ning seirematerjalid.
15. Käesolevas hindamisaruandes on prioriteetse suuna tegevuste sobivusele peamiste
arenguvajaduste rahuldamiseks hinnangu andmisel iga teema osas kombineeritud
vähemalt kahe erineva Delfi eksperdi arvamus.
16. Hinnatud haldussuutlikkuse aspektid olid kategooriatesse jaotatud järgmiselt:
• Laiemad (potentsiaalsed) mõjud (A)
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• Spetsiifilised (potentsiaalsed) mõjud (B-F)
• Horisontaalsed (potentsiaalsed) mõjud (G)
A) Laiemad mõjud
1. Suurem haldusvõimekus
2. Väiksemad valitsuse kulutused
3. Väiksem bürokraatia
4. Riigi konkurentsivõimelisus
5. Riigi- ja kohalike omavalitsuste ühtlasem juhtimisvõimekus
6. Suurem poliitika kujundamise tulemuslikkus ning efektiivsus
7. Suurem poliitika elluviimise tulemuslikkus ning efektiivsus
8. Avaliku teenistuse suurem professionaalsus (asjatundlikkus ja usaldusväärsus)
B) Poliitika kujundamise ja elluviimise tulemuslikkuse ning efektiivsuse tõstmine
9. Strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine (MTÜ-d, MTÜ katusorganisatsioonid, riik,
KOV-d)
10. Kaasaegsemad haldusprotsessid
11. Kaasaegsemad avalikud teenused
12. Suurem sotsiaalpartnerite kaasatus
13. Suurem sotsiaalpartnerite suutlikkus
14. Säästev areng lõimitud avaliku halduse konteksti
15. Suurem sõltumatu (väljaspool administratsiooni asuv) poliitikaanalüüsi suutlikkus
16. Uute või uuendatud ministeeriumide valitsemisala hõlmavate arengukavade ja teiste
(mh regionaalset ja kohalikku arengut suunavate) strateegiliste dokumentide
kõrgem kvaliteet
17. Tugevam strateegilise planeerimise suutlikkus Eestis tervikuna
18. Poliitikate ja meetmete tulemuslikkuse hindamiste ja mõjuanalüüside läbiviimine
C) Parema õigusloome arendamine
19. Oluliste õigusaktide halduskoormuse (kvaliteetne) hindamine rohkem levinud
20. Kvaliteetne õigusaktide mõjude analüüs rohkem levinud
21. Laiem sotsiaalpartnerite kaasamine õigusloome protsessi
22. Õigusaktide suurem kvaliteet (mh arusaadavus, lihtsus ja läbipaistvus)
23. Õigusalaste spetsialistide suurem kompetents
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D) Töötajate professionaalsuse tõstmine
24. Avaliku teenistuse raamistik ajakohastatud
25. Avaliku teenistuse tippjuhtide hindamise ja arendamise kõrgem kvaliteet
26. Avalike teenistujate suuremad eri- ja ametialased teadmised ja oskused
27. Ametkondade tugevam koostöö teiste ELi liikmesriikidega
E) Koolitussüsteemi arendamine
28. Avaliku sektori töötajaid koolitavate koolitusasutuste institutsionaalne võimekus
F) MTÜ-de suurem strateegilise planeerimise ja elluviimise võimekus
29. MTÜ-de suurem võimekus olla avalikule sektorile tugevamateks partneriteks
G) Horisontaalsed mõjud
30. Tasakaalustatud regionaalne areng
31. Võrdsed võimalused
32. Säästev areng ja keskkonnateadlikkus
33. Infoühiskonna edendamine
34. Kodanikuühiskonna areng
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2. Hindamistegevuste tulemused
2.1.

Haldusvõimekuse baasstsenaarium

17. Käesolevas alapeatükis käsitletakse kõigepealt peamisi probleeme haldusvõimekuse
kontekstis, mida Delfi eksperdid ja sel teemal viimastel aastatel avaldatud analüüsid
(vt kasutatud kirjandus Lisa 4) esile on toonud. Selle põhjal koostatud
baasstsenaarium kirjeldab nende teemade arengut alates käesoleva
programmperioodi algusest (2007.a) kuni selle lõpuni (2015.a). Baasstsenaarium ei
võta arvesse detailsemalt prioriteetse suuna raames rahastatud tegevusi, mille
(puhas-)mõju on järgmise alapeatüki teemaks.
18. Hindamisse kaasatud Delfi eksperdid leiavad valdavalt, et Eesti haldusvõimekus on
küll aastate jooksul tõusnud, kuid kitsaskohti nähakse veel nii praegu kui ka
tulevikus. 2007. aasta osas peeti peamiseks probleemiks vähest koordineeritust –
riigihaldus ei olnud ühtne, vaid oli jagunenud ministeeriumide, ametkondade ja KOVde vahel. Puudus ühine eesmärk ja koostöö ning keskenduti pigem oma asutuse või
valdkonna teemadele.
19. Lisaks oli haldusvõimekuse tase organisatsiooniti ebaühtlane. Kui ministeeriumide
vahel oli haldusvõimekus Delfi ekspertide arvates ebaühtlane aastani 2005, siis lõhe
riigi ja KOV-de vahel on järjest suurenenud. Kindlasti on aidanud haldusvõimekuse
tõusule kaasa liitumine EL-iga. Liitumise eelised olid näiteks erinevatel EL
kohtumistel, koostöökogudes ja töögruppides osalemine, riikide vaheline ametnike
suhtlusvõrgustik ja kontaktid, esimesed EL fondidest rahastatud koolitused ning
arvamuste ühtlustamise protsess Brüsselis, mis on suurendanud koostööd ja
informatsioonivahetust. Olukorda on parandanud ka 2004-2006 perioodi EL toetus
(näiteks ametnike koolitamine, uuringud), kuid samas on organisatsiooniti
haldusvõimekus endiselt erinev ja erinevused on pigem suurenenud. Ka OECD
hindab Eesti avalikku haldust killustatuks oma 2011. aasta raportis 7 „Ühtsema
valitsemise poole“. Seda süvendab Delfi ekspertide hinnangul ka asjaolu, et üldiselt
7

„Public Governance Reviews“. Estonia. Towards a Single Government Approach. Assessment and
Recommendations“ mitteametlik tõlge, 2011
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areneb riik nii haldus- kui juhtimisvõimekuse osas kiiremini ja KOV-d ei suuda oma
ressurssidega sammu pidada. Ministeeriumide ja põhiseaduslike institutsioonide
teenistujate teadmised ja oskused on võrreldes KOV ametnikega paremad, sest
viimastel on tagasihoidlikumad vahendid täiendkoolituste ja ka laiemalt
arendustegevuste ostmiseks. KOV-de finantssuutlikkuse tõstmise vajadust
rõhutatakse ka nimetatud OECD raportis. Eesti KOV-de tulu osakaal valitsussektori
kogutulust on allpool OECD riikide keskmist.
20. KOV-de areng omakorda on väga erinev. Delfi eksperdid leiavad, et
regionaalpoliitika ei ole olnud Eestis sisuline prioriteet ning ressursid selle jaoks on
väga piiratud. Regionaalpoliitika suunitlus on olnud pigem sotsiaalse infrastruktuuri
(nt kohalikud koolimajad või mänguväljakud) arendamisele ja mitte ettevõtlusele või
muudele investeeringutele, mis aitaksid regionaalset majandust võrreldes
pealinnaga oluliselt tugevdada. Keskendutud on pigem riigi majandusele tervikuna ja
äärealade arendamine on jäänud fookusest kõrvale. OECD leiab, et seni on Eesti oma
avalike teenuste osutamisega seotud probleemide ja vajaduste üle arutledes
keskendunud valdavalt omavalitsusüksuse suuruse küsimusele. Seda tehes näib
olevat alahinnatud piirkondliku arenguvisiooni ja regionaalpoliitika lisandväärtust
pikaajalise arengu seisukohast. EL toetuse mõjul ning Maakondlike arenduskeskuste
(MAK) initsiatiivil on teatavad arengud siiski aset leidnud. Regionaalsed sotsiaalmajanduslikud erisused tulevikus tõenäoliselt vähenevad, eelkõige piirkondades, kus
on tehtud märkimisväärseid riiklikke investeeringuid, kuigi domineerima jääb
endiselt Tallinna-kesksus. Delfi eksperdid avaldavad lootust, et tulevikus on KOVdele eraldatud rahalised vahendid ja määratud kohustused proportsioonis ning
nende tulubaas võimaldab poliitikuid ja ametnikke rohkem arendada. KOV-de
tulubaasi tõstmisega peaks valdadele ja linnadele jääma alles enam raha
arendustegevusteks ning täiendkoolitusteks.
21. Probleemiks Eesti riigivalitsemises peavad Delfi eksperdid valdavalt ka nõrka
poliitikakujundamist ja elluviimist ning ebapiisavat õigusloome kvaliteeti. Nii 2007.
aastal kui praegu on probleemiks teatav ametnikukesksus, sisulist arutelu
poliitikakujundamisel on vähe ja see on koondunud kitsasse ringi. Üks peamisi
probleeme õigusloome valdkonnas on Delfi ekspertide arvates see, et erakondade
huvid suunavad seda liiga tugevalt. Sellega otseselt seotud teema, mis tuleneb
olulisel määral ka EL tasandilt, on kaasamine, mida peaks tegema juba õigusloome
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varajastes ehk ettevalmistavates etappides. OECD 2011. a hindamisraport toob välja,
et kaasamine poliitika arendamise ja rakendamise protsessi toimub Eestis liiga hilises
faasis (st kui eelnõu on juba koostatud) ning see ei suuda seetõttu tõhusalt otsuseid
mõjutada. Seega nähakse kaasamises rohkem kohustust kui võimalust. Delfi
ekspertide arvates on sellesse protsessi juba algselt sisse programmeeritud teatav
pinge: kui on olemas juba poliitiline otsus, siis on üsna keeruline veel lisaks erinevate
osapoolte huvisid arvestada. See viib tihti vaid näilise kaasamise ja näiliselt
kvaliteetse õigusloome protsessini.
22. Ka Euroopa sotsiaalpartnerite ühisuuringust 8 järeldub, et sotsiaalne dialoog on
Eestis jätkuvalt arengufaasis ning läbirääkimiste koordineerimine ettevõtete ja
erinevate sektorite vahel on nõrk. Lisaks toimub sotsiaalne dialoog peamiselt valitud
ettevõtete ja riigi vahel. Õigusloome arendamiseks oleks aga vajalik
sotsiaalpartnerite aktiivsem kaasarääkimine riigi tasandi otsustusprotsessides. Riigis
omakorda esineb võimetust kasutada ära kodanikuühiskonna inimressurssi. Praxise
ja Balti Uuringute Instituudi 2010. aastal valminud analüüsi9 tulemused näitavad, et
ministeeriumides puuduvad valdavalt ühtsed põhimõtted ja juhendid, mis
moodustaksid lähtealuse süsteemseks kaasamiseks – kaasamine on valdavalt
kirjutamata reeglite ja kokkulepete põhine. Partnerite kaasamisel jäetakse
vastastikused ootused tihtipeale selgeks rääkimata, mistõttu jääb ka kaasatava
panus nõrgemaks. Samas on oluline välja tuua, et riigi tasandil peetakse kaasatust
paremaks, võrreldes muude KOV tasandiga. Delfi eksperdid leiavad, et aastatega on
kodanikuühiskonna kaasamine muutunud valdavalt sisukamaks. Tulevikus võib
oodata kodanikuühiskonna arengut ning survet sotsiaalpartnerite poolt, saavad
julgemaks ja tugevamaks.
23. OECD hindamisaruanne toob välja, et tingituna piiratud ressurssidest, tuleb
ametnikel tihti tegutseda mitmes poliitikavaldkonnas korraga, mistõttu ühes
konkreetses valdkonnas pole süvateadmisi. Samuti leiavad Delfi eksperdid, et
poliitikakujundamine ei lähtu piisavalt faktidest, uuringutest ja analüüsidest,
pigem lähtub see parteipoliitikast või muudest subjektiivsetest teguritest, näiteks nö

8

Euroopa sotsiaalpartnerite ühisuuring „Flexicurity rakendamine ja sotsiaalpartnerite roll“ (koostaja Anna
Kwiatkiewicz, 2011)
9

“Valitsusasutuste kaasamispraktikate analüüs“, lõpparuanne (Praxis, Balti Uuringute Instituut, 2010)
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“ärategemisest” teisele poliitilisele jõule. Lisaks ei ole poliitikakujundamine piisavalt
teadmiste- ja tõenduspõhine, vaid domineerivad kohati uskumused ja lobitöö. Ka
OECD analüüs viitab sellele, et Eesti riigivalitsemises on otsuste tegemise aluseks
olev analüütiline võimekus piiratud. Seda on täheldatud valitsuse kui terviku
tasandil, valitsusasutustes, juhtimise ja eestvedamise tasandil ning ka üksikisikute
tasandil. Eestis jääb puudu suutlikkusest kasutada erinevaid teabeallikaid ja saadavat
infot sünteesida ning teha analüütilisi järeldusi. See väljendub eriti kodanike
kaasamisel, kus ametnikel ja valitsusel on raskusi mitmekesiste huvide käsitlemisel,
laekunud teabe analüüsimisel ning selliste lahenduste leidmisel, mis oleks
enamusele kasulikud.
24. Oma osa on selles Delfi ekspertide arvates ka sõltumatu poliitikaanalüüsi nõrgal
suutlikkusel. Analüüsi tellijaid on vähe ning ka avalikku analüüsi ja kriitikat on pigem
vähe. Suutlikkus on olemas teatud mittetulunduslikel mõttekeskustel, seejuures
avalik-õiguslike ülikoolide roll on tagasihoidlikum. Pikemas perspektiivis peaks
suutlikkus selles valdkonnas tõusma, kuna teadmised ja oskused on levinud ning
otsustajate arusaam väljastpoolt tuleva ekspertiisi olulisusest juba muutub.
25. Eduka poliitikakujundamise üks olulisi eeldusi on ka mõjuanalüüside läbiviimine. Ka
selle arengut Eestis takistab vastava kompetentsi puudus. Mõjuanalüüse tehakse
praegusel hetkel varasemast küll rohkem, kuid nende tellimine jääb tihtilugu piiratud
ressursside taha. Ühtlasi ei kehtesta ka riigieelarve seadus üldisi nõudeid mõjude
hindamiseks ning Vabariigi Valitsuse määrus, millega sätestatakse strateegiliste
arengukavade liigid, jätab nõuded mõjude analüüsile siiski üsna üldsõnalisele
tasemele10.
26. Delfi eksperdid leiavad, et strateegilise planeerimise oskused ning soov on Eesti
riigis aastate jooksul suurenenud. Varem otsiti rohkem lühiajalisi lahendusi, kuid
nüüd ollakse huvitatud ka pikemaajalistest lahendustest. Samas, pidevate muutuste
tingimustes esineb kõhklusi strateegilise planeerimise mõttekuses. OECD toob oma
hindamises välja, et kuni 2008. aastani kehtis Eestis enam kui 200 strateegilist
dokumenti. See osutab koordineerimise ja prioriteetide seadmise puudujääkidele.
10

„Ülevaade strateegiate mõjuhindamise hetkeolukorrast ja selle peamistest kitsaskohtadest Eestis“
(Praxis, 2008)
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Väikese riigi kohta oli selline strateegiate suur hulk juhitamatu ning hägustas
strateegilist visiooni, strateegiate omavahelisi seoseid ja prioriteetide seadmist.
2005. aastal kehtestati strateegilise planeerimise määrus, et optimeerida ja
vähendada strateegiliste kavade arvu. Määrus on aidanud lihtsustada strateegilist
planeerimist, kuid kasutusel on ikka veel ligikaudu 100 strateegiat. Tulevikusuund on
pigem keskendumine pikaajalistele eesmärkidele.
27. MTÜ-de võimekust hindavad Delfi eksperdid suhteliselt erinevaks. Siiski on olukord
võrreldes varasemaga veidi paranenud. Eesti Mittetulundusühenduste ja
Sihtasutuste Liidu (EMSL) 2009. aasta uuringu11 tulemused näitavad, et peaaegu
40%-l organisatsioonidest on olemas strateegiline arengukava lähemateks aastateks,
veidi üle pooltel ei ole see küll kirja pandud, kuid teatakse oma plaane ning vaid veidi
alla kümnendikul strateegiline arengukava puudub. Ühendused mõistavad
katusorganisatsioonide rolli ja vajalikkust oma sihtrühmadele sõnumite edastamisel
ja probleemide laiema avalikkuse ette toomisel. Samuti tõsteti esile
katusorganisatsioonide rolli ühendustele olulise info edastamisel. Kui varem olid
MTÜ-d eelkõige projektipõhised, siis praegu on märgata soovi muutuda
strateegilisemaks. Ka edaspidi nähakse ette arengut selles valdkonnas, kuigi
erinevused MTÜ-de võimekuse vahel jäävad tõenäoliselt alles, st väiksemad jäävad
endiselt suurtest nõrgemaks.
28. Delfi ekspertide arvates oli 2007. aastal Eesti eeliseks teiste riikide ees IT-rakenduste
kiire areng, sealhulgas riigi- ja KOV asutustes. E-teenuste areng on muutnud
mugavamaks ja kiiremaks teenuste taotlemise (nt avalduse esitamine interneti teel).
Samas on praeguseks Eesti e-riigina oma positsioone kaotamas ning esineb ka
puudusi avalike teenuste osutamises. Delfi ekspertide arvates ei ole piisavalt selge,
kes vastutab avalike teenuste üldise arendamise eest ja valdavalt puuduvad ka
teenuste standardid. Samas on sotsiaalpartnerite poolt oma liikmetele pakutavate
teenuste hulk, mitmekesisus ja tase kasvanud, kuid see on organisatsiooniti siiski
erinev. Tõenäoliselt tulevikus olukord paraneb, optimismiks annab põhjust valitsuse
tegevusprogramm, kus on välja toodud eraldi punkt “turvalisem, säästlikum,
mugavam, kiirem, läbipaistvam ja piirkonniti kättesaadavam avalik teenus”. Küll aga
näevad Delfi eksperdid seda, et teenuste kättesaadavus erineva sotsiaalse
11

Uuringu „Suutlik sektor“ aruanne (Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, 2009)
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staatusega inimeste jaoks on endiselt erinev. Ka OECD raport toetab seda seisukohta
soovitusega, et poliitikaeesmärkide ja teenuste osutamise vahelise ebakõla
vähendamiseks tuleks edendada avaliku halduse erinevate osade vahelist koostööd.
Praegu puuduvad Eestis ühtsed standardid, valitseb killustatus töömeetodite,
protsesside, otsustamise ja erinevate koostöövormide kasutamise osas, aga ka
ametnike koolitamisel.

2.2.

Rahastatud tegevuste kaardistamine

29. Selleks, et hinnata programmide ja toetusprojektide sobivust prioriteetse suuna
eesmärkidega, on koostatud alljärgnevalt kirjeldatud nn tüüpprogrammid ja
tüüpprojektid (toetusskeemide puhul), mis iseloomustavad suurt osa rahastatud
tegevustest.
Programmid
30. Kõige sagedasemaks sihtgrupiks on programmide puhul ministeeriumid ja nende
hallatavad asutused. Programmide tegevustena korraldati kõige enam uuringuid ja
analüüse, millele järgnesid koolitused ning seejärel muud konsultatsiooni- ja
arendustegevused. Mõjudena on planeeritud enim poliitikakujundamise arengut ja
laiemaid mõjusid (riigi tasandil). Umbes poole vähem on planeeritud horisontaalseid
mõjusid (vt mõjude nimekirja lõigus 16) ning töötajate professionaalsuse tõstmist.
Toetusprojektid
31. Käesoleva aasta 4. juuni seisuga oli hinnatava prioriteetse suuna alasuundade 5.1 ja
5.3 all lõpetatud vastavalt 31 ning 155 projekti12. Mõlema puhul olid läbiviidud
toetusprojektid oma olemuselt võrdlemisi homogeensed ning ca 2/3 neist
klassifitseerus kahe suure tüüpprojekti alla (vt tabel 2.1). Järgnevates tabelites
toodud tüüpprojektid aitavad süsteemsemalt hinnata tegevuste sobivust
prioriteetse suuna eesmärkidele (vt alapeatükk 2.4). Lisas 5 esitame läbiviidud
projektide kaardistuse, mis oli tüüpprojektide koostamise aluseks.

