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Lisa 2. Hariduse ja teaduse, tööturul vajalike oskuste arengut ning lõimumist ja 

kohanemist soosivate tegevuste rahastamine Euroopa Liidu toetustest  

Mis saab haridus- ja teadusvaldkonna ja tööturul vajalike oskuste arengut ning inimeste lõimumist ja 

kohanemist soosivate tegevuste toetamisest järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil, pärast aastat 2020? 

Olulised faktid ja arvud 

815 miljonit eurot  suunab riik eelarveperioodil 2014–2020 haridus- ja 

teadusvaldkonda, tööturul vajalike oskuste 

arendamisse ning inimeste lõimumist ja kohanemist 

soosivatesse tegevustesse. Riik toetab koolide ja 

teadusasutuste taristu arendamist ning uuendusliku 

õppevara loomist, teaduse konkurentsivõime ja 

kvaliteedi kasvu, haridustöötajate koolitamist ja 

täiskasvanute osalust elukestvas õppes, tööturu ja 

hariduse tihedamat sidusust, riskirühmade ja 

vähelõimunute ühiskondliku aktiivsuse kasvu ning 

lõimumist ja uussisserändajate kohanemist.  

693 miljonit eurot  sellest rahast tuleb Euroopa Liidult, 122 miljonit riigilt 

ja toetuse saajatelt. 

Peamised tähelepanekud 

▪ Ministeeriumide esindajate hinnangul peaks pärast eelarveperioodi 2014–20201 jätkama 

peaaegu kõigi praegu Euroopa Liidu kaasabil rahastatavate tegevustega. Enamiku tegevustega, 

mis soosivad haridus- ja teadusvaldkonna ning tööturul vajalike oskuste arengut ja inimeste 

lõimumist, saab uuel eelarveperioodil jätkata ka siis, kui Euroopa Liidu toetus väheneb või 

lõppeb, rahastades neid nii riigieelarvest kui ka valitsemisala ressurssidest. Tõenäoliselt jätkab 

Euroopa Liit mitmete toetustegvuste rahastamist ka järgmisel eelarveperioodil, ent vastupidise 

olukorra puhul on ministeeriumid valmis otsima lahendusi, et rahastada vajalikke teenuseid ja 

tegevusi. 

▪ Rahandusministeeriumi esialgsel hinnangul on aastal 2021 algaval Euroopa Liidu 

eelarveperioodil Eestil kasutada tõenäoliselt ca 40% võrra vähem Euroopa Liidu toetusi. 

Toetuste vähenemise mõju ei ole ministeeriumid veel täpsemalt hinnanud, aga nii 

ministeeriumide kui ka Riigikontrolli hinnangul on haridus- ja teadusvaldkonna ja tööturul 

vajalike oskuste arendamisel, inimeste lõimumis- ja uute sisserändajate kohanemistegevuste 

rahastamises mõned probleemid, millele tuleb juba praegu tähelepanu pöörata. 

▪ Omavalitsuste võimekust jätkata meetmetegevuste pakkumise ja rahastamisega ei ole 

analüüsitud. Nende tegevuste maksumus, mis on juba otsustatud või kaalutakse 

omavalitsustele üle anda, on praegusel eelarveperioodil 369 miljonit eurot. On teada, et 

koolivõrgu korrastamise kui kõige ressursimahukama meetme kulud kasvavad üle 231 miljoni 

euro. Kas aga omavalitsused suudavad oma koolide puhul vajalikus mahus 

koolivõrguinvesteeringuid jätkata, pole praeguseks selge; 

                                                      
1 2020. aastaga ei lõppe ELi praeguse eelarveperioodi toetused. Toetuste kasutamine kestab on kuni 2023 lõpuni. 
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▪ Ministeeriumide esindajate hinnangul on omavalitsused edaspidi oluline osapool, kes rahastab 

mitmetele riskirühmadele, vähelõimunud inimestele ja uutele sisserändajatele vajalikke 

tugiteenuseid. Tõenäoliselt abivajajate hulk suureneb ja sellega seoses kasvab ka 

rahastamisvajadus. Kuigi ministeeriumid on teinud ära suure eeltöö, et jätkata Euroopa Liidu 

toel meetmete elluviimisega – töötatakse välja mitmed uued teenused ja katsetatakse neid ja 

antakse neile hinnang, puuduvad siiski veel täpsemad analüüsid, kui palju teenuseid vajatakse, 

pakutakse ja rahastatakse;  

▪ Siseministeerium loodab edasiseks uussisserändajaid ja vastavaid institutsioone toetavate 

tegevuste rahastamiseks luua iseseisva ning jätkusuutliku kohaliku tasandi koostöömudeli, 

kaasates selleks teisi ministeeriume, omavalitsusi ja era- ning kolmanda sektori esindajaid. 