12

Allikas: Struktuuritoetuste register, lõpetatud toetusprojektide lõpparuanded, seisuga 4. juuni 2011.a
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Sihtgrupp

Tegevused

Mõjud

Eelarve

Tüüpprojekt 1
Alasuund 5.1

Ministeeriumid ja
allasutused

Uuringud ja
analüüsid

Poliitika kujundamine
ja elluviimine

10 000 50 000 €

Tüüpprojekt 2
Alasuund 5.3

KOV-d

Koolitused ja
stažeerimine

Töötajate
professionaalsuse
tõstmine

enamik
alla
20 000 €

Tabel 2.1 – Toetusskeemide tüüpprojektid
32. Tabelis 2.1 toodud kahe tüüpprojekti alt välja jäänud toetusprojektid erinevad
põhiprofiilist valdavalt vaid ühe või kahe kriteeriumi poolest, neid võib eristada
tüüpprojektide alatüüpidena (vt tabel 2.2):

Sihtgrupp

Tegevused

Mõjud

Eelarve

Variant a

Sotsiaalpartnerid või
MTÜ-d ja
sihtasutused

Uuringud ja
analüüsid

Poliitika kujundamine
ja elluviimine

40 000 –
70 000 €

Variant b

Ministeeriumid ja
allasutused

Uuringud ja
analüüsid

Poliitika kujundamine
ja elluviimine

üle 50 000 €

Ministeeriumid ja
allasutused

Koolitused ja
stažeerimine

Töötajate
professionaalsuse
tõstmine

Enamik alla
20 000 €

Tüüpprojekt 1

Tüüpprojekt 2
Variant a

Tabel 2.2 – Toetusskeemide tüüpprojektid (alatüübid)
33. Esimese alasuuna raames moodustavad 3 toetuskeemi kokku nn Tarkade Otsuste
Fondi (TOF). Joonistel 2.1 ja 2.2 on esitatud toetusskeemide „Valdkondlike uuringute
arendamine ja läbiviimine“ (edaspidi TOF valdkondlikud uuringud) ja „Strateegilise
juhtimissuutlikkuse arendamine“ (edaspidi TOF strateegiline juhtimissuutlikkus)
raames lõpetatud projektide toetuse saajate jaotus. Kokku on TOF alt hindamise
hetkel (seisuga juuni algus 2011.a) rahastatud 34 valdkondlikku uuringut, millest üle
80% on algatatud ministeeriumide või nende allasutuste poolt. Strateegilise
juhtimissuutlikkuse arendamisele suunatud ja lõpetatud arendusprojekte on TOF-i
raames hindamise hetkel 24. Riigisektori osakaal on nende hulgas mõnevõrra
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väiksem (67%) ja mittetulundussektori osa, mh mitu ettevõtlusorganisatsiooni
(edaspidi EVO),
), sellevõrra suurem ((33%).

Joonis 2.1 – TOF valdkondlikud uuringud

Joonis 2.2 – TOF strateegiline
ne juhtimissuutlikkus
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2.3.

Võrdlus teiste riikidega

34. Käesolevas alapeatükis antakse ülevaade peamistest haldusvõimekuse
kitsaskohtadest ja arenguprioriteetidest neljas riigis: Sloveenia, Poola, Leedu ja
Wales/UK 13 , kus rakendatakse sarnaselt Eestiga konvergentsile 14 suunatud SV
programme. Võrdlus teiste riikidega aitab hinnata käesoleva aruande teistes
alapeatükkides analüüsitud probleeme Eesti haldusvõimekuse teemal ja nende
lahendamiseks valitud tegevusi. Lisaks on teiste riikide kogemused olnud
inspiratsiooniks soovituste väljatöötamisel. Kogu alapeatüki peamiseks allikaks on
informatsioon hindajate koostööpartneritelt erinevates riikides, mida on kogutud
uuringuprojekti „Assessment of administrative and institutional capacity building
interventions and future needs in the context of European Social Fund” raames. CPD
osales Euroopa Komisjoni tellitud uuringuprojektis15, mille lõpparuanne ei olnud aga
hindamise ajaks veel avalikustatud.
35. Esimesena riikide võrdluses paistab silma see, et nii probleemide kogum kui ka
kavandatud lahendused on valdavalt üsna sarnased, eriti uusi liikmesriike omavahel
võrreldes. Siiski on tegevuste fookus riigiti mõnevõrra erinev. Lisaks Wales´ile on
näiteks Leedus ja Sloveenias tegevuste pakett veidi kontsentreeritum kui Eestis.
Poolas seevastu on pakett laiem. Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) toetatavate
tegevuste hulgas eristuvad üheksa haldusvõimekusega seonduvat teemat, mille
raames on võrdlus erinevate riikide vahel toodud alljärgnevas tabelis:

13

Wales valiti võrdluseks seetõttu, et sealsed SV programmid on – nagu ka Eestis – konvergentsi tüüpi.
Lisaks on Wales’i rahvaarv piisavalt väike, et võrrelda Eestiga.

14

Protsess, mis aitab vähemarenenud riikidel (nagu Eesti) jõuda järele EL-i majandusarengu tasemele

15

Nimetatud uuringuprojekti raames analüüsiti 18 riigi haldusvõimekuse tugevdamisele suunatud
programme ja strateegiaid. Uuringu käigus analüüsiti asjakohast kirjandust ja dokumentatsiooni
(haldusvõimekust toetavate ESF programmide kohta), korraldati fookusgruppe uuritavates riikides (mh
ametnikega), tehti intervjuusid EL, riigi ja kohalikul tasandil ning kasutati haldusvõimekuse ekspertide
hinnanguid.
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Tegevuste tüüp
Avalike teenuste kvaliteet
Poliitikate kvaliteet ja analüüs
Koolitus ja värbamise süsteemid
Inimressursi juhtimise strateegia
MTÜde suutlikkus
Sotsiaalne dialoog
Omavalitsuste suutlikkus
EL fondide juhtimissuutlikkus
Õigussüsteemi suutlikkus

Eesti

Poola

Sloveenia

Leedu

UK-Wales

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x
x
(x)

x
x
x
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x

x
x
x

x
x

Tabel 2.3 – Riikide võrdlus haldusvõimekuse arendamisel
36. Kõige sarnasemaks võib Eesti lähenemist pidada Poola ja Sloveeniaga. Poola pöörab
Eestist rohkem tähelepanu omavalitsuste suutlikkusele ja toetab ka õigussüsteemi
(nt kohtute suutlikkust). Sloveenia, Leedu ja Wales on panustanud Eestist ja teistest
riikidest enam avaliku teenistuse inimressursi juhtimise strateegiale. Näiteks Leedus
on koostatud nelja-aastased avaliku teenistuse koolituse strateegiad ja Wales´is on
juba 7 aastat olemas laiem avaliku halduse reformi strateegia („Making the
connections“), milles avalike teenistujate kompetentside arendamine on oluline
prioriteet. Leedu panustab lisaks SV raames planeeritud tehnilise abi vahenditele ka
hinnatava prioriteetse suuna raames EL fondide juhtimise kvaliteedile, tugevdades
muuhulgas seire- ja hindamissüsteeme. Wales, kus haldusvõimekuse toetamise
traditsioon on uute liikmesriikidega võrreldes pikem17, on oma lähenemises kõige
kontsentreeritum, keskendudes peamiselt avalike teenuste kvaliteedile.

16

Eesti puhul tegevuseks õigusloome suutlikkuse parandamine, kuid Poola puhul kohtusüsteemi
suutlikkuse parandamine
17

Arvesse tuleb võtta asjaolu, et Wales on Suurbritannia kontekstis viimaste kümnendite jooksul saanud
rohkem otsustuspädevust, mistõttu ka nõudmised oma haldusvõimekusele on tõusnud.

20

EL keskmine
Leedu
Sloveenia
€ / elanik
Eesti

% ESF´ist

Poola
UK Wales
0

10

20

30

40

50

60

Joonis 2.3 – Haldusvõimekuse rahastamine ESF-st (riikide võrdlus)
37. Lisaks kvalitatiivsetele erinevustele on oluline võrrelda ka erinevate riikide ESF
toetussummade suurust haldusvõimekuse arendamise rahastamiseks. Kui arvutada
haldusvõimekusele panustavat osakaalu kogu ESF eelarvest, siis selgub, et Eesti
panustab sellele EL keskmisest veidi rohkem (vt joonis 2.3) ja Poolaga sarnases
osakaalus, kuid võrreldes Sloveenia ja Leeduga selgelt vähem, eriti kui arvestada
elanike arvu riigis. Nii Sloveenia kui ka Leedu on sarnaselt Eestiga väiksed riigid, kus
haldusvõimekusse investeerimine nõuab suurte riikidega võrreldes suuremaid
pingutusi, kuna nt EL poolt kehtestatud nõuded on samad, kuid vahendid nende
elluviimiseks on piiratumad. Peamine erinevus seisneb selles, et Leedu ja Sloveenia
on võrreldes teiste ESF eesmärkidega seadnud haldusvõimekuse suuremaks
prioriteediks, kui Eesti seda on teinud. Wales´i puhul paistab silma suhteliselt jõuline
investeering haldusvõimekusse nagu ka paljudes vanades liikmesriikides.
38. Wales´i investeeringud haldusvõimekusse on ka kontsentreeritumad: märksõnaks on
valitud „citizen model“, mis keskendub avalike teenuste arendamisel nende
kasutajate vajadustele, arvamustele ja soovidele ning üritab kodanikke ja ettevõtteid
pigem võimestada kui neile pelgalt poliitilisi valikuid anda. Wales’i mudelis on vähem
keskendutud konkurentsi tekitamisele avalike teenuste kontekstis ning rohkem on
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sihtgruppi kaasatud (nt patsiente) teenuste arendamisse („vähem klienti, rohkem
partnerit“). Kokkuvõttes ilmestab sellist lähenemist hüüdlause: „voice, not choice“.
Sellist mudelit ei eksisteeri üheski teises antud hindamise raames uuritud riigis, kuigi
ka teised sihivad mingil määral paremaid avalikke teenuseid. Selline, näiteks Wales’i
poolt saavutatud, fookus on äärmiselt vajalik, kuna EL tasandil on selge arusaam, et
peamine haldusvõimekuse mure on seotud sellega, et riigid ei suuda piisavalt vastata
oma kodanike ja ettevõtete vajadustele. Selle lahendamine on pikaajaline protsess,
mille poole on ka uued liikmesriigid suuna võtnud. Eesti kontekstis annab nt OECD
raport „Ühtsema valitsemise poole“ (2011) ja sellest tekkinud diskussioon häid
võimalusi avalike teenuste kvaliteediga rohkem ja süsteemsemalt tegelema hakata.
Selleks peaksid kõik riigiasutused, kellel on kõige otsesem suhtlus kodanike ja
ettevõtetega, koguma regulaarset ja detailset tagasisidet oma sihtgruppidelt ja
arutama nendega pakutavate teenuste kvaliteedi küsimusi.
39. Lisaks paistavad silma ka riikidevahelised erinevused haldusvõimekuse tõstmise
tegevuste jätkusuutlikkuse osas. EL tasandil peetakse äärmiselt oluliseks, et
haldusvõimekuse suurendamise tegevusi planeeritaks ja rahastataks selge
strateegilise suuna alusel. See tähendab pikaajalist haldusvõimekuse tõstmise
visiooni (nagu nt Wales´is on koostatud), madalat kaadrivoolavust ministeeriumides
ning strateegiliselt valitud ja fokusseeritud tegevusi. Arvestades ka mitmes riigis
esinenud raha kasutamisega (mh väljamaksete kiirusega) seotud probleeme
väiksemahulisemate projektidega toetusskeemide puhul, tundub olevat tuleviku
suund pigem komplekssete ja strateegilisemalt planeeritud programmide poole.
Strateegilise visiooni puudumine võib tulevikus mõjutada negatiivselt SV
kättesaadavust haldusvõimekuse suuna arendamiseks. Nimelt on üks võimalikest
variantidest, mida praegu Euroopa Komisjoni tasandil arutatakse, nn „conditional
administrative capacity support“. See tähendab, et selge ja pikaajaline
haldusvõimekuse arendamise visioon ja strateegia, stabiilne poliitiline keskkond,
kolmanda sektori kaasamine ja programmipõhine lähenemine haldusvõimekusele,
võivad muutuda raha saamise eeltingimusteks.
40. Antud kontekstis on oluline eristada riikide visioone haldusvõimekuse teemal ja
seda, kuidas nad on alates 1990. aastate lõpust oma haldusreforme läbi viinud.
Uuritud riigid on seadnud erinevaid prioriteete: nendest riikidest, mida käesoleva
hindamisaruande raames võrreldakse, omab Leedu kõige ambitsioonikamat visiooni,
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olles kavandanud oma nn „kolmandaks suureks laineks“ riigi arengus
haldusreformi 18 . Selle reformi raames kavandatakse läbi vaadata lisaks riigi
strateegilise planeerimise süsteemile ka terve institutsionaalne raamistik. Poola
seevastu keskendub eelkõige riigi valitsemise tõhususele: dereguleerimine,
kvaliteetsed avalikud teenused ja bürokraatia vähendamine. Ka Sloveenias peetakse
administratiivsete barjääride eemaldamist sotsiaalmajandusliku arengu üheks
tähtsaimaks prioriteediks. Wales´is keskendutakse aga pigem jõudsalt
kodanikuühiskonnale, mis ei tähenda isoleeritud toetust kolmandale sektorile, vaid
pigem selle kaasamist poliitikakujundamise ja õigusloome protsessidesse.
41. Haldusvõimekust mõjutavatest välisteguritest peetakse paljudes riikides kõige
suuremaks arengu takistuseks tippametnike nö „politiseerimist“. Uutes
liikmesriikides, mida uuringus analüüsiti, tundub see olevat suuremaks probleemiks
kui vanades. Kombinatsioonis vähese poliitilise stabiilsusega mõnedes riikides,
põhjustab see poliitikate strateegilise dimensiooni puudumist, riskide vältimist ning
pugemist protseduuride ja regulatsioonide taha. Lisaks on sellises süsteemis vähe
ruumi avalike teenistujate professionaalsuse tõstmisele. Käesolevasse
hindamisprojekti kaasatud Delfi ekspertide arvates on see ka Eestis probleem, kuigi
poliitiline stabiilsus on meil võrreldes teiste uute liikmesriikide (ja nt Kreekaga)
tugevam ja strateegiline suunitlus selgem (nt Poola ja Ungariga võrreldes, kus
õigusloome kvaliteeti ja uute regulatsioonide mõjuanalüüsi ei peeta piisavalt
oluliseks). Võrreldes aga mitmete vanade liikmesriikidega, nt Suurbritannia ja
Hollandiga, kus avaliku sektori juhtimist on juba tugevalt institutsionaliseeritud,
mistõttu nö „poliitilist ametisse nimetamist“ on vähem, on Eestil veel selgelt
arenguruumi, isegi kui trend selles vallas on positiivne.
42. Veel üks oluline kitsaskoht paljudes riikides on piiratud kapatsiteet sotsiaaldialoogiks
ja täpsemalt võib välja tuua alaarenenud kodanikuühiskonna, kolmanda sektori liiga
väikse rolli riigi juhtimises ning KOV-de nõrga suutlikkuse. Nimetatud tegurid viivad
olukorrani (eriti riikides, kus regionaalsel tasandil omavalitsust ei eksisteeri, nt
Sloveenia, Leedu, Eesti), kus kogu võim on riigi tasandile koondunud ja nagu mitmed
Delfi eksperdid ka nentisid, on “riik arenemas eest ära”. Tulemuseks on see, et
reaalse partnerluse ja koostöö tekitamine riigi ja MTÜ-de ning KOV-de vahel muutub
18

Pärast iseseisvuse taastamise ja EL-iga liitumise laineid
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pigem raskemaks, olenemata erinevatest positiivsetest näidetest 19 . Uutes
liikmesriikides kasutatakse valdavalt vähem sotsiaalset dialoogi kui vanades. Mitmes
riigis, nagu nt Poola, aga ka Eesti, on teatud valitsusväline suutlikkus selgelt olemas,
kuid riik ei kasuta seda piisavalt.

2.4.

Tegevuste vastavus IARK ja prioriteetse suuna eesmärkidele

43. Üldjuhul on kavandatud tegevused kõikides alasuundades asjakohased ja vastavad
otseselt prioriteetse suuna eesmärkidele. Seos IARK eesmärgiga on selgelt kaudsem.
Ka hindamisprojektis osalenud Delfi eksperdid leidsid, et tegevused sobivad laias
laastus eesmärkidega kokku ja olulisi tegevusi puudu ei ole. Kõik elluviidud
tegevused on suunatud avaliku sektori organisatsioonide ning MTÜ-de (mh
sotsiaalpartnerid) strateegilise planeerimise ja juhtimissuutlikkuse tõstmisele, mis
suurendab poliitikakujundamise ja elluviimise tulemuslikkust ning parandab
õigusloomet. Tegevused panustavad ka ametnike, MTÜ-de töötajate asjatundlikkuse
tõstmisele, mis suurendab ühtlasi ka nende usaldusväärsust ja parandab mainet
kodanike hulgas. Prioriteetse suuna alt elluviidavad tegevused soodustavad liikumist
teadmuspõhise majanduse ja ühiskonna poole.
44. Fookusgruppidest Delfi ekspertidega ning intervjuudest programmide ja projektide
toetuse saajatega tuli välja, et planeeritud tegevuste seos IARK üldeesmärgiga
(„Teadmuspõhine majandus ja konkurentsivõime tõstmine“) on kaudne. Intervjuude
raames kaardistati programmide ja projektide asjakohasust õigustavad
(sihtgruppide) vajadused ja erinevad mõjud. Vastuste põhjal tehti analüüs
programmide ja projektide võimalikest panustest majanduse teadmuspõhisemaks
muutmisele ja riigi konkurentsivõimele. Kõige enam kommenteeriti riigi valitsemise
tõhusust, avaliku teenistuse mainet ja poliitikate kvaliteeti. Läbiviidud analüüsile
tuginedes otseseid seoseid IARK üldeesmärgiga ei leitud.
45. Kõige otsesemat seost IARK eesmärgiga omavad prioriteetse suuna raames
korraldatud koolitused (eelkõige kesksed koolitused, organisatsioonide arendamise
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Eestis võib selles kontekstis mainida Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasusute Liidu (EMSL) ja Praxise
initsiatiive nagu Kaasamise Akadeemia ja Kaasamise Hea Tava.

24

koolitused, stažeerimised ja MTÜ-de maakondlike tugistruktuuride programmi
koolitused): kuna kokku koolitatakse palju inimesi (vt alapeatükk 2.5), võib see
pikemas perspektiivis panustada majanduse teadmuspõhiseks muutumisele. Siiski
on seos suhteliselt nõrk, arvestades seda, et nt ettevõtete töötajaid ega töötuid
prioriteetse suuna raames ei koolitata. Teised tegevused, nagu nt need, mis on
suunatud poliitikakujundamise ja õigusloome kvaliteedi tõstmisele, on seotud
kaudsemalt IARK eesmärgiga, peamiselt läbi paremate sotsiaalmajanduslike
poliitikate, mis omakorda suurendavad riigi konkurentsivõimet.
46. Allolevas tabelis (tabel 2.4) esitatakse alapeatükis 2.1 kirjeldatud peamiste
haldusvõimekusega seotud probleemide 20 kaetus rahastatud programmide ja
toetusskeemidega, millest selgub, et kõik olulised probleemsed teemad on
tegevuste planeerimisel arvesse võetud. Peamiseks põhjuseks on tegevuste paketi
oluline laienemine võrreldes eelmise programmperioodiga (2004-2006).
Laiendamine vähendas ohtu, et teatud tegevusi on puudu, kuid samal ajal suurenes
fragmenteerimise, kattuvuste ja vähese sünergia oht, mida järgnevates
alapeatükkides ka lähemalt kommenteeritakse.
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Peamised probleemid haldusvõimekuses on välja toodud hindamisse kaasatud Delfi ekspertide poolt,
kombineerituna IARK-is esitatuga
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Peamised
probleemid

Rahastatud
21
tegevused

• Haldusvõimekus
ebaühtlane
• Nõrgad KOV-d, MTÜd
ja sotsiaalpartnerid
• Avaliku sektori madal
professionaalsus

Valitsuse töö pikaajaline
planeerimine
Strateegilise juhtimise võrgustik
Tugiteenuste optimeerimine
Keskkonnajuhtimise rakendamine
EVO-de võimekuse tõstmine
AÜ-de haldusvõimekus
Paremad avalikud teenused
Kodanikuühenduste rahastamine
Kohalike omavalitsuste arendamine
TOF valdkondlikud uuringud
TOF strateegiline juhtimissuutlikkus
TOF valitsusväline analüüsisuutlikkus
Parem õigusloome
Keskne koolitus
Tippjuhtide arendamine
Organisatsiooni arendamine
Stažeerimisprogramm
MTÜ-de maakondlikud
tugistruktuurid

• Nõrk poliitika
kujundamine ja
elluviimine, analüüsisuutlikkus
• Nõrk õigusloome

• Vähene sotsiaaldialoog
• Nõrk
kaasamispraktika

• Nõrk
strateegiline
planeerimine
• Vajadus kokku
hoida riigi kulutusi

x

• Killustatus
riigivalitsemises

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x

Tabel 2.4 - Rahastatud tegevuste panustamine peamiste probleemide lahendamisse riigi haldusvõimekuse maastikul
21
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47. Hindamise käigus tõid Delfi eksperdid välja kitsaskohad programmide ja
toetusskeemide juures ning tekkisid ka mitmed ettepanekud tegevuste paketi
täiendamiseks järgmise programmperioodi planeerimisel, mida on järgnevalt
lähemalt kirjeldatud.
48. Mitmed programmid ja projektid (sh koolitused) on suunatud kitsale sihtgrupile. Nii
rakendatakse näiteks alasuunal 5.1 eraldi EVO-de ning ametiühingute (edaspidi AÜ)
programme, millel puuduvad kokkupuutepunktid omavahel ning lähemalt ka riigiga.
Õppereisidele kaasatakse vähe oma organisatsiooni inimestele lisaks ka (teisi)
sotsiaalpartnereid või riigiasutuste esindajaid. Ka keskse koolituse programmide
ning organisatsiooni arendamise toetusskeemi puhul võib välja tuua vähest
integreeritust. Nimelt on esinenud kohati kattuvust sarnase sisuga koolituste ja
tegevuste osas.
49. Praktikas osaleb keskse koolituse programmi raames korraldatavatel koolitustel
asutusest või üksusest vaid 1 kuni 2 esindajat. Selle tulemusena ei suuda osalejad
saadud teadmisi piisaval ulatusel kolleegidele edasi anda. Selleks puudub vastav
protseduur, millega motiveerida ka koolitusel mitte osalenud töökaaslaseid ja juhte
koolitusel saadud uusi teadmisi vastu võtma ja organisatsioonis rakendama.
50. Delfi eksperdid tõid välja vajaduse keskastmejuhtide koolituste järele, sest just sellel
tasemel lasub suur töökoormus – seal kantakse ühtlasi juhi ning spetsialisti rolli,
samas kogemused on reeglina tippjuhist väiksemad. Kõrgemal tasandil esineb
probleem, et tippjuhtide puudumisel avalikus sektoris liiguvad sinna tippjuhid
erasektorist, kuid tihti nad ebaõnnestuvad, tundmata riigi toimimise tagamaid. Ka
leiti, et personalijuhtimise valdkond on suhteliselt nõrk: kogemustepagasid on
ministeeriumiti väga erinevad ja personalijuhtide positsioon riigiasutuste juhtimises
ebaühtlane. Valdavalt on aga nende mõju asutuse juhtimisele väike. Seda kinnitab ka
Avaliku teenistuse aastaraamat 2010. Üldiselt vajavad riigiasutustes enam
arendamist töötajate tunnustamine ja motiveerimine, tasustamine, personali- ja
karjääriplaneerimine ning tulemuslikkuse hindamine. Kuigi see on muutumas
pikemas perspektiivis paremaks, tajutakse personalijuhi rolli praegu tihti
administratiivülesannete täitjana.
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51. Delfi eksperdid kritiseerivad ka erinevate komisjonide rolli poliitikakujundamises ja
seires, nagu nt säästva arengu komisjon ning teadus- ja arendusnõukogu, mille tööd
toetatakse nt „Valitsuse töö pikaajalise planeerimise süsteemi arendamise ja
korrastamise“ programmi (edaspidi valitsuse töö pikaajaline planeerimine) raames.
See peaks suurendama poliitikakujundamise läbipaistvust, kuid on Delfi ekspertide
arvates vaid näiline (vt probleemikirjeldust baasstsenaariumis, alapeatükk 2.1).
Tegelikult hajutatakse sellega olulistel teemadel vastutust ilma tõelise kaasamiseta.
Nimetatud komisjonides on küll esindatud mitmed valitsusvälised partnerid, kuid
nende liikmeskond on siiski piiratud.

2.5.

Prioriteetse suuna tulemuslikkus

52. Käesolev alapeatükk käsitleb rahastatud ja läbiviidud tegevuste ehk programmide ja
toetusskeemide panuseid prioriteetse suuna spetsiifilistele eesmärkidele,
mõõdetuna tulemusindikaatoritega. Tulemuslikkust hinnati selle järgi, kuivõrd ja mis
ajaks tegevuste eesmärgid on saavutatud või saavutatakse. Tegevuste lisanduvust
hinnati selle järgi, kui tõenäoline nende rahastamine oleks olnud ilma prioriteetse
suuna toetuseta, lähtudes mh alapeatükis 2.1 esitatud baasstsenaariumist.
53. Üldiselt on 2010. aasta sihttase võrdlemisi edukalt saavutatud. Tulemus- ja
väljundindikaatoritest saavutati 2010. aasta kontrolltase seitsme indikaatori puhul,
soovitud tulemuseni ei jõutud ainult indikaatori „Rahastatud uuringute ja tulemuste
arv” puhul (saavutati 87% kontrolltasemest). Indikaatorid „Koolitatud
mittetulundusühenduste (sh sotsiaalpartnerite) töötajate arv“ ja „Väljatöötatud
koolitusprogrammide arv“ on perioodi lõpuks määratud sihttaseme juba ületanud
(vt tabelid 2.5 ja 2.6). Ka ülejäänud indikaatorite osas on praegustele
saavutustasemetele tuginedes sihttaseme saavutamine tõenäoline.
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Tabel 2.5 - Eesmärgiga „Poliitika kujundamise ja elluviimise tulemuslikkus ja efektiivsus
on tõusnud“ seotud indikaatorid

Tabel 2.6 - Eesmärgiga „Avaliku- ja mittetulundussektori töötajad on asjatundlikud ja
usaldusväärsed“ seotud indikaatorid
54. Käesoleva prioriteedi raames läbiviidud tegevuste puhul saab läbivalt välja tuua
arendustegevused. Paljude intervjueeritavate ja ka Delfi ekspertide poolt toodi välja,
et tegevused, mida planeeriti, oleks tõenäoliselt mingi aja jooksul ka asutuse
omavahenditest ellu viidud, aga kuna reeglina on igapäevaselt palju tegemist
operatiivtasandi probleemide lahendamisega (seda eriti majanduslanguse ajal), siis
üldjuhul jääb kaotajaks just arenduse pool. Positiivne on aga see, et tänu prioriteedi
raames planeeritud programmidele eraldati nö kohustuslik ressurss
arendustegevuste jaoks, mida ei saanud ära kasutada operatiivtasandil ning seetõttu
viidi ellu ka juba ammu planeeritud arendustegevusi, milleni järg muidu niipea
poleks tõenäoliselt jõudnud. Prioriteetse suuna vahendid on avaldanud mõju suuna
eesmärkide saavutamisele ning kiirendanud arendustegevusi, mis ilma prioriteedi
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vahendite abita oleks võtnud oluliselt kauem aega. Kokkuvõttes viitab see sellele, et
prioriteetse suuna lisanduvus on keskmiselt hea. Allpool kommenteeritakse
erinevate programmide ja toetusskeemide lisanduvust ja tulemuslikkust eraldi,
tabeli 2.7 põhjal.
Tegevuste
Tulemuslikkus
vorm
Meede 1 – Strateegiline juhtimissuutlikkus
Valitsuse töö pikaajaline planeerimine
Programm
Strateegilise juhtimise võrgustik
Programm
Tugiteenuste optimeerimine
Programm
Keskkonnajuhtimise rakendamine
Programm
EVO-de võimekuse tõstmine
Programm
AÜ-de haldusvõimekus
Programm
22
Kodanikuühenduste rahastamine
Programm
23
Kohalike omavalitsuste arendamine
Programm
Paremad avalikud teenused
Programm
TOF strateegiline juhtimissuutlikkus
Toetusskeem
TOF valdkondlikud uuringud
Toetusskeem
TOF valitsusväline analüüsisuutlikkus
Toetusskeem
Meede 2 – Parem õigusloome
Parem õigusloome
Programm
Meede 3 – Töötajate koolitus ja arendus
Keskne koolitus 2008-2009
Programm
Keskne koolitus 2010-2011
Programm
Tippjuhtide arendamine 2008-2009
Programm
Tippjuhtide arendamine 2010-2011
Programm
Organisatsiooni arendamine
Toetusskeem
Stažeerimisprogramm
Toetusskeem
Meede 5 – Maakondlikud tugistruktuurid
MTÜde maakondlikud tugistruktuurid
Programm
Programmid ja toetusskeemid

Värvide tähendused

väga väike

väike

keskmine

suur

Lisanduvus

väga suur

Tabel 2.7 – Programmide ja toetusskeemide tulemuslikkus ja lisanduvus

22
23

Kinnitati hindamise ajal (augustis 2011)
Ei käivitu käesoleval programmperioodil
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Tulemuste lisanduvus
55. Saavutatud tulemused ei ole 100% lisanduvad, kuna on tõenäoline, et need oleks
mingil määral saavutatud niikuinii. Oluline on aga, et tulemused saavutati just
praegu ja mitte aastaid hiljem. Alltoodud hinnangud lisanduvusele põhinevad
alapeatükis 2.1 kirjeldatud Delfi ekspertide hinnangute ja analüüsitud kirjanduse
põhjal koostatud baasstsenaariumil (vastates küsimusele „mis oleks juhtunud ilma
prioriteetse suuna toetuseta?“), programmide seirearuannetel ja toetuse saajatelt
intervjuude käigus saadud informatsioonil.
56. Lisanduvus on kõige suurem arendustegevuste osas. Väga mitme programmi puhul
on selge, et ilma prioriteetse suuna toetuseta ei oleks rahaliselt kitsal ajal hakatud
selliseid arendustegevusi ellu viima (nt riigi tulemuspõhine eelarvestamine, EVO-de
ja AÜ-de haldussuutlikkus). Lisanduvus on väga suur infotehnoloogia (IT) valdkonnas,
kus tugiteenuste ja tulemuspõhise eelarvestamise IT-keskkondi oleks raske olnud
muul moel rahastada, isegi arvestades seda, et osad teemad on olnud ka valitsuse
tasandil prioriteediks (nt Vabariigi Valitsuse tugiteenuste tegevuskava).
57. Lisanduvus on isegi veel selgem “Keskkonnajuhtimise põhimõtete parem
rakendamine avalikus sektoris” programmi (edaspidi keskkonnajuhtimise
rakendamine) puhul. Keskkonnajuhtimise teema on olnud pikalt alafinantseeritud ja
sellele on vähe tähelepanu pööratud. Näiteks riigihangete keskkonnahoidlikumaks
muutmine oleks ilma programmi kaudu saadud tähelepanuta selgelt jäänud alla
vajadusele riigi kulusid kokku hoida ja seda ei oleks hakatud sellises tempos
arendama. Eriti praegusel ajal on selge, et selliseid tegevusi ei oleks muidu üldse
rahastatud. Erinevate valdkondade keskkonnasäästlike riigihangete juhiste vastu
oleks seetõttu puudunud huvi ka teiste ministeeriumide poolt.
58. Lisanduvuse puhul paistavad positiivselt silma ka mõlemad sotsiaalpartnerite
programmid. Arvestades seda, et senini ei ole riik rahastanud sotsiaalpartnerite
arendamise tegevusi ja sellele valdkonnale on üldse vähe panustatud, ei ole antud
programmid midagi olemasolevat asendanud. On väga tõenäoline, et ilma
prioriteetse suuna rahastuseta ei oleks võimalik olnud midagi muud EVO-de ja AÜ-de
haldussuutlikkuse arendamiseks ette võtta ei riigi, ega ka nende endi poolt, võttes
arvesse nende raskendatud rahalist seisu viimastel aastatel.
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59. Osade (ja eelkõige keskse koolituse programmi raames korraldatud) koolituste
lisanduvus on teistega võrreldes tagasihoidlikum, nt sisseelamiskoolitusi peaks
uutele töötajatele tegema igal juhul ja neid ei tohiks näha SV-st rahastatavate
arendustegevustena. Samas on ka muid piiratud lisanduvusega rahastatud tegevusi,
kuna need on põhimõtteliselt ministeeriumide igapäevased ülesanded, nt
õigusloome, kus kodifitseerimiskomisjonid koosnevad suuresti ametnikest ja kus
ainult asjaomaste ekspertide kaasamist võib pidada lisanduvaks. Sama kehtib
erinevate võrgustumise tegevuste puhul (kooskäimised, arutelud ministeeriumide
vahel). Sellised tegevused on küll väga olulised haldusvõimekuse tõstmise
seisukohalt, kuid viimane ei tohiks sõltuda toetusrahade olemasolust. Siinkohal
mängib rolli viimastel aastatel riigisektori töötajate arvu vähendamine, mille
tulemusel on arendustegevusi rutiinse töö kõrvalt üha raskem ette võtta. Selle tõttu
tundub strateegilise mõtlemise tekitamiseks toetusrahade kasutamine kohati ainsa
võimalusena, kuigi see ei lähe täielikult kokku EL-i toetusprogrammide lisanduvuse
põhimõttega. Struktuurivahendeid ei tohiks kasutada asendusainena nende
tegevuste jaoks, mida riigid peaksid (niikuinii) ise tegema.
60. „Töötajate koolituse ja arenduse“ alasuuna (vt alasuundi jooniselt 1.1) raames on
hea lisanduvusega stažeerimisprojektid. Nende suurim eelis lisaks teise osapoole
kogemustest õppimisele on ka kahepoolsete rahvusvaheliste suhete loomine, mille
põhjal on ka peale stažeerimisperioodi lõppu võimalik omavahel kogemusi vahetada
ja koostööd teha. Kuna Eesti väiksuse tõttu ei leidu alati mitut sarnase temaatikaga
seotud institutsiooni, kes saaks omavahel põhjalikult kogemusi vahetada (näiteks
sordiaretus, valitsuse kommunikatsioon, teemaparkide arendamine), siis on
stažeerimine välisriikides selleks hea võimalus. Toetuse saajad pidasid antud
projektide juures kõige kasulikumaks võimalust oma erialase teemaga rohkem
süvitsi ja põhjalikumalt tegeleda, kui seda klassikaline koolitus pakub. Seega omab
stažeerimine kui instrument selget lisandväärtust. Keskse koolituse puhul on
esimese (2008-2009) programmi lisanduvus parem võrreldes teise (2010-2011)
programmiga põhjusel, et väliskeskkond vahepeal muutus. Majanduskriisi mõjud
koolituseelarvetele olid teise programmi ajaks vähenenud ja selle tõttu on teise
programmi puhul tõenäosus suurem, et osa tegevustest oleks aset leidnud ka ilma
programmita.
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61. Läbiviidud valdkondlike uuringute puhul ei ole lisanduvus alati selge. Delfi ekspertide
arvamusel peaks igal ministeeriumil olema eelarves reservraha, mida võiks
operatiivselt kasutada uuringuteks. Nende läbiviimine ei tohiks sõltuda sellest, kas
saadakse TOF-st toetust. Uue programmperioodi planeerimisel oleks vaja rohkem
arvestada vajadusega muuta poliitikauuringute tegemist igapäevaseks osaks
poliitikakujundamise tsüklis. Seega tuleks keskenduda rohkem süsteemi muutmisele
ja mõjutamisele selliselt, et uuringuid hakataks nägema suurema prioriteedina ning
vähem sellele, et uuringute läbiviimist rahaliselt toetada.
Tulemuste jätkusuutlikkus
62. Lisanduvuse teema on tihedalt seotud ka jätkusuutlikkuse küsimusega. Kui
strateegiline planeerimine ja arendustegevused jäävad liiga sõltuvaks
toetusprogrammidest, tekib küsimus, mis saab saavutatud tulemustest siis, kui
programmid ja taotlusvoorudest rahastatud projektid lõpevad. See tähendab, et
haldusvõimekuse tõstmise tegevuste jätkusuutlikkuse suurendamiseks oleks oluline
kaardistada vähemalt programmide rakendajate kapatsiteet programmi saavutuste
veelgi kõrgemale tasemele viimiseks. Näiteks parema õigusloome kontekstis puudub
Delfi ekspertide hinnangul Justiitsministeeriumil piisavalt inimjõudu vedada ka
edaspidi (näiteks teiste valdkondade) kodifitseerimisprotsesse, eriti arvestades
viimaste aastate kerget langustrendi riigiasutuste personaliarvudes24.
63. Ka juhul, kui toetatud tegevuste raames kaasati ekspertiisi väljastpoolt
administratsiooni, tuleb selgemalt planeerida nende teadmiste üleandmist
kasusaaja-organisatsiooni töötajatele ja neid ette valmistada arendatud süsteemide
rakendamiseks. Vastasel juhul võib kergesti tekkida sõltuvus välistest ekspertidest.
Selles kontekstis ei ole olnud alati piisavalt tugevat koordineeritust erinevate
programmide arendustegevuste (eelkõige välisekspertide kaasamise puhul) ja
kesksete koolitustegevuste vahel, mille raames saaks korraldada rohkem
arendustegevustega samateemalisi koolitusi. Positiivseks näiteks võib siin tuua
õigusaktide ja ka strateegiate mõjude hindamist. Mõlemal teemal viidi läbi keskseid
koolitusi ning ka arendustegevusi 1. alasuuna raames. Sama kehtib uuringute puhul,
mis TOF-i raames läbi viiakse. Ka siin ei ole nende koordineeritus teiste
programmidega olnud piisavalt tugev, osaliselt seepärast, et TOF-i puhul on tegemist

24

Avaliku teenistuse 2010.a aastaraamat
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toetusskeemiga, mille tegevusi ei saa väga strateegiliselt planeerida skeemi „altüles“ iseloomu tõttu.
Tulemuslikkus strateegilise juhtimisvõimekuse valdkonnas
64. Selleks, et ministeeriumid (ja KOV-id) hakkaksid strateegilisemalt tegutsema, on
suurem analüüsivõime väga olulisel kohal. Teadmiste- ja tõenduspõhise
poliitikakujundamise nurgakiviks on suutlikkus organiseerida õige informatsioon
õigeks ajaks ja seda õigesti kasutada otsustusprotsessides. Kõige selgem indikatsioon
selle kohta, et prioriteetne suund sellele juba olulisel määral panustab, on toetatud
ja läbiviidud uuringute arv. Uuringuid on läbi viidud rohkem kui planeeritud (2010.
lõpus 16, planeeritud oli 15).
65. Murekohaks uringute puhul on sobivate ekspertide või teenuseosutajate olemasolu
ning kättesaadavus. See viitab vajadusele toetada veelgi tugevamalt valitsusvälise
analüüsikapatsiteedi
kasvu.
Noorteadlaste
toetusskeem
(„Valitsusväline
analüüsisuutlikkus„) ei oma selles valguses piisavalt kaalu, sest toetust saab liiga
vähe projekte, peamiselt liiga keeruliste rahastamistingimuste tõttu. Noorteadlasi
tuleks rohkem toetada ka selleks, et nad saaksid oma teadlaskarjääri raames või
selle kõrvalt areneda regulaarseteks ja sõltumatuteks poliitikauuringute läbiviijateks.
66. Samas on ka TOF-ist toetust saanud projektide raames palju näiteid õnnestunud
uuringutest. Näiteks Justiitsministeeriumis läbi viidud uuring “Kurjategijate
retsidiivsus Eestis ja retsidiivsusriski arvestamine menetlusotsuse määramisel”, mille
eesmärgiks oli kujundada välja metoodika analüüsimaks, millised inimesed panevad
toime suuremaid kuritegusid ning teisalt uurida, kas Eesti kriminaal-justiitssüsteemis
tehakse kurjategijate suhtes õigeid otsuseid. Uuring andis olulise sisendi
raamdokumendile “Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018”. Seega on selle
toetusprojekti tõttu nüüd üks valdkond juures, mille poliitikaid saab kujundada
analüüsipõhiselt. Ka Ametiühingute Keskliidu tellimisel läbiviidud tööturu
paindlikkuse uuring oli kvaliteetne ja kasulik, andes olulise sisendi tööturupoliitikasse
ja sotsiaalpartnerite läbirääkimistesse riigiga, mis on paindlikkuse teemal olnud
senini osaliselt uskumuste-põhine.
67. Väga erakordse kaaluga oli OECD uuring „Ühtsema valitsemise poole“. Valminud töö
on viimaste aastate põhjalikeim ja mahukaim Eesti riigivalitsemise kohta tehtud
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analüüs. Selle peamine järeldus on, et avalike teenuste taseme tõstmiseks tuleb
liikuda ühtsema riigivalitsemise suunas, mis hõlmab endas nii riigi keskvalitsuse kui
ka kohaliku omavalitsuse tasandi asutused ja lisaks ka valitsusvälised sidusrühmad
(nt üleriigilised ja kohalikud omavalitsusliidud, kodanikuühendused, ettevõtted ja
kodanikud). Programm, mis toetas aruande valmimist ja sellele järgnevat
teavitustööd - „Paremad avalikud teenused – valitsemissektori toimivuse analüüs“
(edaspidi paremad avalikud teenused), annab kogu haldusvõimekuse valdkonna
arengule väga olulise sisendi, näidates ära peamised väljakutsed ja
reformivajadused, kõige põhjalikumalt hariduse ja sotsiaalteenuste kontekstis.
Raport on väga kvaliteetne, see võeti üldsuse poolt positiivselt vastu ja ka
teavitustöö on olnud tulemuslik.
68. Eelnevalt kirjeldatud programmi tõttu on saavutatud selge trend ministeeriumide
visioonide ja plaanide ühtlustamise poole ning kaasamõtlev õhkkond riigis. Arusaam,
et rohkem tähelepanu tuleb pöörata horisontaalsete teemadega (nt riigi
konkurentsivõime) tegelemisele ning koostööle, on seetõttu kasvamas. Valdkondlike
uuringute puhul on juba edukalt rakendatud koostöö ja partnerluse nõuet projektide
planeerimisel, kuid uue programmperioodi puhul võiks iga kavandatava programmi
või muu sekkumise vormi ettevalmistamisel lähtuda koostöövajadusest.
69. Eelistada võiks selliste valdkondade toetamist, mis ei ole selgelt ühe ministeeriumi
haldusalas. Käesoleva hindamise Delfi ekspertide paneel leiab, et Eestis puudub täna
tugev sisuline poliitikate koordinatsioon. Rahandusministeeriumi suurenenud rolli
poliitikate koordineerimisel riigieelarve kontekstis peavad Delfi eksperdid riskiks
seetõttu, et rõhuasetus on viimastel aastatel järjest tugevamalt olnud kuludepõhisel
koordinatsioonil ja vähem sisulisel arutelul. Poliitikad vajavad tugevamat sisulist
koordinatsiooni.
70. Kui praegused programmid juba soodustavad võrgustike loomist (nt strateegilise
juhtimise võrgustiku ja tippjuhtide arendamise programm25), siis peaks rõhuasetus
uuel perioodil olema veelgi rohkem poliitikakujundamise koostööl ja õigusloome
kvaliteedi tugevdamisel – kas uuringute või mõjuanalüüside läbiviimisel, õigusaktide
kodifitseerimisel või arengukavade ettevalmistamisel.
25