Hetkel ei ole aga veel selge, kes ja millises mahus järgmisel eelarveperioodil rahastamisse 

panustab;  

▪ Ebaselge on ka teadus- ja arendustegevuse edasine rahastamine. Senised meetmetegevused 

jäävad küll hinnangute järgi Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala eelarvesse, kuid 

teaduse rahastamise süsteem ei kata juba praegu vajalikke kulusid ning teadusinstitutsioonide 

arendus- ja teadustöö rahastamine sõltub suuresti Euroopa Liidu toetustest. Teaduse 

rahastamisel on riigi senine siht – 1% SKPst – jäänud isegi toetuste kaasabil saavutamata. 

Kuigi nii avaliku kui ka erasektori kulutuste osakaalu teaduse rahastamisel on kavas 

suurendada, tuleb põhjalikult analüüsida ja jõuda selgusele, kuidas valdkonda jätkusuutlikult 

rahastada ehk teisisõnu, millistes allikatest ja millises mahus teadustegevust rahastama 

hakatakse, kui Euroopa Liidu toetused vähenevad;  

▪ Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM), Sotsiaalministeeriumi (SOM), Siseministeeriumi 

(SIM) ning Kultuuriministeeriumi (KUM) esindajad märkisid, et konkreetsemalt asutakse 

valdkondlikke prioriteete ja rahastamisplaane välja töötama pärast 2018. aasta vahehindamisi. 

Osaliselt on algatatud arutelud ja alustatud ka normdokumentide muutmisega, et 

rahastamismudelid ümber kujundada. Siiski ei ole mitmete meetmetegevuste puhul seni veel 

täpsemaid arutelusid toimunud ega edasistes koostöö- ja rahastusvõimalustes kokku lepitud, 

kuigi ministeeriumid peavad vajalikuks teisi osapooli kaasata.  
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Kui palju kasutab riik Euroopa Liidu raha, et arendada haridus- ja 

teadusvaldkonda ning tööturul vajalikke oskusi ning toetada inimeste lõimumist 

ja kohanemist, ning milliste praeguste tegevustega peaks jätkama ka järgmisel, 

aastal 2021 algaval eelarveperioodil? 

Haridus- ja teadusvaldkond kuulus eelmisel (2007–2013) ja kuulub ka praegusel eelarveperioodil 

(2014–2020) Euroopa Liidu poliitika kohaselt valdkondade2 hulka, mida eelisarendatakse ning 

finantseeritakse märkimisväärsus mahus Euroopa Liidu toel.3  

Üld-, kutse- ja kõrghariduse valdkonnas juhindutakse tegevuste elluviimisel Eesti elukestva õppe 

strateegiast 20204. Teadusvaldkonna eesmärgid ja tegevused on kindlaks määratud Eesti teadus- ja 

arendustegevuse ning innovatsiooni strateegias 2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti“5. Inimeste 

lõimumis- ja kohanemistegevuste eesmärgid on kajastatud strateegias „Lõimuv Eesti 2020“6 ja 

noortevaldkonna eesmärgid „Noortevaldkonna arengukavas 2014–2020“7.  

1. Kõigi eelnimetatud strateegiate ja arengukavade elluviimist finantseerib riik ELi toel:  

▪ haridus- ja noorsootöötajate koolitamist; 

▪ haridusvaldkonna tugiteenuste kättesaadavuse parendamist; 

▪ koolivõrgu korrastamist; 

▪ õppe ja tööturu vajaduste ühildamist ning ettevõtlusõpet; 

▪ täiskasvanute oskuste parandamist; 

▪ noorte (sh riskirühmade) tööhõivevalmiduse toetamist;  

▪ teaduse ja kõrghariduse kvaliteedi, konkurentsivõime, rahvusvahelistumise ja valdkondliku 

taristu parandamist;  

▪ lõimumisprogrammide ja koostöö arendamist. 