Programme “Tippjuhtide arendamine 2008-2009” ja “Tippjuhtide arendamine 2010-2011” käsitletakse
siin ja edaspidi koos, kui ei ole mainitud teisiti
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71. Valitsuse strateegilisele juhtimisvõimekusele suunatud tegevused on olnud osaliselt
tulemuslikud. Kuigi erinevad ettevalmistavad etapid on suhteliselt edukalt läbitud
(nagu nt nõuandvate kogude rollide analüüs), ei ole olulisi teemasid, nagu
strateegiate mõjude hindamise süsteem, märkimisväärselt edasi arendatud.
Positiivne on aga see, et TOF-i raames on siiski reaalselt läbi viidud üks
mõjuhindamine Eesti E-tervise Sihtasutuse eestvedamisel. Ka teavitustöö uuringute
osas ei oma Delfi ekspertide hinnangul suurt kasu, sest probleemiks ei ole mitte
uuringute tulemuste vähene levitamine, vaid pigem tehtud soovituste ebapiisav
rakendamine.
72. Eraldi mainimist väärib EMSL-i eestvedamisel läbiviidud projekt „Mittetulunduslikud
esindusorganisatsioonid kui võrdväärsed partnerid riiklike otsuste planeerimisel ja
elluviimisel“, mis on rahastatud TOF-i strateegilise juhtimissuutlikkuse toetusskeemi
alt. Projekti raames läbiviidud kaasamise juhtimisanalüüsid ja üritused (nagu nt
kaasamissimulatsioonid) moodustavad koos põhjaliku ja uuendusliku lähenemise
kaasamise teemal. Lisaks tehti erinevaid ettepanekuid organisatsioonide (mh
ministeeriumide) omavahelise koostöö tugevdamiseks. Kokkuvõttes on projekti
väljundid väga olulisteks sisenditeks uue programmperioodi raames
poliitikakujundamise tugevdamiseks kavandatavate tegevuste jaoks. Näiteks
annavad läbiviidud kaasamisjuhtumi analüüsid olulisi õppetunde kaasamise praktika
tugevdamiseks. Valminud skeem „Kuidas valida õiget kaasamise meetodit“ annab
väga konkreetseid juhiseid nii ministeeriumidele kui ka kaasatavatele partneritele.
73. Mõlemad sotsiaalpartnerite programmid on siiani olnud tulemuslikud: mõlema
puhul osalesid liikmesorganisatsioonid programmis aktiivselt, isegi kui nende
kapatsiteet oli kohati väga piiratud või oldi hõivatud igapäevaste kohustustega.
Programmi “Eesti ettevõtlusorganisatsioonide võimekuse tõstmine” (edaspidi EVOde võimekuse tõstmine) raames viidi näiteks ellu kõik kavandatud tegevused ja
täideti kõik alategevuste väljundindikaatorid ning rahulolu erinevate tegevustega oli
reeglina kõrge. Ainus miinus tulemuslikkuse osas oli programmi käivitumise
hilinemine, mille tõttu olid tulemused sihtgrupile kättesaadavad hiljem kui
planeeritud. Mõlema institutsiooni poolt elluviidavaid tegevusi ei oleks suudetud
teha ilma toetuseta, mis näitab selget lisanduvust.
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74. Mõlema sotsiaalpartnerite programmi rahastatud tegevused on panustanud mingil
määral ka poliitika kujundamise ja elluviimise tulemuslikkusele. Kompetentsi
suurenedes on sotsiaalpartnerite poolt välja töötatud asjakohaseid poliitikasoovitusi
ning tehtud ettepanekuid õigusloome täiendamiseks. Nii AÜ-del kui ka EVO-del on
nüüd kindlasti parem strateegiline fookus. Programmide tegevused on aidanud tõsta
ka sotsiaalpartnerite eneseanalüüsi võimekust.
75. Positiivne oli sotsiaalpartnerite kaasamine teiste programmide, eelkõige parema
õigusloome programmi arendustöödesse, nt ehitus- ja planeerimisõiguse
kodifitseerimise raames. Seda tuleks aga järgmisel programmperioodil veelgi
rohkem teha, koordineerides erinevaid programme omavahel tugevamalt.
76. Erinevate programmide raames läbiviidud IT-alased arendustööd (tugiteenused,
tulemuspõhine eelarvestamine) koos strateegiliste muudatustega riigi
haldusvõimekuse parandamiseks on olnud või saavad olema tulemuslikud, ehkki
mõnes kohas on eestvedajad (näiteks Rahandusministeerium) pidanud oma
ambitsiooni vähendama lahkarvamuste tõttu erinevate asutuste vahel. Näiteks on
loobutud ideest luua ühine finantsarvestuse ja personalijuhtimise teeninduskeskus,
millele leitud kompromiss – valitsemisalade-põhised teeninduskeskused – on ka
kasulik ning mitmed vajalikud sammud selle poole on juba astutud. Peamiseks
väljakutseks jääb aga ministeeriumide üsna erinev IT-alane tase ja suhtumine
taolistesse arendustöödesse. Kõik ministeeriumid ei toeta uue infoedastamise viisi
kasutuselevõttu, mistõttu esineb teatud vastuseisu. Üldiselt aga kavandatud
uuendusi toetatakse.
77. Tulemuslikkuse poolest on haldusvõimekuse arendamisel kõige vähem edukad olnud
keskkonnajuhtimise rakendamise, kodanikuühenduste rahastamise ja omavalitsuste
arendamise programmid (viimaste tegevused ei olnud hindamise ajaks veel
käivitunud). Vähem edukaks võib pidada ka valitsuse töö pikaajalise planeerimise
programmi, mille tulemuslikkuse muudab madalaks mitme tegevuse, eelkõige
mõjude hindamise, edasi lükkumine. Keskkonnajuhtimise programmi raames osad
olulised tegevused nurjusid ja osad lükati samuti edasi26. Programm on ellukutsutud
suuresti EK nõuete täitmiseks, mis põhjendab osaliselt leiget tähelepanu ja huvi
26

Näiteks tegevused “keskkonnahoidlike hangete juurutamine” ja “keskkonnajuhtimise kontseptsiooni
koostamine” mõlemad viibisid, kuna esimesed katsed ebaõnnestusid.
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taoliste arenduste vastu huvigruppide hulgas. EMAS-i (otse inglise keelest: EcoManagement
and
Audit
Scheme,
tõlkes
keskkonnajuhtimisja
keskkonnaauditeerimissüsteem) standardeid on praeguseks juurutatud vaid kolmes
ettevõttes. Programm kavatseb seda juurutada ka avalikus sektoris selleks, et
laiemale ühiskonnale eeskuju näidata. Viimase osas tundub huvi aga EMAS-i
standardite vastu olevat väike. Näiteks on hindamise ajaks kaasatud vaid üks KOV ja
kaks ministeeriumit.
78. Kokkuvõttes on strateegilise juhtimisvõimekuse teemal selge, et riigiasutused ja ka
sotsiaalpartnerid on teinud selgeid edusamme. Samas on kodanikuühiskond ja
kohalik tasand jäänud erinevatel põhjustel siiski tahaplaanile. Seega on oht, mille ka
Delfi eksperdid välja toovad, et riik areneb partneritest kiiremini, endiselt aktuaalne
ja avalike teenuste kvaliteedi tõstmisel võib takistuseks saada kompetentsete
partnerite puudumine, keda teenuste arendamisse kaasata.
Tulemuslikkus õigusloome valdkonnas
79. Kõige otsesem potentsiaalne kasu toetatud tegevustest õigusloome parendamisel
on mitme valdkonna (keskkond, majandus, haldus, ehitus ja planeerimine, sotsiaal,
väärteomenetlus) lihtsustatud ja kodifitseeritud õigusaktid. Lisaks korrastatud
õigusvaldkondadele on kasulik ka Justiitsministeeriumi ja teiste ministeeriumide
vahelise koostöö tugevdamine ja kohustuste selgitamine õigusloome protsessis.
Kasu sellest oleks veelgi suurem, kui kõik ministeeriumid oleks algusest peale
kaasatud, mida ei ole näiteks Sotsiaalministeeriumi puhul piisavalt tehtud. Tekkinud
on sünergia erinevate õigusvaldkondade vahel, kuna nende kallal tehti tööd enamvähem samal ajal ja samal eesmärgil, mis aitas tõsta iga valdkonna kodifitseerimise
kvaliteeti.
80. Õigusaktide mõjude analüüsi osas on edasiminekud olnud senini siiski suhteliselt
tagasihoidlikud, kuna peamisi tegevusi lükati edasi. Samas on õigusaktide mõjude
analüüs just tulevikku vaadates väga oluline investeering ja mõjutab otseselt uusi
õigusakte. Mõjuanalüüsid aitaks omakorda vähendada seadusandluse sõltuvust
erakondade otsestest huvidest.
81. Halduskoormuse analüüsi teemal on tulemused selgelt positiivsed, ehkki nad on
senini olnud eelkõige metoodilise iseloomuga. Kõige suuremateks riskideks sellega
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seoses on valminud halduskoormuse hindamise tööriista kasutamine põhjalikuma
analüüsi aseainena ning üsna piiratud kompetents ja kogemus halduskoormuse
hindamisel nii avalikus sektoris kui ka väljaspool (st uuringute ja hindamistega
tegelevad organisatsioonid ja sotsiaalpartnerid). Tegeleda tuleks senisest rohkem
teavituse ja koolitamisega selleks, et tekiks kriitiline mass halduskoormuse analüüsi
läbiviijatest. Tuleks soodustada vajadustest ja metoodikatest ühise arusaama
tekkimist, mis omakorda edendaks kaasamise protsesse. Positiivseks näiteks
siinkohal on keskse koolituse 2010-2011 raames läbiviidud kaasamiskoolitused.
Tulemuslikkus töötajate professionaalsuse valdkonnas
82. Kuigi prioriteetse suuna raames läbiviidud riigiasutuste, KOV-de ja MTÜ-de töötajate
teadmiste ja oskuste parendamiseks mõeldud koolitus- ja arendustegevuste
tulemuslikkust ei ole eraldi mõõdetud, võib väita, et need tegevused on reeglina
olnud kasulikud. Koolitatud on palju inimesi, kokku rohkem kui planeeritud (üle
10 000 ametniku ja ligi 4000 MTÜ esindajat). Arvestades lisaks ka reeglina esineva
kõrge rahulolumääraga, võib eeldada, et teatud kompetentsi tõus on toimunud, eriti
keskse koolitusprogrammi raames. Tippjuhtide arendamise programmides on
osalemise määr ja rahulolu27 mõnevõrra madalamad, ent sellest hoolimata on ka
tippametnike seas teatud kompetentside tõus väga tõenäoline, lähtudes teemade ja
arendustegevuste laiast skaalast ning koolitajate tasemest ja taustast.
83. Alasuuna 5.3 raames korraldatud koolitustele lisaks korraldatakse ametnikele
koolitusi ka temaatiliste programmide raames. Näiteks panustavad
keskkonnajuhtimise rakendamise programmi raames läbiviidud koolitused
samamoodi töötajate professionaalsuse tõstmisele. Reeglina on koolitustegevused
temaatiliste
programmide
raames
olnud
tulemuslikud.
Näiteks
on
keskkonnajuhtimise rakendamise programmi raames 2010. aasta lõpuks koolitatud
juba rohkem inimesi kui esialgu oli planeeritud28.
84. Planeerimine ja eelkõige koordineerimine erinevate koolitusi sisaldavate
programmide vahel jätab aga veel arenguruumi. Näiteks kattusid üksikutel juhtudel
27

Keskses koolitusprogrammis 2008-2009 oli keskmine rahulolu 97,8%, tippjuhtide arendamise
programmis 2008-2009 oli erinevate moodulite raames rahulolu enamasti 80% ja 90% vahel.

28

Andmed pärinevad keskkonnajuhtimise rakendamise programmi eelnõust ja 2010. a seirearuandest
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keskse koolituse ja organisatsiooni arendamise toetusskeemist rahastatud
koolitused KOV-dele nii ajaliselt kui ka sisuliselt, mistõttu oli osalemisprotsent
mõlemas oodatust madalam ja tulemuslikkus väiksem. Nõrk sisuline koolituste
koordineerimine võib põhjustada erinevusi omandatud teadmistes ja oskustes samal
teemal, mis võib aga näiteks erineva keele või metoodikate kasutuse näol
põhjustada segadust igapäevatöös.
85. Koolitusprogrammide tulemuslikkuse hindamiseks on eelkõige mõõdetud osalejate
rahulolu. Keskse koolituse keskmiselt kõrged rahulolu (reeglina üle 95%) määrad
näitavad individuaalsete koolituste üldist head kvaliteeti. Ka organisatsiooni
arendamise toetusskeemi raames koolitatud osalejate rahulolu oli reeglina kõrge,
eriti kõrgelt hinnati koolituste tulemuste potentsiaalset kasutatavust igapäevatöös.
Positiivne on ka see, et uus keskne koolitusprogramm (2010-2011) on suunatud
laiemale sihtgrupile ja sisaldab laiemat temaatikat, mis suurendab tõenäolist
tulemuslikkust. Samas on nii keskse koolituse kui tippjuhtide arendamise
programmide tulemuslikkust mõjutanud mõnevõrra 2010-2011 programmi
eelnõude hiline esitamine rakendusüksusele ja nende kinnitamine.
86. Individuaalsete koolituste raames ja koolitusprogrammide tasandil (näiteks nii
kesksete koolituste kui ka organisatsiooni arendamise projektide raames) ei viida
reeglina läbi teadmiste ja oskuste tõusu spetsiifilisi analüüse, mistõttu ei ole võimalik
hinnata rahastatud koolituste tulemuslikkust muudmoodi kui osalejate rahulolu
põhjal. Nii ei ole näiteks teada, kas koolituste tulemusi ka reaalselt kasutati, isegi kui
nende potentsiaalset kasutatavust on koolituse lõpus positiivselt hinnatud.
Suuremahuliste koolitus- ja arendustegevuste raames tuleks pöörata enam
tähelepanu teadmiste ja oskuste nö algtaseme kaardistamisele (ja see ühendada
kompetentside hindamisega) ning tegevuste tulemuste mõõtmisele. Praegu on
koolituste tulemuslikkust liiga vähe sellisel viisil mõõdetud. Positiivseks erandiks on
keskse koolituse raames eraldi uuritud teenistujate hoiakuid, mille põhjal on
võimalik väita, et näiteks eetika-alased hoiakud on eetikakoolitustel osalenutel
kõrgemad kui koolitustel mitteosalenutel 29 . See omakorda viitab positiivsele
tulemusele.
29

EMORi poolt 2009.a läbiviidud uuring „Rollid ja hoiakud avalikus teenistuses“ – mõõdeti hoiakuid ja
eristati eetikakoolitustel osalenuid ja mitteosalenuid.
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87. Tulemuslikkuse miinuseks on kohati olnud ka oodatust veidi madalamad osalemise
määrad, eriti 2008-2009 keskse koolituse ja tippjuhtide arendamise programmides.
Suurim probleem on olnud see, et osalejad (mõnikord kuni 20%) jätavad kohale
tulemata või katkestavad osalemise. Tippjuhtide koolituste osalusmäära (ja seega ka
tulemuslikkust) vähendas juhtide suur hõivatus ja tõsiasi, et enesearendus on
tippjuhtidel suhteliselt madal prioriteet. Seetõttu jäi ka individuaalsete
arendustegevuste osakaal oodatust väiksemaks. Lisaks oli ka KOV-de osalemise
aktiivsus kohati suhteliselt väike, nende huvi näiteks kaasamise koolituste vastu oli
leige. Samas oli 2008-2009 keskse koolituse programmis aga kõikidest
koolitatavatest kokku 30% KOV-de esindajaid, mis on julgustav tulemus, arvestades
seda, et riigi ametiasutustes on üle nelja korra rohkem töötajaid kui KOV-des.
88. Koolitusprogrammide käigus on käesoleval programmperioodil uuendatud koolituste
sisu erinevate lisanduvate koolitusmoodulite näol. Näiteks on keskse koolituse
programmi all kokku juba ligi 30 uut koolituskava välja töötatud. Hindamise hetkeks
on välja töötatud või uuendatud ja läbi viidud juba rohkem programme, kui algselt
(perioodi lõpuks) eesmärgiks püstitatud ning osalejate tagasiside uutele kavadele on
olnud väga hea. Tippjuhtide arendamise programmis on näiteks meistriklassi ja
aktiivõppe lähenemisi hästi vastu võetud, peamiselt seetõttu, et vähem
traditsioonilised koolitusvormid sobivad paremini suurte kogemuste ja spetsiifiliste
teadmistega sihtgrupile. Probleemiks võib aga kujuneda asjaolu, et Eesti turul on
järjest raskem leida teenusepakkujaid, kes oleksid huvitatud ja võimelised välja
töötama tippjuhtidele sisuliselt arendavaid materjale, metoodikaid ja ülesandeid.
89. Tippjuhtide arendamise programmi raames tehtud töö läbipaistva ja ausa värbamise
ning valikusüsteemi ülesehitamisel on olnud tulemuslik ja kasulik. Edusamme on
tehtud kompetentsimudeli väljatöötamisel ja e-kompetentsikeskuse rajamisel, mille
põhjal on juba esimesi tippjuhtide hindamisi ka läbi viidud. Delfi ekspertide arvates
on aga kompetentsimudel suhteliselt üldine ja kuigi kõik elemendid on
põhimõtteliselt asjakohased, võib tippjuhtide hindamine selle põhjal osutuda üsna
raskeks. Osaliselt seetõttu, et hindamine on vabatahtlik ja selles osalevad pigem
need juhid, kes tunnevad ennast kõige tugevamalt. Programmi raames tehtud töö
järelkasvuprogrammi väljatöötamiseks ja piloteerimiseks on samuti olnud
tulemuslik. Positiivne on, et kompetentside hindamine koostöös Riigikantseleiga viib
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otseselt individuaalsete arenguvajaduste kaardistamiseni. See tähendab, et
tippjuhtide arendamine muutub rohkem nn rätsepatööks.
Tulemuslikkus MTÜ-de suutlikkuse valdkonnas
90. Viimaste aastate jooksul on olnud väga positiivne üha suurenev MTÜ-de arv, keda
prioriteetse suuna raames toetatud on. Lisaks EMSL-i aktiivsusele (näiteks TOF-i
raames) ja sotsiaalpartnerite programmidele on MTÜ-de arendamisele panustanud
eelkõige 5. alasuund. Koolitatud ja nõustatud MTÜ-de arv on olnud planeeritust
selgelt suurem. Juba mitu aastat on olnud MTÜ-del suur huvi neile maakondlike
tugistruktuuride poolt pakutavate teenuste vastu, mis näitab programmi vajalikkust.
Tegevuste kasulikkust tõendavad ka MTÜ-de kõrged hinnangud MAK-ide
konsultantide kompetentsusele. Tõenäoline on ka see, et suur osa MTÜ-dest ei saaks
endale sellist nõustamist lubada ilma EAS-i poolt rakendatava programmita, mis
näitab tugevat lisanduvust. Koolituste rahuloluhinnangud olid samuti valdavalt väga
positiivsed ja kuigi muid tulemuslikkuse näitajaid (näiteks MTÜ-de kompetentside
tõus või rahastamistaotluste suurenenud kvaliteet) ei ole analüüsitud, on siiski
tõenäoline, et programmi tulemuslikkus on väga hea.

2.6.

Välistegurite mõju eesmärkide saavutamisele

91. Selleks, et hinnata prioriteetse suuna raames saavutatud tulemuste mõju Eesti
haldusvõimekusele, on vaja neid eristada teiste (väliste) tegurite mõjudest.
Käesolevas alapeatükis kirjeldatakse peamisi väliseid mõjureid, mida järgmises
alapeatükis võrreldakse prioriteetse suuna panusega. Käesoleva programmperioodi
jooksul on tulemuste saavutamist mõjutanud olulisel määral mitmed välised tegurid.
Neist kõige olulisem on majanduskriis ja selle tagajärjed, mida programmperioodi
eesmärkide ja tegevuste planeerimise hetkel ei osatud ette näha. Olulisteks välisteks
teguriteks on ka tööturu arengud, poliitilised otsused ning arengud avaliku
teenistuse seaduse kontekstis.
92. Programmperioodi planeerimine toimus kiire majanduskasvu algusperioodil. Hõive
ja palgad kasvasid, tipnedes suure tööjõupuudusega 2008. aastal. Antud
prioriteetset suunda, kuid ka teisi prioriteetseid suundasid struktuurivahendite
raamistikus, mõjutas tugevalt ülemaailmne majanduskriis, mis pööras kiire kasvu
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järsuks languseks. 2008. aasta lõpus hakkas nõudlus nii ehitusturul kui muudes
valdkondades kiiresti vähenema, tuues endaga kaasa töötuse järsu kasvu, languse
ehitus- ja muudes hindades ning kahanemise ekspordimahtudes. Kui veel 2007.
aastal kasvas SKP võrreldes eelmise aastaga 6,9%, siis juba 2008. aastal langes see
5,1%. Suurim kukkumine - 13,9% - toimus aga 2009. aastal (vt joonis 2.4).
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Joonis 2.4 – Eesti SKP kasv (%) aastail 2004-2010 (Allikas: Eesti Statistikaamet)
93. Majanduskriisist tulenevalt tehti kahanenud maksulaekumiste tõttu ka riigieelarve
kärpeid. See omakorda põhjustas valdavalt riigi ja KOV-de ametnike palgalanguse30
ja töötajate arvu vähenemise. On tõenäoline, et see areng on suurendanud töötajate
töökoormust, mis on neile jätnud vähem võimalusi tegeleda arendustegevustega
(mh enesearenguga). Eriti tippjuhtide seas on mõju olnud väga selgelt märgatav.
Lisaks suurenenud töökoormusele nende juhitavates asutustes on neile erakorralise
ülesandena lisandunud ka asutuse reorganiseerimine ja eelarvekärbete
planeerimine ning elluviimine. Asutuste reorganiseerimine iseenesest on mõjutanud
arendustegevusi (millest osa lükati edasi, tühistati või planeeriti ümber) ja võimalusi
tegeleda strateegiliste teemadega. Lisaks on paljudes asutustes just koolitus- ja
arenduseelarveid esimestena kärbitud. KOV-des on näiteks koolitustegevuste
kaasrahastamine muutunud teravaks probleemiks.

30

2009.a langesid riigisektori personalikulud 9% ja KOVide personalikulud 4% (Avaliku teenistuse
aastaraamat 2009). See langus koosnes riigisektori puhul 5% vähenenud töötajate arvust ja 4% väiksemast
palgast. KOVide puhul oli töötajaid vaid 1% vähem ja palgalangus 3%.
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94. Paljude MTÜ-de (nt EVO-de) finantsseis halvenes majanduskriisi kontekstis, eelkõige
liikmemaksude vähenemise tõttu. See tähendab, et MTÜ-de toimivus sõltub järjest
rohkem teenuste müügist väljapoole või projektidele toetuse saamisest. Mõlemad
võivad mõnel määral viia fookuse põhitegevustelt (nt liikmete huvide esindamine)
kõrvale. Prioriteetse suuna lisanduvust on majanduskriis aga positiivselt mõjutanud,
sest on tõenäoline, et antud arendusteemadesse oleks struktuurivahenditest enne
käesolevat programmperioodi vähem investeeritud. Kokkuvõttes (vt ka tabel 2.10)
on suur osa programmide ja toetusskeemide tulemusi ja mõjusid lisanduv.
95. Drastilised muutused toimusid ka tööhõives, mida varem, majandusbuumi aastail,
iseloomustas madal töötuse määr ning üha kasvav tööjõupuudus. Samas
majanduskriisile iseloomulikult hakkas töötute arv järsult suurenema (vt joonis 2.5),
kasvades 4,7% protsendilt 2008. aastal 16,9%-ni 2010. aasta esimeses kvartalis. Selle
välisteguri mõju tuleb otsida eelkõige prioriteetse suuna mõjuindikaatoritest, nt
kaadrivoolavusest, mis on viimastel aastatel langenud, jõudes 8,9%-ga alla
sihttaseme (9%) (vt ka tabel 2.9). Delfi ekspertide arvates ei viita see areng aga
niivõrd prioriteetse suuna edule, kuivõrd pigem sellele, et riigiametnikel ei ole nii
palju alternatiivseid tööpakkumisi olnud kui varasematel aastatel.
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Joonis 2.5 – Eesti töötuse määr (%) aastail 2004-2010 (Allikas: Eesti Statistikaamet)
96. Lisaks ülaltoodud üldistele teguritele mängisid prioriteetse suuna kontekstis olulist
rolli veel teised välismõjurid spetsiifilisemal tasandil. Esimene neist on uue avaliku
teenistuse seaduse vastuvõtmisega seotud tegevuste loodetust aeglasem kulg, mille
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tõttu (eelkõige tippjuhtide) värbamise ja valikuga seotud arendustegevuste
elluviimine olid mõnevõrra raskendatud. Lisaks on olnud märgatav ka üldine
negatiivne hoiak (peegeldatuna meedias) avalikus teenistustes (eriti tippjuhtide
poolt) tehtavate arendustegevuste suhtes. Seetõttu on esinenud (subjektiivselt
tajutud) risk saada negatiivset tähelepanu õppereisidel, koolitustel ja muudel
kooskäimistel osalemise suhtes. See omakorda on mõjutanud sihtgruppide
valmisolekut taolistel arendustegevustel osaleda.
97. Viimase olulise välistegurina tõid hindamisse kaasatud Delfi eksperdid esile, et üha
vähem kasutatakse teadlaste, ülikoolide või teiste valitsusväliste analüütikute poolt
toodetud informatsiooni poliitiliste otsuste tegemisel. Delfi ekspertide arvates on
toimumas suurenev nö „tagatubastumine“ läbipaistvuse ja kaasamise sildi all. See
tähendab, et poliitilised otsused on tihtilugu juba tehtud, kui neile põhjendusi
otsima hakatakse – kas kaasamise, poliitikauuringute või muude instrumentide abil.
Selle tõttu viiakse valitsusvälistelt tegijatelt saadud soovitustest ellu vaid suhteliselt
väike osa (vt lähemalt probleemikirjeldust ka baasstsenaariumist, alapeatükk 2.1,
lõik 21).

2.7. Prioriteetse suuna mõjud haldusvõimekusele ja teistele IARK
eesmärkidele
98. Käesolevas alapeatükis kirjeldatakse prioriteetse suuna mõjusid haldusvõimekusele,
IARK üldeesmärgile („Teadmuspõhine majandus ja konkurentsivõime tõstmine“) ja
horisontaalsetele eesmärkidele31. Hindamine toimub prioriteetse suuna tegevuste
elluviimise suhteliselt varajases staadiumis: programmide ja toetusskeemide
rakendamine alles käib ning kestab veel mitu aastat. Arvestades ka seda, et osad
mõjud tekivad alles mõne aja pärast peale tegevuste lõppu, on korrektne rääkida
siinpuhul tõenäolistest ja potentsiaalsetest mõjudest. Käesolevat mõjude analüüsi
raskendab ka asjaolu, et valdavalt ei ole programmide ja projektide tulemuslikkust ja
mõjusust sõltumatu hindaja poolt hinnatud, ainult ühe programmi (EVO-de
võimekuse tõstmine) raames tehti seda põhjalikumalt. Samas tugevdaks

31

Horisontaalsed eesmärgid on: regionaalne areng, keskkonnahoid, infoühiskonna edendamine,
kodanikuühiskonna areng ja võrdsete võimaluste edendamine
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mõjuanalüüs programmi rakendajate, toetusskeemi rakendusüksuste ja toetuse
saajate strateegilist mõtlemist ja võimaldaks paremini ning detailsemalt hinnata
toetuste tulemuslikkust ja mõju.
99. Käesolev mõjuanalüüs on suunatud eelkõige hinnatava prioriteetse suuna
eesmärkidele32 ja neid mõõtvatele mõjuindikaatoritele. Arvesse on võetud ka teisi
potentsiaalseid mõjusid, milleks analüüsiti IARK-is mainitud haldusvõimekuse
teemasid (vt mõjude nimekiri alapeatükis 1.2). Järgnev tabel 2.8 annab ülevaate
selle kohta, millistele teemadele prioriteetse suuna tegevused kõige rohkem
panustanud on:

Väga palju

Üsna palju

Mõnevõrra

Vähe

Ei ole üldse või
negatiivselt

1. Eesti riigi suurem haldusvõimekus

Intervjueeritavate
%, kelle arvates
mõju on olematu
või negatiivne
5%

2. Väiksemad valitsuse kulutused

37%

3. Väiksem bürokraatia

30%

4. Riigi konkurentsivõimelisus

11%

5. Riigi- ja KOV ühtlasem juhtimisvõimekus

5%

6. Parem poliitika kujundamine / elluviimine

5%

6.1 Strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine

0%

6.1.1 Riigiasutused

0%

6.1.2 Kohalikud omavalitsused

29%

6.1.3 Poliitikakujundamisse kaasatavad MTÜd

57%

6.1.4 ja/või nende (MTÜde) katused

43%

6.2 Kaasaegsemad haldusprotsessid

18%

6.3 Kaasaegsemad avalikud teenused

24%

6.4 Suurem sotsiaalpartnerite kaasatus

39%

6.5 Suurem sotsiaalpartnerite suutlikkus

44%

6.6 Säästev areng lõimitud avaliku halduse konteksti

44%

6.7 Suurem sõltumatu (väljaspool valitsust asuv) poliitikaanalüüsi suutlikkus

35%

6.8 Uute või uuendatud arengukavade - strateegiate kõrgem kvaliteet

11%

6.9 Tugevam strateegilise planeerimise suutlikkus Eestis tervikuna

13%

32

„Poliitika kujundamise ja elluviimise tulemuslikkus ja efektiivsus on tõusnud“ ja „Avaliku- ja
mittetulundussektori töötajad on asjatundlikud ja usaldusväärsed“
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6.9.1 Riigiasutused

9%

6.9.2 Kohalikud omavalitsused
6.10 Poliitikate ja meetmete tulemuslikkuse hindamiste ja mõjuanalüüside
läbiviimine
7. Avaliku teenistuse professionaalsus

36%

7.1 Asjatundlikkus

5%

7.2 Usaldusväärsus

15%

7.3 Avaliku teenistuse raamistik ajakohastatud

64%

7.4 Avaliku teenistuse tippjuhtide hindamise ja arendamise kõrgem kvaliteet

54%

7.5 Ametkondade tugevam koostöö teiste ELi liikmesriikidega

27%

7.6 Avaliku sektori koolitusasutuste institutsionaalne võimekus

80%

25%
6%

Tabel 2.8 – Intervjueeritavate hinnangud laiemate mõjude osas
100. Tabelis 2.8 on nii värvidega kui protsentides väljendatud intervjueeritavate
hinnanguid mõjude osas. Punasega märgitud teemade kohta arvas enamus
intervjueeritutest et, sellele ei ole prioriteetse suuna tegevused (positiivselt)
panustanud. Oranž värv märgib vähest (positiivset) panust ja kollane mõningat
(positiivset) panust. Ühegi esitatud teema kohta ei leidnud enamus
intervjueeritavatest, et läbiviidud tegevused on sellele panustanud üsna palju või
väga palju. Viimases tulbas toodud protsendid näitavad intervjueeritavate osakaale,
kelle arvates tegevuste panus antud teemale puudub üldse või on isegi negatiivne.
Tabelist selgub, et prioriteetse suuna tegevused on haldusvõimekuse eri aspektidele
avaldanud mõnevõrra või vähest mõju. Seda näitavad nii keskmised hinnangud,
mida andsid toetuse saajad ning RÜde ja RAde esindajad kui ka osakaalud nendest
toetuse saajatest, RÜdest ja RAdest, kelle arvates tegevuste mõju haldusvõimekuse
eri aspektidele oli väga väike või isegi negatiivne (kuigi seda viimast arvati siiski
ainult üksikutel juhtudel).
101. Prioriteetse suuna mõjuindikaatoritest ei saavutatud 2010. aasta sihttasemeid
viiest nelja osas: „Valitsussektori töö tulemuslikkus”, „Avaliku teenistuse
asjatundlikkus”, „Avaliku teenistuse usaldusväärsus” 33 ja „Avaliku teenistuse
33

Asjatundlikkuse ja usaldusväärsuse näitajad on suhteliselt muutuvad, kuna põhinevad elanike seas
läbiviidud küsitluste tulemustel, mis sõltuvad muuhulgas ka olulisematest päevakajalistest sündmustest.
Seega võiks kaaluda teiste mõjuindikaatorite kasutamist. Hindajad soovitavad siinpuhul luua selged
seosed kompetentsimudelite ja kompetentside hindamise metoodikatega, mis on nt tippjuhtide kohta
hiljuti uuendatud.
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pühendumuse indeks” (vt tabel 2.9). Ainuke näitaja, mille osas 2010. aasta
kontrolltase saavutati, on avaliku sektori personalivoolavus, kuid selle puhul on
selgelt märgatav tööturu situatsiooni mõju (vt alapeatükk 2.6). Kindlasti ei tähenda
antud olukord aga seda, et prioriteetne suund ei ole avaldanud (positiivset) mõju
Eesti haldusvõimekusele. Võttes arvesse erinevaid hindamise käigus analüüsitud
aspekte, viitavad numbrid pigem sellele, et valitud indikaatorid ei pruugi olla kõige
õigemad. Lisaks võivad osad valitud sihttasemed olla liialt ambitsioonikad (nt
asjatundlikkuse ja usaldusväärsuse indikaatorid).

Tabel 2.9 – Prioriteetse suuna mõjuindikaatorid
102. Arvestades indikaatorite kaheldavat asjakohasust mõjude hindamiseks, anname
alljärgneva tabeli (2.10) abil kvalitatiivse ülevaate programmide ja toetusskeemide
mõjudest kolme kriteeriumi abil: mõju Eesti haldusvõimekusele, tegevuste
lisanduvus (ehk arvestades alapeatükis 2.6 esitatud väliseid tegureid ja seni toetuse
saajate ning programmi rakendajate omavahenditest rahastatud tegevusi) ning
nende mõju IARK laiemale eesmärgile („Teadmuspõhine majandus ja
konkurentsivõime tõstmine“).
Mõjud poliitika kujundamisele ja elluviimisele
103. Mõjud riigiasutuste ja eriti KOV-de strateegilisele juhtimissuutlikkusele on
lähiaastatel ilmselt tagasihoidlikud. Kuigi strateegilise planeerimise metoodikate
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osas on teatud edasiminekuid olnud, ei ole piisavalt tähelepanu pööratud nendega
seotud ametnike (sh plaane elluviivate ametnike) teadlikkuse tõstmisele, nende
vastavate analüüsioskuste arendamisele ega ka nende hoiakute muutmisele. Ehkki
antud hindamise raames ei ole nende ametnike hoiakuid mõõdetud, on selge, et
laialdasem strateegiate mõjude hindamise praktika juurutamine tähendaks ametnike
jaoks töö komplekssuse ja ilmselt ka koormuse tõusu.
104. Vajadust tegeleda hoiakute muutmisega on märgata ka teiste programmide
raames: täheldatud on teatud vastupanu muutustele sihtgruppide poolt nendes
valdkondades, kus arengud on kõige põhimõttelisemad. See kehtib nt tulemuspõhise
eelarvestamise valdkonnas, kuid ka programmis “Tugiteenuste korralduse
optimeerimine avalikus sektoris” (edaspidi tugiteenuste optimeerimine), kus kõik
ministeeriumid ei näe sama suurt vajadust ühtse süsteemi järele ning
arendusprioriteedid on mõnevõrra erinevad. Samamoodi on ka arengutase (nt ITvaldkonnas) ministeeriumiti selgelt erinev, mistõttu esineb risk, et erinevused
programmi mõjuna esialgu suurenevad, kuna juba kõrgemal tasemel olevad
asutused arenevad edasi, samas kui teised asutused jäävad vanade lahenduste
juurde. See võib aga tulevikus viia teatud lisakuludeni, nt seetõttu, et töös peetakse
mitut süsteemi korraga.
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Mõju töötajate
asjatundlikkusele ja
usaldusväärsusele
Meede 1 – Strateegiline juhtimissuutlikkus

Mõju
haldusvõimekusele

Mõju poliitika
kujundamisele

Lisanduvus

Mõju IARK
eesmärgile

suur

väga suur

Valitsuse töö pikaajaline planeerimine
Strateegilise juhtimise võrgustik
Tugiteenuste optimeerimine
Keskkonnajuhtimise rakendamine
EVO-de võimekuse tõstmine
AÜ-de haldusvõimekus
Paremad avalikud teenused
Kodanikuühenduste rahastamine
Kohalike omavalitsuste arendamine
TOF strateegiline juhtimissuutlikkus
TOF valdkondlikud uuringud
TOF valitsusväline analüüsisuutlikkus
Meede 2 – Parem õigusloome
Parem õigusloome
Meede 3 – Töötajate koolitus ja arendus
Keskne koolitus 2008-2009
Keskne koolitus 2010-2011
Tippjuhtide arendamine 2008-2009
Tippjuhtide arendamine 2010-2011
Organisatsiooni arendamine
Stažeerimisprogramm
Meede 5 – Maakondlikud tugistruktuurid
MTÜ-de maakondlikud tugistruktuurid
Värvide tähendused

väga väike

väike

keskmine

Tabel 2.10 – Prioriteetse suuna mõjuindikaatorid
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105. Ka läbiviidud uuringute lõplik mõju on ebaselge. Kuigi paljud uuringud on
teostatud oskuslikult ning need on tootnud usaldusväärseid järeldusi, on
võtmeküsimus, kuivõrd neid tulemusi võetakse arvesse uute poliitikate ja
strateegiate väljatöötamisel (vt alapeatükk 2.6). Üks potentsiaalselt oluline mõju on
strateegia „Eesti 2020“ valmimine, mis tugineb valitsuse töö pikaajalise planeerimise
programmi raames teostatud väljakutsete analüüsile, mille viis läbi Riigikantselei34
Eesti konkurentsivõime teemal. Samas ei ole TOF raames läbi viidud uuringuid, mis
sellele analüüsile olulisi sisendeid on andnud.
106. Vähemalt kahe uuringu puhul on tulemusi juba poliitikakujundamises kasutatud,
nimelt Noorsootöö arengukava ja ka Kriminaalpoliitika strateegia koostamisel.
Paljude teiste TOF uuringute puhul ei ole sellised järeltegevused aga nii selged.
Nagu ka OECD raport mainib, raisatakse Eestis poliitika kujundamisel palju aja- ning
inimressursse. Sageli tuleb ette juhtumeid, kus ministeeriumid valmistavad
põhjalikult ette eelnõusid ja poliitika-algatusi, millel ei ole valitsuse toetust ning mis
valitsusse jõudes toetust ka ei leia. Näited sellest on „Eesti edu 2014“, strateegia
"Aus riik" ning lisaks mitmed järjekordsed regionaalpoliitika strateegiad ja plaanid35.
Varasemast ajast on nt ka Avaliku Halduse Arengu Kontseptsioon, millega on juba
väga pikalt tegeletud ilma, et see oleks jõudnud elluviimiseni. Kõige värskemaks
näiteks on Läänemere strateegia, mis ei leia märkimisväärset kajastamist Vabariigi
Valitsuse tegevusprogrammis 2011-2015. Noorteadlaste toetusskeemi puhul tuleb
mõju otsida pigem analüüsisuutlikkuse suurendamises, mis on pikemaajaline, andes
noortele andekatele teadlastele võimaluse uurida konkreetsete poliitikate raames
asjakohaseid sotsiaalmajanduslikke teemasid. Samas kehtib ka siin sama järeldus, et
TOF alt rahastatud doktorantide uuringute arv on liiga väike selleks, et pikemas
perspektiivis tõelist mõju avaldada.
107. Valdkondlikud uuringud on siiski potentsiaalselt arvestatava positiivse mõjuga,
kuna ilma nendeta ei oleks tulemuslikum ja kvaliteetsem poliitikakujundamine
mõeldav. Delfi ekspertide arvates on seni puudujäägiks olnud aga see, et ametnike
34

Esialgne Eesti konkurentsivõime peamiste väljakutsete analüüs
konkurentsivõime tõstmisel“, Riigikantselei 2010.

35

“Peamised väljakutsed Eesti

Viimased 3 regionaalministrit on kõik esitanud oma plaanid regionaalhalduse korrastamise võimalike
mudelite osas, kuid ei Vabariigi Valitsus ega Riigikogu ole nende osas ametlikku seisukohta võtnud
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seas ei ole piisavalt oskust või tahtmist ette valmistada ning tellida uuringuid ja
kasutada nende tulemusi.
108. Prioriteetse suuna raames toetatud OECD uuring ise omab väga selget
potentsiaalset mõju kogu valdkonnale: nii strateegilisele juhtimisele kui ka
poliitikakujundamisele. Lisaks aitas see ministeeriumide visioonide ja plaanide
ühtlustamisel. Pikemas perspektiivis on tekkimas mõju ka avalikele teenustele,
eelkõige nende kättesaadavusele ja kvaliteedile. Samas on ka siin võtmeküsimuseks,
kui palju tehtud soovitustest reaalselt ellu viiakse. Jätkusuutlikkuse tõstmiseks on
kesksete teemade puhul oluline ka valitsuse kaasamine ning ministeeriumide
pühendumus.
109. Valitsuse töö analüüsimiseks välja töötatud indikaatorid on esimene vajalik
samm tulemuste mõõtmise suunas ja väga positiivne on loodud võimalus igaühel
neid internetis jälgida. Samas leiavad Delfi eksperdid, et raske on aru saada
põhjuslikkusest valitsuse tegevuse ja analüüsitavate näitajate vahel, kuna nad on
üsna kõrgel tasemel defineeritud. Seega jääb ebaselgeks, milline on valitsuse töö
tegelik mõju. Lisaks peaks valitsus andmete avaldamise (mis on suhteliselt passiivne
tegevus) asemel rohkem pro-aktiivselt avaliku debati tekitamisega tegelema. Selleks
tuleks selgitada valitsuse tööd ja eelkõige selle strateegilisi aspekte ning
diskussioone algatama. Tuleks tekitada rohkem regulaarset arutelu ka ametnike
tasandil valitsuse tegevuskava progressi teemal ning selleks võiks kasutada
kokkulepitud
indikaatoreid.
Arutelusse
peaks
kaasama
asjakohaseid
sotsiaalpartnereid. Selles kontekstis oleks oluline analüüsida tulemuste ja mõjude
trende, vajadusel tellitud uuringute põhiselt.
110. Üks olulisemaid mõjusid on erinevate programmide (nt valitsuse töö pikaajaline
planeerimine, strateegilise juhtimise võrgustik ja paremad avalikud teenused)
kontekstis tekitatud tippametnike sisuline arutelu erinevatel teemadel. Sellele on
panustanud ka TOF projektide koostöönõue, mis ütleb, et ministeeriumid peavad
projekte tegema koostöös (partnerluses). See praktika aitab parandada
ministeeriumide vahelist koordinatsiooni ja koostööd, mis on nii OECD uuringu
läbiviijate kui ka hindamisprojektis osalenud Delfi ekspertide arvates üks suurimaid
nõrkusi Eesti haldusvõimekuses (vt alapeatükk 2.1). Tippametnike ühiste arutelude
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käigus kaardistati OECD uuringust tulenevalt riigi väljakutsed valdkondade kaupa
ning on tekkimas harjumus arutada asju ministeeriumide üleselt.
111. Keskkonnajuhtimise rakendamise programmi mõju on väga väike.
Keskkonnaministeeriumi haldusalas on esinenud probleeme väljatöötatud
põhimõtete rakendamise juurutamisel ning on küsitav, kas teistes haldusalades tekib
piisavalt huvi selle teema vastu. Erinevad tegevused on programmi raames
ebaõnnestunud, mis viitab üldise huvi puudumisele. Senised kogemused näitavad, et
teemal ei ole valitsuse tasandil piisavalt prioriteetsust. Seni on keskkonnajuhtimise
põhimõtete juurutamiseks tehtud kokkulepped vaid Põllumajandusministeeriumi ja
Kaitseministeeriumiga. Tekib oht, et areng antud vallas jääb Eestis nõrgaks, samal
ajal kui mujal Euroopas tehakse sel teemal juba olulisi edusamme. Kuigi Eestit
tunnustatakse järjest rohkem kasvava haldusvõimekuse ja riigi valitsemise tõhususe
poolest, on tõenäoline, et nõrk keskkonnajuhtimise poliitika elluviimine saab tugeva
kriitika osaliseks.
112. Nagu näitavad hindamistulemused, on kõige vähem mõju tekkinud
kodanikuühiskonna ja kohalike omavalitsuste teemadel. Võimalik, et augustis
kinnitatud kodanikuühenduste arendamise programm kodanikuühiskonnale mõju
tekitab. Samas ei ole kohalike omavalitsuste arendamise programmi käivitamiseks
vajalikud strateegilised kokkulepped endiselt tehtud. Esimene vajalik samm oleks
planeeritud vahendeid kasutada selleks, et nende strateegiliste kokkulepeteni jõuda
ja need ellu viia.
113. Sotsiaalpartnerite haldussuutlikkuse programmide mõju jääb ebaselgeks.
Nende EVO-de osakaal, kes kaasavad oma liikmeid (ettevõtjaid) sisuliselt
poliitikakujundamisse ning õigusloomeprotsessi, on kasvanud, kuid siiski ei ole selge,
mil määral on seda toetanud prioriteetse suuna alt elluviidud programm. Pigem võib
täheldada, et tänane sotsiaalpartnerite osalus õigusloomes on eelneva pikemaajalise
koostöö ja järjepidevuse tulem 36 . Läbiviidud hindamisest selgub, et EVO-de
suutlikkus ei ole oluliselt muutunud: programmi toel ei ole toimunud muutust EVOde reageerimise kiiruses ja kvaliteedis ega ka nende finantsvõimekuses või
36

Programmi „Eesti ettevõtlusorganisatsioonide võimekuse tõstmine“ hindamine, Hindamisaruanne
(Interact OÜ, 07.01.2011)
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suutlikkuses värvata uusi liikmeid. Viimast mõjutavad samas olulisel määral
alapeatükis 2.6 mainitud välised tegurid.
114. Kõige selgemad edasiminekud mõlema sotsiaalpartnerite programmi puhul on
nende tõusnud võime algatada ja juhtida projekte. Lisaks on mõlemal pool võimalik
näha suurenenud strateegilist mõtlemist ja koostööd, kuigi viimane esineb vaid EVOde ja AÜ-de vahel eraldi. Mõlemat tüüpi organisatsioonide töö tõhusus on
keskmiselt tõusnud, nt IT-arenduste toel, ja nad suudavad paremini oma liikmeid
puudutavaid andmeid hallata ning nendega suhelda. Samas on EVO-d ja AÜ-d
jätkuvalt kriitilised riigipoolse kaasamise osas, leides, et nende arvamusega,
vaatamata kaasamise heale tavale, tegelikult ei arvestata. Praeguseks on selge, et
tõeline kaasamise traditsiooni tekitamine võtab oluliselt rohkem aega ja ühe
programmiga seda veel ei saavutata. Mõlema programmi elluviimine toimus
käesoleval perioodil suuresti isoleerituna, mille tõttu jäi mõlema programmi mõju,
ka Delfi ekspertide hinnangul, väiksemaks, kui ta oleks võinud olla.
Mõjud õigusloome kvaliteedile
115. Õigusloome valdkonnas on oluline arvestada sellega, et EL kontekstis siseriikliku
seadusandja roll väheneb. Eesti saab ise mõjutada läbi lepingute tekkivaid
õigussuhteid, kuid vähem saab ta mõjutada neid õigussuhteid, mis tekivad läbi EL
otsekohalduvate aktide. Viimaste kvaliteet sõltub vastavast EL institutsioonist. Seega
sõltub paljude meid mõjutavate õigusaktide kvaliteet järjest vähem Eesti enda
pingutustest tugevdada õigusloome protsessi. Eesti võib välja töötada väga hea
õigusakti siseriiklikult, kuid kuna paljud valdkonnad on väljunud riigi piiridest (nt
panganduse puhul ka EL piiridest), siis võib teise riigi lahendus sellele vastu töötada.
Lisaks mõjutab Eesti õigusruumi üha rohkem virtuaalne (ehk interneti) maailm, mida
ei ole võimalik siseriiklikult tõhusalt reguleerida. Parema õigusloome programm ei
ole väga palju tähelepanu pööranud mõlemale väljatoodud teemale, mistõttu selle
mõju on väiksem, kui oleks võinud olla.
116. Siiski on parema õigusloome programm avaldanud selget mõju erinevate
valdkondade vahele sünergia loomise kaudu (nt majandus, sotsiaal, keskkond ja
haridus). Kodanikele ja ettevõtetele on tekkimas üha arusaadavamad seadused,
mille järgimine on tehtud lihtsamaks. Tõenäoliselt saavad ka nende seaduste
jõustamise kulud olema väiksemad ning sellega tegelevate asutuste (nagu nt
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erinevate valdkondade inspektsioonid) töö efektiivsem. Tänu sellele väheneb
halduskoormus, mistõttu on oodata konkurentsivõime parenemist. Samas on selge,
et järgmise etapi jaoks (st uued õigusvaldkonnad, rohkem õigusaktide mõjude
analüüsi) on vaja veelgi tugevamat koordinatsiooni ja eestvedamist
Justiitsministeeriumi poolt. Tuleb aga arvestada viimaste aastate tööjõu vähenemise
trendiga37 ning mõne õigusvaldkonna (nt sotsiaal) ekspertide vähesusega Eestis.
Mõjud töötajate kompetentsidele
117. Ametnike professionaalsust on tõstnud väga mitmed programmid ja
toetusskeemid, kõige otsesemalt keskne koolitus, tippjuhtide arendamine,
organisatsiooni arendamine ja stažeerimisprogramm. Esimese alasuuna
(strateegiline juhtimisvõimekus) raames on erinevatel teemadel spetsiifilisi teadmisi
omandatud, nagu nt strateegilise juhtimise võrgustiku programmis tulemuspõhise
eelarvestamise ja juhtimise koolituste ning konsultatsioonide raames. Kuivõrd
avalike teenistujate teadmised on varem olnud ebaühtlased (ametkondade lõikes)
ning need on omandatud pigem töö käigus, siis tänu kesksele koolitusprogrammile
tegeletakse koolitus- ja arendustegevusega süsteemsemalt. Seega on nende
programmide olulisim mõju kompetentside (taseme) ühtlustamine. Arvestades ka
väga suurt koolitatud ametnike arvu, tekib tõenäoliselt riigiasutustes ja KOV-des
teatud võrreldav tase vajalike teadmiste ja oskuste osas.
118. Tippjuhtide arendamise puhul võib mõju pärssida üheltpoolt see, et poliitikute
tasemel ei teata palju elluviidavatest tegevustest. Töötajate arendustegevused on
tehnilist laadi, mis on reeglina ametnikkonna vastutada. Teisalt võib olla takistuseks
ka poliitilised kaalutlused tippametnike igapäevatöös. OECD analüüs toob Eesti
kohta välja, et poliitiline ja administratiivtasand on omavahel seotud (avalik haldus
sõltub teatud määral endiselt poliitilisest tasandist) ning kantslerite käitumine ja roll
on vähemalt osaliselt seotud ministrite ootustega. Käesolevasse hindamisse
kaasatud Delfi eksperdid on samuti teatud määral skeptilised selle üle, kas suuri
muutusi on tulemas riigiasutuste ja KOV-de juhtimises. Seadusandlus reguleerib
tippjuhtide arendamist vajalikul määral ning ka meetodid ja mehhanismid selleks on
välja töötatud, samas võib protsess osutuda pigem formaalseks tippjuhtide hoiakute
37

Justiitsministeeriumi töötajate arv on 2010.a vähenenud 2,3%, mis on suurem langus kui
ministeeriumide keskmine: -0,6% (Avaliku teenistuse aastaraamat 2010.a).
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tõttu, et arendustegevustes osalemine ei ole prioriteet. Välja töötatud
kompetentsimudel on vajalik ja oluline, kuid kardetakse, et kogu protsessi mõjutab
poliitiline surve, mistõttu hindamise tulemused võivad olla kallutatud.
119. Sama kehtib uue tippjuhtide värbamissüsteemi puhul: loodud vahendid on hea
kvaliteediga, kuid küsimärgiks jääb, kas kõrgete ametnike valik kohtadele saab olema
tõepoolest objektiivsem, isegi kui ettenähtud protseduurid atesteerimiskomisjonis
läbitakse. Sellest sõltub ka järelkasvu programmi (Newton II) mõju: jääb küsimus, kas
programmi läbinud potentsiaalsed kõrged ametnikud liiguvad tõepoolest nendele
kohtadele, milleks neid on ette valmistatud. Lähiaastad näitavad, kui suur osa neist
saab tippjuhiks ja kui mitmele kohale valitakse lõpuks siiski teised kandidaadid. Kuigi
on positiivne, et viimastel aastatel on kõrgemate ametnike ametikohtadele läbi
viidud konkursside arv kasvanud (moodustades nüüd 87,4% eelneva aasta jooksul
kõrgema ametnikuna teenistusse võetud ametnike koguarvust), ei ole ka
konkursside raames välistatud poliitilise mõju avaldumine.
120. Tippjuhtide arendamise programmi raames toetatud kompetentsikeskuse
arendamise mõju sõltub sellest, kas tippjuhid näevad seda kui juhtimisinstrumenti ja
kas selle järgi hakatakse reaalselt otsustama palga, koolituste ja värbamise üle. Kuigi
iga-aastaste vestluste läbiviimine on 2010. aastal suurenenud, tuleb siiski tõdeda, et
süstemaatilisest töösoorituse hindamisest avalikus teenistuses veel rääkida ei saa
ning iga-aastaste vestluste võimalused juhtimis- ja arendusinstrumendina vajavad
taasavastamist38.
121. Organisatsioonide arendamise programm on kaasa aidanud eelkõige avalike
teenistujate eri- ja ametialaste teadmiste ja oskuste tõstmisele ning viimasest
tulenevalt mõjutanud positiivselt ka usaldusväärsust avaliku teenistuse vastu:
professionaalne ametnik on kodanikule avaliku teenistuse peegliks. Paljudes
projektides osalesid ametnikud erinevatest asutustest või vähemalt
struktuuriüksustest, mistõttu suurenenud on inimeste koostöö ning ühtne
arusaamine lahendamist vajavatest probleemidest. Stažeerimisprogramm on
mitmekesiste ja laialdaste mõjudega, kuigi mõju ulatus on võrreldes keskse
koolitusprogrammiga mõnevõrra väiksem. Lisaks konkreetse isiku jaoks saadud
38

Avaliku teenistuse aastaraamat 2010
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uutele teadmistele ja oskustele, on sellist tüüpi projektid toonud endaga kaasa ka
nendes osalenud organisatsioonidele lisandväärtusi alates kahepoolsete suhete
loomisest kuni pikaajaliste koostöölepingute sõlmimiseni. Sellest tulenevalt võib
selliste projektide mõju lugeda potentsiaalselt pikaajaliseks.
122. Muret teeb Delfi ekspertide hinnangul Sisekaitseakadeemia (SKA)
positsioneerimine: sellel puudub sisemine ressurss, kujunemaks akadeemiliseks
õppeasutuseks avaliku sektori teenistujatele. Tuleviku osas esineb kahtlusi, kas
õppejõudude ressurss muutuvatele vajadustele vastab. Antud kontekstis on oluline
märkida ära ka SKA Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskuse (ATAK)
väljajäämine prioriteetsest suunast. Algselt planeeriti 4. alasuuna raames ATAK-i rolli
avaliku teenistuse kompetentsikeskusena tugevdada. Selgus aga, et ATAK-il puudus
strateegiline vaade valdkonnale ja enda arengule, mistõttu otsustati alasuunda mitte
rakendada ning vahendid suunata „töötajate koolituse ja arenduse“ alasuunda (vt
alasuundi jooniselt 1.1). Ka hindamistulemused näitavad, et otsus on ennast
õigustanud.
123. Eestis puudub hetkel avaliku teenistuse arendusorganisatsioon, nagu paljudes
riikides väga edukalt tegutsevad avaliku halduse instituudid. Arendustööde
koordineerimine on praegu hajutatud erinevate organisatsioonide vahel
(Riigikantselei, Rahandusministeerium, ATAK). Samas on hindamise käigus selgunud,
et erinevate arendustegevuste koordinatsioon ei ole alati kõige tugevam. Ühtne
avaliku halduse instituut võiks ka Eestis olulist rolli mängida ametnike
professionaalsuse arendamisel, riigiasutuste ja KOV-de juhtimise tugevdamisel,
uuringute koordineerimisel jne. See aitaks kokku viia erinevate asutuste
kompetentsi.
Mõjud MTÜ-de suutlikkusele
124. MTÜ-de suutlikkusele on positiivset mõju avaldanud erinevad programmid.
Esiteks on MTÜ-sid väga palju koolitatud ja nõustatud, mis on ühtlasi tugevamaks
muutnud ka nende nõustajaid (MAK-des). Samuti on oluline, et MTÜ-de toetamine
on toimunud regionaalselt, seeläbi toetatakse nende rolli kohaliku elu edendamisel.
Lisaks vähendavad rahastatud tegevused MTÜ-de projektipõhisust ja hakatakse
mõtlema strateegilisemalt. Delfi eksperdid leiavad, et MTÜ-dele on mõjunud
positiivselt katusorganisatsioonide (nt EMSL) tegevus ja koolitusprogrammid. Ka
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edaspidi nähakse ette arengut selles valdkonnas, kuigi erinevused MTÜ-de
võimekuse vahel jäävad tõenäoliselt alles, st väiksemad jäävad endiselt nõrgemaks.
Ka ei muutu nii pea tendents, et aktiivsed eestvedajad soovivad teha pigem oma
MTÜ selle asemel, et liituda mõne olemasolevaga, mis sama valdkonnaga piirkonnas
juba tegeleb. See tähendab, et vähe-aktiivseid ja nõrku MTÜ-sid on endiselt palju ja
MTÜ-de erinevus jääb alles või isegi süveneb.
Mõjud horisontaalsetele teemadele
125. Nagu ka paljude teiste prioriteetsete suundade puhul SV raames, ei ole ükski
horisontaalne teema otseselt ühe või teise programmi ega toetusskeemi eesmärk.
Siiski esineb nende vahel teatud erinevusi panustes regionaalsele arengule,
keskkonnahoiule, infoühiskonna edendamisele, kodanikuühiskonna arengule ja
võrdsete võimaluste edendamisele.
126. Kõige selgemad mõjud, kuigi needki on suhteliselt kaudsed, avalduvad
kodanikuühiskonna arengus. Eriti MTÜ-de maakondlike tugistruktuuride ja
mõlemad sotsiaalpartnerite programmid panustavad kaasamise teemadesse ja
toetavad kaasatavate ühenduste suutlikkust. Prioriteetse suuna mõju sellele
horisontaalsele eesmärgile oleks võinud aga olla märgatavalt suurem võimaliku
sünergia tõttu selle ja eelmainitud programmide vahel juhul, kui kodanikuühenduste
rahastamise programm oleks varem käivitunud. Samale horisontaalsele eesmärgile
on panustanud ka TOF strateegilise juhtimissuutlikkuse toetusskeem, panustades
mitme projekti kaudu kaasamise teema edendamisele.
127. Lisaks mõjutavad erinevad programmid teatud määral infoühiskonna
edendamist. Kõige selgem on see panus tugiteenuste optimeerimise programmi
puhul, mille raames juurutatakse erinevate ministeeriumide haldusalades e-arveid ja
muid e-dokumente ning veebipõhist aruandlussüsteemi. Kokku on need sammud
olulised e-riigi edasiarendamisel. Arvesse tuleb võtta asjaolu, et prioriteetse suuna
alt toetatud tugiteenuste optimeerimise programmis rahastati lisaks inimressursile
ka platvormi loomist. Siiski on ka pehmetel tegevustel selge roll mõjude tekitamisel.
Lisaks panustab ka strateegilise juhtimise võrgustiku programm mõnes mõttes
infoühiskonna edendamisele, võimaldades uusi IT-arendusi riigieelarve kontekstis.
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128. Soolisele tasakaalule on prioriteetse suuna mõjud kahetised: ühelt poolt on
koolitustel osalenud rohkem naisi kui mehi. Näiteks koolitati keskse
koolitusprogrammi 2008-2009 raames kolm korda rohkem naisi kui mehi ja ka MTÜde koolitustel oli naiste osakaal väga suur (ligi 75%). Iseenesest ei tähenda need
näitajad otseselt soolist tasakaalu nende programmide raames, kuid kokkuvõttes
mõjutavad koolitused sellistes numbrites naiste konkurentsivõimet tööturul. See aga
võiks teoreetiliselt aidata naiste ja meeste vahel eksisteerivat lõhet vähendada.
Samas ei ole selge, kas ebavõrdsus tuleneb just teadmiste erinevustest ning ka ei ole
tõenäoline, et läbitud koolituste tulemusena hakkab nt sooline palgalõhe otseselt
vähenema. Ilmselt on efektid sellisel tasandil pigem tagasihoidlikud, eriti arvestades
asjaolu, et tippjuhtide arendamise raames on naiste ja meeste vahekord väga erinev:
mehi on kaks korda rohkem kui naisi, samas kui avalikus teenistuses üldiselt on
jällegi naisi rohkem. Need numbrid tulenevad otseselt soolisest ebavõrdusest
riigiasutuste ja KOV-de juhtimistasandil. Juhtide järelkasvu programm ei panusta ka
oluliselt selle ebavõrdsuse vähendamisele. Ka välja arendatud kompetentsimudel ja
sellega seotud hindamismetoodika on sooliselt neutraalne, mille tõttu mõju soolisele
tasakaalule on väga väike.
129. Mõjud keskkonnahoiule on samuti väga tagasihoidlikud. Ainuke programm,
mille potentsiaalne mõju selles vallas suureks võiks pidada (keskkonnajuhtimise
rakendamine), on samas teistest programmidest siiani vähem edukas olnud ja seega
väiksema mõjuga. Mõne teise programmi (nt parem õigusloome) või toetusskeemi
(TOF valdkonna uuringud) raames on keskkond küll teemaks võetud, kuid võrreldes
teiste prioriteetidega (nt riigi konkurentsivõime, haridus või tööturu teemad) on see
tähelepanu jäänud pigem nõrgaks.
130. Prioriteetse suuna panus regionaalsele arengule on neutraalne.
Toetusskeemide raames on rahastatud arvestatavas summas regioonaalset arengut
toetavaid projekte. Lisaks on ka üleriigilistes projektides toetatud tegevusi, millest
saab kasu ka kohalik tasand. Kokku on riigile ja KOV-dele suunatud vahendid enamvähem proportsioonis, arvestades selliseid näitajaid nagu töötajate arv ja asutuste
arv. Mõju regionaalsele tasakaalule, mis on hindajate arvates haldusvõimekuse
kontekstis olulisem, on aga negatiivne. Kuigi regionaalsetele MTÜ-dele pakutud
koolitused ja nõustamised avaldavad sellele positiivset mõju ja ka toetusskeemide
raames on erinevaid regionaalseid või kohalikke osapooli toetavaid projekte, jätab
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prioriteetne suund kokku siiski tugevalt riigikeskse mulje. Esiteks ei ole KOV-dele
suunatud programm (mis oli niigi suhteliselt väikese eelarvega) käivitunud. Lisaks on
ka teiste programmide raames läbiviidud tegevustest vaid tagasihoidlik osa
spetsiifiliselt KOV-dele suunatud. Kokku sisaldavad 14-st programmist vaid 2
tegevusi, mille peamiseks sihtgrupiks on KOV-d 39 . Seega ei ole KOV-de
haldusvõimekust toetatud süsteemselt ja sõltub reaalne toetus sellest, kui aktiivsed
on KOV-d toetuse taotlemisel ja koolitustele registreerumisel. Seega ei korrigeeri
prioriteetne suund baasstsenaariumis (vt alapeatükk 2.1) kirjeldatud
haldusvõimekuse lõhet riigi ja KOV-de vahel.
131. Lisaks ei ole ka toetussummade jaotus maakondade lõikes tasakaalus: Harjumaa
projektide ja programmide (sh riigi tasandi projektid ja programmid) eelarved kokku
moodustavad 90% nendest rahadest, mis ei kuulu üle-riigilistele projektidele. Elaniku
kohta on toetus Harjumaal40 asuvatele toetuse saajatele vähemalt kümme korda
suurem kui teistes maakondades ning mõne maakonnaga võrreldes (Hiiumaa) isegi
37 korda. Kuigi ametnike arv on KOV-des mitu korda väiksem kui riigiasutustes (5
000 vs 23 00041), on eelmainitud erinevused toetussummades arvestatavalt suured.
Programmide ja toetusskeemide raames on 15% eelarvest suunatud KOV-dele (vt
Lisa 6), mis ei ole küll väga väike osakaal kuid eelkõige on puudu süsteemsest
lähenemisest KOV-de haldusvõimekuse tõstmisele.

39

Keskkonnajuhtimise rakendamine, kodanikuühenduste rahastamine

40

Kuna Harjumaa projektid hõlmavad ka kõiki riigi tasandi projekte, siis on nende kogu toetussumma
jagatud kogu Eesti elanike arvuga.

41

Andmed 2010.a avaliku teenistuse aastaraamatust
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3. Järeldused ja soovitused
132. Prioriteetse suuna tegevuste asjakohasus on hea: tegevuste pakett on
mitmekesisem võrreldes eelmise programmperioodiga (2004-2006), mistõttu
prioriteetne suund vastab paremini peamistele avaliku halduse ees seisvatele
väljakutsetele. Nendeks on nõrgad poliitikakujundamise ja õigusloome protsessid
(ebapiisav või fragmenteeritud kaasamine, vähene tõenduspõhisus), vähene
sõltumatu poliitikaanalüüsi suutlikkus, nõrk sotsiaaldialoog ja ebaselged vastutused
avalike teenuste arendamisel. Lisaks on probleemiks haldusvõimekuse ebaühtlane
tase, eelkõige suurenev lõhe haldussuutlikuses riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandi
vahel.
133. Kuigi nimetatud väljakutsete jaoks on kavandatud erinevaid tegevusi (uuringuid,
koolitusi, arendusprojekte), on toetus kohalikule tasandile olnud kõige vähem
süsteemne, osaliselt kohalike omavalitsuste arendamise programmi edasi lükkumise
tõttu. Toetus KOV-dele on olnud killustatud ja sõltuv KOV-de taotlemisaktiivsusest
toetusskeemide raames. Sellest tulenevalt ei vähene lõhe kohaliku ja riigi tasandi
vahel vaid pigem suureneb.
134. Kuigi võrdlus teiste EL liikmesriikidega näitab, et Eestis rakendatud tegevuste
pakett on sarnane sellega, mida mujal on tehtud, paistab silma Eesti vähem
strateegiline lähenemine inimressursside arendamisele ning vähem aktiivne
kodanike ja ettevõtete kaasamine avalike teenuste arendamisele.
135. Tegevuste kaardistamisest selgub, et esineb teatud fragmenteeritust, näiteks
kattuvad mitmed koolitusteemad erinevate programmide või toetusprojektide
raames. Lisaks on erinevaid sihtgruppe eraldi toetatud teemadel, mis aga sobiksid
paremini koostöö konteksti. Näiteks kaasamise teemal on nii riigiasutusi, EVO-sid,
AÜ-sid ja MTÜ-sid koolitatud, kuid neid sihtgruppe ei ole reeglina kokku viidud
teema edasi arendamiseks.
136. Prioriteetse suuna lisanduvus on üldjuhul hea: enamike tegevuste puhul
saavutati tulemused mitu aastat varem, kui see ilma toetuseta oleks juhtunud,
kusjuures mitmeid tegevusi ei oleks tõenäoliselt ilma toetuseta üldse ellu viidud.
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Lisanduvus on kõige suurem erinevate arendustegevuste osas ja kõige väiksem
uuringute puhul. Siiski on rahastatud paljudel juhtudel ka tegevusi, mida toetuse
saajad peaksid niikuinii tegema ja mis ei ole otseselt arendustegevusteks.
137. Kõige tulemuslikumad on olnud keskse koolituse ja MTÜ-de maakondlike
tugistruktuuride koolitusprogrammid, paremate avalike teenuste programm ja
parema õigusloome programm. Nendes programmides suudeti planeeritud tegevusi
kõige edukamalt ellu viia. Ka üldiselt on prioriteetse suuna tulemuslikkus hea ja
saavutati seatud väljundi- ja tulemusindikaatorite kontrolltasemed.
138. Tulemuste saavutamist mõjutasid negatiivselt mitu välist tegurit. Neist kõige
olulisem on majanduskriis ja selle tagajärjed, mida programmperioodi eesmärkide ja
tegevuste planeerimise hetkel ei osatud ette näha. Selle tõttu tekkinud
eelarvekärped on vähendanud näiteks tippjuhtide osalusmäära arendustegevustes.
Lisaks on kriisist tulenev töötajate arvu vähendamine lisanud töökoormust ja
vähendanud võimalusi osaleda arendustegevustes. Üheks täiendavaks oluliseks
riskiks on ekspertide arvates järjest süvenev trend, et riigivalitsemise otsuseid
tehakse pigem poliitilistel ja erakondlikel kaalutlustel ja vähem lähtudes analüüsidest
ja diskussioonidest erinevate sihtgruppidega. Paljude prioriteetse suuna raames
rahastatud tegevuste osas võib see trend mõjusid vähendada. Lisaks
poliitikakujundamisele mõjutab antud tegur ka tippjuhtide kompetentsimudeli ja
uue värbamissüsteemi rakendamise edu.
139. Prioriteetse suuna mõjud on, osaliselt eelpool mainitud välistegurite tõttu,
üldjuhul küll positiivsed kuid siiski tagasihoidlikud. Mõjuindikaatorid näitavad vaid
vähest edukust, kuid nende asjakohasus prioriteetse suuna mõjususe mõõtmiseks
on küsitav, eriti mis puudutab avaliku teenistuse asjatundlikkust. Kõige suuremat
mõju on oodata paremate avalike teenuste ja parema õigusloome programmidest.
Teiste poliitikakujundamisele suunatud programmide ja toetusskeemide (nt
uuringute) osas on mõju piiratud vähese koordineerituse tõttu. Lisaks on liiga vähe
tehtud selleks, et ametnike ja poliitikute hoiakuid kaardistada (ja vajadusel muuta)
poliitikaanalüüside kasutamise osas. Praegu ei ole piisavalt selge, kas ja kuidas
läbiviidud uuringute tulemusi kasutatakse. Sama kehtib ka strateegiate ja
õigusaktide mõjude hindamise osas.
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140. Prioriteetse suuna raames toetatud koolitused ja muud arendustegevused on
küll mõju avaldanud avaliku teenistuse professionaalsusele, kuid lähenemine ei ole
veel piisavalt süsteemne. Komptentsimudel ja kompetentside hindamise praktika on
praegu veel tippjuhtide-kesksed ja nendes osalemine on vabatahtlik.
Koolitusvajadusi ja koolituste tulemusi analüüsitakse veel liiga vähe. Puudu on ka
tugev ja strateegiliselt mõtlev avaliku teenistuste arendamise organisatsioon.
141. Kokkuvõttes on hindajate arvates uueks programmperioodiks kolm suuremat
prioriteetset teemat:
• Avaliku teenistuse strateegiline arendamine
• Tõenduspõhine poliitikakujundamine
• Kaasamine ja koostöö arendamine
Avaliku teenistuse strateegiline arendamine
142. Eestis puudub avaliku teenistuse arendusorganisatsioon, nagu paljudes riikides
edukalt tegutsevad avaliku halduse instituudid. Arendustööde koordineerimine on
praegu
hajutatud
erinevate
organisatsioonide
vahel
(Riigikantselei,
Rahandusministeerium, ATAK). Uuel programmperioodil tuleks kaaluda Avaliku
Halduse Instituudi ülesehitamist, kuhu koondada avaliku halduse arendamisega
tegelevad struktuurid.
143. Keskse koolituse ja tippjuhtide arendamise programmide ning kompetentside
tõstmisele suunatud koolituste avatud taotlusvoorude suunamiseks tuleks koostada
järgmisel programmperioodil riigiasutuste inimressursi arendamise strateegia, kus
lisaks kompetentsidele käsitleda näiteks ka motivatsiooni ja karjäärinõustamise
teemasid (sh erialaste oskuste täiendamine).
Tõenduspõhine poliitikakujundamine
144. Kohati jääb puudu ametnikkonna oskustest ning tahtmisest ettevalmistada ja
tellida uuringuid. Kuigi paljud tellitud uuringud on läbi viidud oskuslikult ja need on
tootnud usaldusväärseid järeldusi, on võtmeküsimus, kuivõrd neid tulemusi hiljem
ka arvesse võetakse uute poliitikate ja strateegiate väljatöötamisel.
Poliitikauuringute tegemine tuleb muuta igapäevaseks osaks poliitikakujundamise
tsüklis – keskenduda rohkem süsteemi muutmisele ja mõjutamisele selliselt, et
uuringuid hakataks nägema suurema prioriteedina.
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Kaasamise ja koostöö arendamine
145. Riigi, KOV-de ja MTÜ-de strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmise ja omavahelise
kommunikatsiooni tõhustamise puhul on oluline kesk -ja kohaliku (regionaalse)
valitsemise partnerlus ja koostöö riigi poliitikate elluviimisel ning liikumine ühtse
valitsemise poole. See vähendab killustumist ning polariseerumist keskvõimu ja
kohaliku omavalitsuse vahel. Selleks on vaja planeerida rohkem ühiseid tegevusi
erinevatele sihtgruppidele (sotsiaalpartnerid, KOV-d ja teised asjakohased
osapooled). Näiteks teha riigi õigusloome ja poliitikakujundamise arendustööd
kombineerituna sotsiaalpartnerite arendusprogrammidega ning korraldada ühiseid
koolitusi ametnikele ja sotsiaalpartnerite esindajatele.
146. Tabelis 3.1 esitame hindamistulemustele tuginevad peamised järeldused ja
soovitused.
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Tabel 3.1 – Soovituste tabel
Nr

Viited
(lõigu nr)

1.

36, 50

Järeldused

Sloveenia, Leedu ja Wales on
panustanud Eestist ja teistest
riikidest enam avaliku teenistuse
inimressursi juhtimise strateegiale.
Üldiselt vajavad enam arendamist
töötajate tunnustamine ja
motiveerimine, tasustamine,
personali- ja karjääriplaneerimine
ning tulemuslikkuse hindamine.

Soovitused

Vastutab

TÖÖTAJATE KOOLITUS JA ARENDUS
Soovitus: Koostada riigiasutuste
Rahandusministeerium
inimressursi arendamise strateegia.
(Rakendusasutus, koostöös
Käsitleda strateegias lisaks
Riigihalduse ja avaliku
kompetentsidele ka näiteks
teenistuse osakonnaga)
motivatsiooni ja karjäärinõustamise
teemasid.

Ajastus

Raskus

Mõju

Uueks SV
perioodiks

Keskmine

Keskmine

2.

49

Keskse koolituse programmi
raames korraldatavatel koolitustel
osaleb praktikas asutusest vaid kuni
kaks esindajat, kes ei suuda aga
saadud teadmisi piisaval ulatusel
edasi anda. Selleks puudub vastav
protseduur, millega motiveerida ka
koolitusel mitte osalenud kolleege
ja juhte koolitusel saadud uusi
teadmisi vastu võtma ja
organisatsioonis rakendama

Soovitus: Soodustada kesksetel
koolitustel kasusaaja
organisatsioonide osalemist mitme
esindajaga, suurendamaks sünergiat
uute teadmiste viimisel
igapäevatöösse. Koolituskutsetes
rõhutada nimetatud kasutegurit.

Rahandusministeerium
(Rakendusasutus)

Alates 2012

Madal

Keskmine

3.

50

Esineb vajadus keskastmejuhtide
koolituste järele - sellel tasemel
lasub suur töökoormus. Tippjuhtide

Soovitus: Rohkem panustada
personalijuhtimise (st mitte ainult
personalijuhtide, vaid ka nt

Rahandusministeerium
(Riigihalduse ja avaliku

Uueks SV
perioodiks

Keskmine

Keskmine
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puudumisel avalikus sektoris
liiguvad sinna tippjuhid
erasektorist, kes tihti
ebaõnnestuvad, tundmata riigi
toimimise tagamaid.
Personalijuhtimise valdkond on
suhteliselt nõrk.

keskastmejuhtide) arendamisele.
Toetada koolitusi eelmainitud
teemadel ja siduda need
olemasolevate
kompetentsimudelitega. Tippjuhtide
kompetentsimudeli põhjal laiendada
mudelit ka keskastmejuhtide ja hiljem
ka spetsialistide tasanditele.

teenistuse osakond)

4.

85-86

Individuaalsete koolituste raames
ja koolitusprogrammi tasandil ei
viida reeglina läbi teadmiste ja
oskuste tõusu spetsiifilisi analüüse,
mistõttu ei ole otseselt võimalik
hinnata rahastatud koolituste
tulemuslikkust.

Soovitus: Mõõta teadmiste ja
oskuste tõusu vähemalt 2-päevaste
koolituste puhul. Näiteks viia
koolitajate abil läbi osalejate hulgas
erinevaid teste ja ülesandeid nii
koolituse alguses kui ka lõpus, mida
koolitaja hiljem hindab.

Rahandusministeerium
(Riigihalduse ja avaliku
teenistuse osakond)

Uueks SV
perioodiks

Kõrge

Suur

5.

88-89

Tippjuhtide arendamise
programmis on uuenduslikke
lähenemisi hästi vastu võetud,
peamiselt selle tõttu, et vähem
traditsioonilised koolitusvormid
sobivad paremini suurte
kogemuste ja spetsiifiliste
teadmistega sihtgrupile.
Probleemiks võib aga kujuneda
asjaolu, et Eesti turul on järjest
raskem leida teenusepakkujaid, kes
oleksid huvitatud ja võimelised
välja töötama tippjuhtidele
sisuliselt arendavaid materjale,

Soovitus: Tagada tippjuhtide
arendusprogrammis vajalik
paindlikkus individuaalseks
lähenemiseks mentorluse,
roteerumise, stažeerimise, coaching’u
jt tegevustes (näiteks kahepoolsete
kohtumiste kulude hüvitamise osas).
Teha kompetentside hindamine
kohustuslikuks tippjuhtidele ja siduda
tippjuhtide arendustegevused
kompetentside hindamise
tulemustega.

Rahandusministeerium
(Rakendusasutus)

Uueks SV
perioodiks

Madal

Keskmine

66

metoodikaid ja ülesandeid.
6.

122-123

Eestis puudub avaliku teenistuse
arendusorganisatsioon, nagu
paljudes riikides edukalt tegutsevad
avaliku halduse instituudid.
Arendustööde koordineerimine on
praegu hajutatud erinevate
organisatsioonide vahel
(Riigikantselei,
Rahandusministeerium, ATAK).

Soovitus: : Ehitada üles Avaliku
Halduse Instituut, kuhu koondatakse
avaliku halduse arendamisega
tegelevad struktuurid.

Rahandusministeerium
(Rakendusasutus) koostöös
Riigikantselei, ATAK-i ja
teadusasutustega

Uueks SV
perioodiks

Kõrge

Suur

STRATEEGILINE JUHTIMINE JA POLIITIKAKUJUNDAMINE
7.

38, 109

EL tasandil on selge arusaam, et
peamine haldusvõimekuse mure on
seotud sellega, et riigid ei suuda
piisavalt vastata oma kodanike ja
ettevõtete vajadustele. Avalike
teenuste kvaliteedi tõstmiseks
peaksid riigiasutused koguma
regulaarset ja detailset tagasisidet
oma sihtgruppidelt ja arutama
nendega pakutavate teenuste
kvaliteedi küsimusi.

Soovitus: Korraldada iga-aastaselt
ümarlaud Valitsuse töö
analüüsimiseks väljatöötatud
indikaatorite ja nende täituvuse
teemal (vt alapeatükk 2.7),
eesmärgiga seda laiemalt
kommunikeerida, et see leiaks
kasutust avalikus debatis.

Riigikantselei

Alates 2012

Keskmine

Keskmine

8.

65

Noorteadlaseid tuleks aktiivsemalt
toetada, et nad saaksid areneda
regulaarseteks ja sõltumatuteks
poliitikauuringute läbiviijateks.

Soovitus: Koostada spetsiaalne
koolitusprogramm noorteadlastele,
mille käigus keskendutakse rohkem
poliitikakujundamise protsessile ja
sellele, kuidas uuringud antud
protsessi kvaliteeti parandada võiksid

Rahandusministeerium
(Riigihalduse ja avaliku
teenistuse osakond)

Uueks SV
perioodiks

Keskmine

Keskmine
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ning vähem uurimistehnikale.
9.

69

Eestis puudub täna tugev sisuline
poliitikate koordinatsioon.
Rõhuasetus on viimastel aastatel
järjest tugevamalt olnud
kuludepõhisel koordinatsioonil ja
vähem sisulisel arutelul.

Soovitus: Algatada diskussioon
Riigikantselei volituste ja
tugistruktuuri mahu
suurendamiseks, eesmärgiga
poliitikate elluviimist paremini
koordineerida.

Riigikantselei koostöös
Rahandusministeeriumiga
(Rakendusasutus)

Alates 2012

Kõrge

Suur

10.

78

Strateegilise juhtimisvõimekuse
teemal on kodanikuühiskond ja
kohalik tasand jäänud erinevatel
põhjustel arengus riigist maha. On
oht, et avalike teenuste kvaliteedi
tõstmisel võib tekkida takistus
kompetentsete partnerite
puudumise näol, keda teenuste
arendamisse kaasata.

Soovitus: Muuta kodanikuühiskonna
suutlikkuse tõstmine süsteemsemaks
– suunata rohkem vahendeid
arendustegevustele, mis keskenduvad
rohkem kaasamisele ja vähem
projektijuhtimisele.

Rahandusministeerium
(Rakendusasutus) koostöös
Siseministeeriumiga
(Rakendusasutus)

Uueks SV
perioodiks

Keskmine

Keskmine

11.

105-107

Ametnike seas ei ole piisavalt
oskust või tahtmist ette valmistada
ning tellida uuringuid ja kasutada
nende tulemusi. Kuigi paljud
uuringud on läbi viidud oskuslikult
ja need on tootnud usaldusväärseid
järeldusi, on võtmeküsimus,
kuivõrd neid tulemusi arvesse
võetakse uute poliitikate ja
strateegiate väljatöötamisel.
Paljude TOF uuringute puhul ei ole
järeltegevused selged.

Soovitus: Edasi arendada uuringute
nõudluse poolt, näiteks korraldada
koolitusi potentsiaalsetele tellijatele
teemadel uuringu lähteülesande
koostamine, uuringutulemuste
kasutamine igapäevatöös.

Riigikantselei koostöös
Rahandusministeeriumiga
(Rakendusasutus)

Uueks SV
perioodiks

Keskmine

Suur
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12.

78, 93,
103, 130131

Eelkõige on puudu süsteemsest
lähenemisest KOV-de
haldusvõimekuse tõstmisele. Kuna
eraldi KOV-dele suunatud
programmi ei ole, sõltub reaalne
toetus sellest, kui aktiivsed on KOVd toetuse taotlemisel ja
koolitustele registreerumisel.

Soovitus: Koostada KOV-de
haldusvõimekuse tõstmiseks
programm, mis integreerib neile
vajalikud arendustegevused (nt
strateegiline juhtimine,
finantsjuhtimine, inimeste juhtimine,
uuringud). Programmi raames
soodustada koostööd KOV-de vahel.

Siseministeerium

Uueks SV
perioodiks

Kõrge

Suur

PROGRAMMIDE JA TOETUSSKEEMIDE MÕJU JA JÄTKUSUUTLIKKUS
13.

62

Lisanduvuse teema on tihedalt
seotud ka jätkusuutlikkuse
küsimusega. Strateegiline
planeerimine ja arendustegevused
ei tohiks jääda liiga sõltuvaks
toetusprogrammidest. See
tähendab, et haldusvõimekuse
tõstmise tegevuste jätkusuutlikkuse
suurendamiseks oleks oluline
kaardistada vähemalt programmide
rakendajate kapatsiteet programmi
saavutuste veelgi kõrgemale
tasemele viimiseks.

Soovitus: Kaardistada programmi
rakendajate kapatsiteet tegevuste
jätkamiseks (ehk programmi
tulemuste kasutamiseks) ning
arvestada kaardistamise tulemustega
uue perioodi programmieelnõude
ülevaatamisel.

Rahandusministeerium
(Rakendusasutus) koostöös
Siseministeeriumiga
(Rakendusasutus)

Uueks SV
perioodiks

Keskmine

Keskmine

14.

98

Valdavalt ei ole programmide ja
projektide tulemuslikkust ja
mõjusust sõltumatu hindaja poolt
hinnatud. Mõjuanalüüs tugevdaks
strateegilist mõtlemist ja
võimaldaks paremini hinnata

Soovitus: Tekitada nõue kõikide
programmide ning toetusskeemide
puhul nii algtaseme analüüsi kui ka
järelhindamise kohta.

Rahandusministeerium
(Rakendusasutus)

Uueks SV
perioodiks

Kõrge

Suur
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toetuste tulemuslikkust ja mõju.
15.

99-101

Prioriteetse suuna
mõjuindikaatoritest ei saavutatud
2010. aasta sihttasemeid viiest
nelja osas. Numbrid viitavad sellele,
et valitud indikaatorid ei pruugi olla
kõige õigemad. Asjatundlikkuse ja
usaldusväärsuse näitajad on
suhteliselt muutuvad, kuna
põhinevad elanike seas läbiviidud
küsitluste tulemustel, mis sõltuvad
muuhulgas ka olulisematest
päevakajalistest sündmustest.

Soovitus: Seniste mõjuindikaatorite
asemel kasutada rohkem
kompetentside hindamisest
tulenevaid andmeid, näiteks
indikaatorit „avaliku teenistujate
osakaal, kelle kompetentsid on
viimase 12 kuu jooksul oluliselt
tõusnud“. Selleks laiendada
kompetentside hindamise praktikat
järk-järgult keskastmejuhtide ja
spetsialistide tasanditele, kusjuures
sisendeid indikaatorile küsida
koolitustel osalenud ametnike
vahetute juhtide käest.

Rahandusministeerium
(Rakendusasutus)

Uueks SV
perioodiks

Kõrge

Suur

Uueks SV
perioodiks

Keskmine

Suur

KOOSTÖÖ JA KAASAMINE
16.

67-68

Arusaam, et rohkem tähelepanu
tuleb pöörata horisontaalsete
teemadega (nt riigi
konkurentsivõime) tegelemisele
ning koostööle, on kasvamas.
Valdkondlike uuringute puhul on
juba edukalt rakendatud koostöö ja
partnerluse nõuet projektide
planeerimisel, kuid uue
programmperioodi puhul võiks iga
kavandatava programmi või muu
sekkumise vormi ettevalmistamisel

Soovitus: Laiendada koostöö (st
partnerluse) nõuet enamusele
programmidest ja toetusskeemidest.
Tuua tingimuseks iga projektitaotluse
puhul, et sellel oleks lisaks taotlejale
vähemalt üks partner, ning iga
programmi puhul, et tegevusi tuleb
läbi viia vähemalt kahe
organisatsiooni koostöös.
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Rahandusministeerium
(Rakendusasutus)

lähtuda koostöövajadusest.
17.

71-72

EMSL-i eestvedamisel läbiviidud
projekti „Mittetulunduslikud
esindusorganisatsioonid kui
võrdväärsed partnerid riiklike
otsuste planeerimisel ja
elluviimisel“ (TOF) raames tehti
ettepanekuid organisatsioonide
omavahelise koostöö
tugevdamiseks. Nt õppetunnid
kaasamise praktika tugevdamiseks;
kaasamise juhised.

Soovitus: Kasutada projekti
“Mittetulunduslikud
esindusorganisatsioonid kui
võrdväärsed partnerid riiklike otsuste
planeerimisel ja elluviimisel”
materjale ja ettepanekuid (eriti
mainitud kaasamise meetodi
42
skeemi ) uue kaasamise programmi
väljatöötamiseks.

Riigikantselei koostöös
Rahandusministeeriumiga
(Rakendusasutus)

Uueks SV
perioodiks

Keskmine

Suur

18.

48, 7375, 112114

EVO-de ja AÜ-de riigipoolne
kaasamine on endiselt nõrk.
Tõeline kaasamise traditsiooni
tekitamine võtab oluliselt rohkem
aega ja ühe programmiga seda ei
saavutata. Mõlema programmi
elluviimine toimus käesoleval
perioodil suuresti isoleerituna,
mille tõttu jäi mõlema programmi
mõju väiksemaks, kui ta oleks
võinud olla.

Soovitus: Planeerida rohkem ühiseid
tegevusi erinevatele sihtgruppidele
(sotsiaalpartnerid, KOV-d ja teised
asjakohased osapooled). Näiteks teha
riigi õigusloome ja
poliitikakujundamise arendustööd
kombineerituna sotsiaalpartnerite
arendusprogrammidega; korraldada
ühiseid koolitusi riigiametnikele ja
sotsiaalpartnerite esindajatele.

Rahandusministeerium
(Rakendusasutus) koostöös
Riigikantselei, tööandjate ja
AÜ-de esindajatega

Uueks SV
perioodiks

Kõrge

Suur

19.

19, 27,
69-70,

Üks suurimaid nõrkusi Eesti
haldusvõimekuses on koostöö
vähesus. Praegu puuduvad Eestis

Soovitus: Tuua koostöö ja kaasamine
uue perioodi horisontaalseteks
eesmärkideks. Lisada vastav nõue

Rahandusministeerium
(Rakendusasutus)

Uueks SV
perioodiks

Keskmine

Suur

42

Skeem on kättesaadav järgneva lingi kaudu:
http://www.ngo.ee/arhiiv/www.ngo.ee/orb.aw/class%3dfile/action%3dpreview/id%3d36820/Kaasamismeetodi%2bvalik.pdf
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110, 124

ühtsed standardid, valitseb
killustatus protsesside, otsustamise
ja koostöövormide osas ning
ametnike koolitamisel ja
töömeetodites.Väheaktiivseid ja
nõrku MTÜ-sid on endiselt palju ja
MTÜ-de erinevus jääb alles või isegi
süveneb.

projektitaotlustele ja programmi
eelnõudele.

ÕIGUSLOOME KVALITEET
20.

80

Õigusaktide mõjude analüüs on
väga oluline investeering ja
mõjutab otseselt uusi õigusakte.
Mõjuanalüüsid aitavad vähendada
seadusandluse sõltuvust
erakondade otsestest huvidest.

Soovitus: Tegeleda teavitustööga
riigiasutustes, jõudmaks ühisele
arusaamale, et uusi õigusakte ei
tohiks vastu võtta enne, kui nende
mõjud ei ole selged.

Justiitsministeerium

Alates 2012

Madal

Keskmine

21.

81

Piiratud kompetents ja kogemus
halduskoormuse hindamisel nii
avalikus sektoris kui ka väljaspool.
Tuleks soodustada ühise arusaama
tekkimist vajadustest ja
metoodikatest, mis omakorda
edendaks kaasamise protsesse.

Soovitus: Korraldada
halduskoormuse hindamise ühiseid
koolitusi kõikidele sihtgruppidele
(riigiametnikud, KOV-de esindajad,
sotsiaalpartnerid, era- ja kolmanda
sektori hindajad). Kaasata
halduskoormuse hindamisse ka
ülikoolide magistrante ja doktorante
(sarnaselt TOF-i raames tehtule).

Rahandusministeerium
(Riigihalduse ja avaliku
teenistuse osakond)
koostöös
Justiitsministeeriumi ja
Riigikantseleiga

Uueks SV
perioodiks

Keskmine

Keskmine

22.

115

Eesti võib välja töötada väga hea
õigusakti siseriiklikult, kuid kuna
paljud valdkonnad on väljunud riigi
piiridest (nt panganduse puhul ka

Soovitus: Uue programmperioodi
ettevalmistamisel käsitleda
õigusloomet riigipiiridest laiemalt
ning rahastada rohkem rahvusvahelisi

Justiitsministeerium

Uueks SV
perioodiks

Keskmine

Keskmine
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EL piiridest), siis võib teise riigi
lahendus sellele vastu töötada.
Lisaks mõjutab Eesti õigusruumi
üha rohkem virtuaalne (ehk
interneti) maailm, mida ei ole
võimalik siseriiklikult tõhusalt
reguleerida.

tegevusi (nt uuringud selle kohta,
kuidas teised riigid on riigipiire
ületavate probleemidega toime
tulnud).
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Lisa 1 Läbiviidud intervjuud
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

43

Nimi
Annelii Ausmees, Urmo
Merila
Katrin Orgussaar, Madis
Kaldmäe
Liina Keerberg, Kair
Tammel, Katre Kahre
Juhani Lemmik
Kadri Jõgiste
Jako Salla
Haide Kuivas
Marge Lepp
Kadri Seeder
Lauri Aasalo
Harri Taliga, Triinu Sõelsep
Kristi Anniste
Kristi Schumann
Maris Vaino, Anu
Altermann
Eve Limbach-Pirn
Kristi Erkmann
Monika Schmeiman, Keit
Kasemets
Annika Uudelepp
Ülle Näär

Asutus
Rahandusministeerium: prioriteedi
rakendusasutus/rakendusüksus
Siseministeerium: 5.5.1 programmi
rakendusasutus
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus:
5.5.1 programmi rakendusüksus
Riigikantselei
Rahandusministeerium
Justiitsministeerium
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Rahandusministeerium
Eesti Tööandjate Keskliit
Keskkonnaministeerium
Eesti Ametiühingute Keskliit
Eraisik
Keskkonnaministeerium
Rahandusministeerium

02.08.2011
03.08.2011
03.08.2011
05.08.2011
09.08.2011
09.08.2011
15.08.2011
16.08.2011
16.08.2011
16.08.2011
17.08.2011

Riigikantselei
Lääne Maavalitsus
Riigikantselei

19.08.2011
22.08.2011
22.08.2011

Praxis
Justiitsministeerium

22.08.2011
22.08.2011

20. Pille Mõtsmees43
21. Tõnis Türna
22. Liisi Peets

Eraisik
Rahvusarhiiv
Eesti Tööandjate Keskliit

23. Janno Veskimets

Rahandusministeerium

Kpv
07.06.2011
07.06.2011
08.06.2011

24.08.2011
24.08.2011
Kommenteeris
kirjalikult
Vastas
kirjalikult

Valimis kajastatud Kersten Kattai asemel, kuna pr Kattai ei olnud intervjuuks kättesaadav.
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Lisa 2 Toetuse saajate valim
Valim koosneb 100% programmide toetuse saajatest, v.a. „Sisekaitseakadeemia ATAK
arendamine“, mida antud projekti raames ei hinnata, pluss kümnest toetusskeemi
projekti toetuse saajast (TS). Viimased kümme TS selgusid järgmise protseduuri
tulemusena: igast toetusskeemist jagati projektid suuruse järgi kahte gruppi, mille
projektide arvud olid võrdsed. Seejärel koostati juhuvalim, võttes igast grupist ühe
projekti. Kokku sattus valimisse viis korda kaks projekti (prioriteetses suunas on viis
toetusskeemi), viis suurt ja viis väikest. Tulemus on järgmine:
KONTAKT

Toetusskeemide Valim

5.1.10 - Strateegiline juhtimisvõimekus
Liisi Peets

1.5.0107.08-0006

Era- ja avaliku sektori organisatsioonide ning
kohalike omavalitsuste juhtimisvõimekuse
tõstmine paindliku töökorralduse osas

Janno Veskimets

1.5.0107.10-0072

Riigi kinnisvara kasutusnormatiivide väljatöötamine
Rahandusministeerium
ja rakendamine riigi eelarveprotsessis

suur

Jako Salla

1.5.0108.09-0020

Kurjategijate retsidiivsus Eestis ja retsidiivsusriski
arvestamine menetlusotsuse valimisel ning
Justiitsministeerium
karistuse määramisel

väike

Harri Taliga

1.5.0108.09-0028

Paindlikkus ja turvalisus Eesti tööturul

Eesti Ametiühingute Keskliit

suur

Eesti Tööandjate Keskliit MTÜ väike

5.1.11 - Valdkondlikud uuringud

5.1.12 - Valitsusväline analüüsisuutlikkus
Kersten Kattai

1.5.0109.10-0062

Eesti valdade teenuste osutamise
struktuurikujunduse mudelite analüüs

Kersten Kattai

väike

Kristi Anniste

1.5.0109.09-0033

Eestlaste väljaränne Soome

Kristi Anniste

suur

5.3.5 - Organisatsiooni arendamine
Kristi Sool

1.5.0303.08-0017

Kristi Schumann

1.5.0303.08-0009

Kriisikommunikatsioonigrupi koostöövõimekuse
Lääne Maavalitsus
tõstmine Lääne ja Rapla maakonnas
Juhtimiskoolitused Keskkonnaministeeriumi tippKeskkonnaministeerium
ja keskastmejuhtidele

väike
suur

5.3.6 - Sta žeerimisprogramm
Tõnis Türna

1.5.0304.08-0077

Haide Kuivas

1.5.0304.10-0288

Rahvusarhiivi ajalooarhiivi kasutusosakonna
Rahvusarhiiv
väike
töötajate stazeerimine klienditeeninduse ja
publitseerimise valdkonnas Rootsi Rahvusarhiivis
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ametnike ja
Tallinna laste-ja noortesõbraliku linna komisjoni
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet suur
liikmete stažeerimine Euroopa Liidu liikmesriikide
ülelinnalise noorsootöökorralduse asutuste juures
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KONTAKT

Programmid

Juhani Lemmik

1.5.0101.08-0015

Kersti Aul

1.5.0102.09-0016

Valitsuse töö pikaajalise planeerimise süsteemi
arendamine ja korrastamine

Riigikantselei

Strateegilise juhtimise võrgustiku arendamine

Rahandusministeerium

Tugiteenuste korralduse optimeerimine avalikus
sektoris
Keskkonnajuhtimise põhimõtete parem
rakendamine avalikus sektoris
Programm „Eesti ettevõtlusorganisatsioonide
võimekuse tõstmine“

Marge Lepp

1.5.0103.09-0038

Rahandusministeerium

Lauri Aasalo

1.5.0104.10-0057

Kadri Seeder

1.5.0105.08-0001

Triinu Sõelsep

1.5.0106.09-0036

Ametiühingute haldusvõimekuse tõstmine

Eesti Ametiühingute Keskliit

Monika Schmeiman

1.5.0110.10-0067

Paremad avalikud teenused – valitsemissektori
toimivuse analüüs

Riigikantselei

Ülle Näär

1.5.0201.08-0001

Parema õigusloome arendamine

Justiitsministeerium

Keskkonnaministeerium
Eesti Tööandjate Keskliit MTÜ

Anu Altermann

1.5.0301.08-0131

Keskne koolitus

Riigikantselei

Maris Vaino

1.5.0301.10-0309

Keskne koolitus 2010-2011

Rahandusministeerium

Eve Limbach-Pirn

1.5.0302.08-0103

Tippjuhtide arendamine

Riigikantselei

Eve Limbach-Pirn

1.5.0302.10-0252

Tippjuhtide arendamine 2010–2011

Riigikantselei

MTÜ maakondlike tugistruktuuride toetamine

Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus

Liina Keerberg, Kair Tammel, Katre
1.5.0501.10-0001-9
Kahre
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Lisa 3 Kaasatud „Delfi“ ekspertide nimekiri
Ekspert
Garri Raagmaa
Georg Sootla
Jüri Kõre
Kaia Philips
Kristiina Tõnnisson
Mall Hellam
Jaak Leimann
Milvi Tepp
Raivo Vetik
Raul Narits
Sulev Mäeltsemees

Valdkond
Regionaalne ja kohalik areng
Valitsemiskorraldus ja poliitikaanalüüs
Sotsioloogia
Sotsiaalne dialoog ja sotsiaalpartnerlus
Haldusvõimekus
Kodanikuühiskond
Strateegiline juhtimine
Inimeste juhtimine
Politoloogia
Õigusloome
Sotsiaalteadus
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Asutus
Tartu Ülikool
Tallinna Ülikool
Tartu Ülikool
Tartu Ülikool
Tartu Ülikool
Avatud Eesti Fond
Tallina Tehnikaülikool
Tallina Tehnikaülikool
Tallinna Ülikool
Tartu Ülikool
Tallina Tehnikaülikool

Lisa 4 Kasutatud kirjandus
• Prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ programmide seirearuanded
• Prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ toetusprojektide (valim) lõpparuanded
• Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“
seire aastaaruanne
• Prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ programmdokumendid
• Avaliku teenistuse aastaraamatud (2009, 2010)
• Projekti "Mittetulunduslikud esindusorganisatsioonid kui võrdväärsed partnerid
riiklike otsuste planeerimisel ja elluviimisel" raames koostatud dokumendid
(http://www.ngo.ee/tof)
• Eesti. Ühtsema valitsemise poole. Hindamisdokument ja soovitused (OECD
hindamisdokumendi „Public Governance Reviews. Estonia. Towards a Single
Government Approach. Assessment and Recommendations“ mitteametlik tõlge,
2011)
• Suutlik sektor. Uuringu aruanne (Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit,
2009)
• Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine avalikus sektoris (Lõpparuanne; ELLE OÜ,
2010)
• Riigikogu põhiseaduskomisjoni, kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni avalik istung –
ülevaade Vabariigi Valitsuse ja kodanikeühenduste esindajate ühiskomisjoni tööst
EKAKi rakendamisel (jaanuar 2008 – detsember 2009)
• Valitsusasutuste kaasamispraktikate analüüs (Lõpparuanne; Praxis, Balti Uuringute
Instituut, 2010)
• Euroopa sotsiaalpartnerite ühisuuring „Flexicurity rakendamine ja sotsiaalpartnerite
roll“ (Koostaja: Anna Kwiatkiewicz, 2011)
• Ülevaade strateegiate mõjuhindamise hetkeolukorrast ja selle peamistest
kitsaskohtadest Eestis (Praxis, 2008)
• Valitsuse tegevusprogramm 2011-2015
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Lisa 5 Tegevuste kaardistamise tulemused
Programmid

79

80

81

82

83

84

Toetusskeemid (valim alasuunast 1.5.1)

85

86

87

Toetusskeemid (valim alasuunast 1.5.3)

88

89

Lisa 6 Prioriteetse suuna toetus erinevatele sihtgruppidele
Programmid ja toetusskeemid

Võetud kohustused, mln €
Meede 1 – Strateegiline juhtimissuutlikkus
Valitsuse töö pikaajaline planeerimine
1,18
Strateegilise juhtimise võrgustik
0,26
Tugiteenuste optimeerimine
0,32
Keskkonnajuhtimise rakendamine
0,60
EVO-de võimekuse tõstmine
0,51
AÜ-de haldusvõimekus
0,51
Kodanikuühenduste rahastamine
0,12
44
Kohalike omavalitsuste arendamine
0,00
Paremad avalikud teenused
0,37
TOF strateegiline juhtimissuutlikkus
1,91
TOF valdkondlikud uuringud
1,78
TOF valitsusväline analüüsisuutlikkus
0,20
Meede 2 – Parem õigusloome
Parem õigusloome
2,63
Meede 3 – Töötajate koolitus ja arendus
Keskne koolitus
1,55
Tippjuhtide arendamine
1,10
Organisatsiooni arendamine
1,98
Stažeerimisprogramm
0,55
Meede 5 – Maakondlikud tugistruktuurid
MTÜde maakondlikud tugistruktuurid
1,27
KOKKU
%

16,84
100%

Riik

MTÜ

1,18
0,26
0,32
0,30

0,04
0,37
0,96
0,89
0,20

KOV

0,30
0,51
0,51
0,04

0,04

0,96
0,89

2,63
0,78
0,90
0,99
0,28

0,1

0,78
0,1
0,99
0,28

1,27
10,1
60%

4,28
25%

2,49
15%

Värvide tähendused:
• Roheline: antud programmi/toetusskeemi tegevused on olnud suunatud eelkõige sellele
sihtgrupile (kogu eelarve arvesse võetud);
• Kollane: antud programmi/toetusskeemi tegevused on olnud suunatud mitmele sihtgrupile
(eelarve sihtgruppide vahel võrdselt jaotatud);
• Oranž: vaid väike osa tegevustest (ja eelarvest) suunatud sellele sihtgrupile (arvutuse aluseks
10% eelarvest).
44

Ei käivitu käesoleva programmperioodi ajal
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Lisa 7 Lühendite loetelu

ATAK
AÜ
EAS
EL
EMAS

Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus
Ametiühing
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Euroopa Liit
Eco
Management
and
Audit
Scheme,
keskkonnajuhtimisja
keskkonnaauditeerimissüsteem
EMSL Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liit
ESF
Euroopa Sotsiaalfond
EVO
Ettevõtlusorganisatsioon
IARK Inimressursi arendamise rakenduskava
IMD
Institute for Management Development, Juhtimise Arendamise Instituut
IPA
Institute of Public Administration, avaliku halduse instituut
IT
Infotehnoloogia
KOV
Kohalik omavalitsus
MAK Maakondlik arenduskeskus
MTÜ Mittetulundusühing
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development, Majanduskoostöö ja Arengu
Organisatsioon
RA
Rakendusasutus
RÜ
Rakendusüksus
SKA
Sisekaitseakadeemia
SKP
Sisemajanduse koguprodukt
SV
Struktuurivahendid
TOF
Tarkade Otsuste Fond
TS
Toetuse saaja
UK
United Kingdom, Ühendkuningriik
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Lisa 8 Programmide/toetusskeemide lühendatud nimetuste
loetelu
Programmi/toetusskeemi nimetus
Programmi/toetusskeemi lühendatud nimetus
Meede 1 – Strateegiline juhtimissuutlikkus
Valitsuse töö pikaajalise planeerimise süsteemi
Valitsuse töö pikaajaline planeerimine
arendamine ja korrastamine
Strateegilise juhtimise võrgustiku arendamine
Strateegilise juhtimise võrgustik
Tugiteenuste korralduse optimeerimine avalikus
Tugiteenuste optimeerimine
sektoris
Keskkonnajuhtimise põhimõtete parem
Keskkonnajuhtimise rakendamine
rakendamine avalikus sektoris
Eesti ettevõtlusorganisatsioonide võimekuse
EVO-de võimekuse tõstmine
tõstmine
Ametiühingute haldusvõimekuse tõstmine
AÜ-de haldusvõimekus
Kodanikuühenduste riigieelarvelise rahastamise
Kodanikuühenduste rahastamine
korrastamise kontseptsiooni rakendusprogramm
Kohalike omavalitsuste arendamine
Kohalike omavalitsuste arendamine
Paremad avalikud teenused – valitsemissektori
Paremad avalikud teenused
toimivuse analüüs
Strateegilise juhtimissuutlikkuse arendamine
TOF strateegiline juhtimissuutlikkus
Valdkondlike uuringute arendamine ja läbiviimine TOF valdkondlikud uuringud
TOF valitsusväline analüüsisuutlikkus (noorteadlaste
Valitsusvälise analüüsisuutlikkuse kasvatamine
programm)
Meede 2 – Parem õigusloome
Parema õigusloome arendamine
Parem õigusloome
Meede 3 – Töötajate koolitus ja arendus
Keskne koolitus 2008-2009
Keskne koolitus
Keskne koolitus 2010-2011
Keskne koolitus
Tippjuhtide arendamine 2008-2009
Tippjuhtide arendamine
Tippjuhtide arendamine 2010-2011
Tippjuhtide arendamine
Organisatsiooni arendamine
Organisatsiooni arendamine
Stažeerimisprogramm
Stažeerimisprogramm
Meede 5 – Maakondlikud tugistruktuurid
Mittetulundusühenduste maakondlike
MTÜde maakondlikud tugistruktuurid
tugistruktuuride toetamine

92