Haridus- ja teadusvaldkonna ning tööturul vajalike oskuste arendamiseks ning inimeste lõimumist ja 

kohanemist soosivateks tegevusteks annab EL aastatel 2014–2020 Eestile 693 miljonit eurot. ELi 

rahastuse osakaal on 85%. Toetuste saajad, kelle hulgas on nii riigi keskvalitsuse asutusi, omavalitsusi 

kui ka eraettevõtteid, lisavad omalt poolt 15% ehk kokku 122 miljonit eurot.8  

Kõigi ministeeriumide hulgas läbi viidud Riigikontrolli küsitlus näitas, et pole veel selge, milliseid 

tegevusi EL järgmisel eelarveperioodil hariduse ja teaduse valdkonnas, tööturul vajalike oskuste 

arendamise valdkonnas ning lõimumise ja kohanemise valdkonnas rahastab, aga peaaegu kõigi 

praeguste tegevustega plaanitakse ühel või teisel viisil jätkata. Ministeeriumide esindajate hinnangul 

väheneb järgmisel eelarveperioodil mitmete tegevuste rahastamine (33st tegevusest 12 puhul). Ette on 

nähtud vaid mõne üksiku tegevuse lõpetamine. Rahastamisvajadus väheneb HTMi, KUMi ja SIMi 

                                                      
2 Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015–2019. https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/EL/elpol-2015-

2019.pdf  
3 Tõukefondid. https://www.hm.ee/et/tegevused/rahastamine/toukefondid 
4 https://www.hm.ee/et/elukestva-oppe-strateegia-2020 
5 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3290/1201/4002/strateegia.pdf#  
6 http://www.kul.ee/sites/kulminn/files/le2020_arengukava_uuendatud_2016.pdf 
7 https://www.hm.ee/sites/default/files/nak_est.pdf 
8 Vabariigi Valitsuse 29.09.2016. a korralduse nr 325 lisa „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekiri“ 

https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/EL/elpol-2015-2019.pdf
https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/EL/elpol-2015-2019.pdf
https://www.hm.ee/et/elukestva-oppe-strateegia-2020
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esindajate sõnul eelkõige seetõttu, et praegusel eelarveperioodil tehtavad suured investeeringud (nt 

koolivõrguinvesteeringud) lõppevad ja loodavad süsteemid (nt lõimumistegevuste infosüsteemid) 

valmivad (vt tabel 1). 

Üld- ja kutsehariduse valdkonnas jätkatakse ministeeriumi esindajate hinnangul järgmisel 

eelarveperioodil rohkemal või vähemal määral kõigi tegevustega. Nende elluviimiseks kulub praegusel 

perioodil 354 240 003 eurot ehk 43% kogusummast (815 mln eurot), millest ELi toetused 

moodustavad 85%. Samas väheneb HTMi esindajate hinnangul enamiku tegevuste rahastus järgmisel 

eelarveperioodil, sest mitmed suuremahulised koolide taristu ja õppevara investeeringud saavad 

tehtud. Samuti jääb raha vähemaks õpetajate ja haridusjuhtide koolituseks, mida praegusel perioodil 

rahastatakse suures osas ELi toel, et saavutada üleminek nüüdisaegsele õpikäsitusele. Järgmisel 

eelarveperioodil rahastab prognooside kohaselt riik keskseid haridusasutuste juhtide koolitusi, 

haridussüsteemi muudatustest tulenevaid koolitusi õpetajatele ja keskseid arendus- ja 

hindamistegevusi. Haridustugiteenuste pakkumine ja noorsootöötajate koolitamine jätkub hinnangute 

kohaselt samas mahus. Küll aga suureneb HTMi esindajate hinnangul niigi kõige mahukama eelarvega 

(231 469 544 miljonit eurot ehk 65% üld- ja kutsehariduse rahast) koolide ajakohastamise maht ning 

selle rahastamine peaks edaspidi olema peamiselt KOVide ülesanne (vt tabel 1).  

Kõrghariduse ja teaduse valdkonnas on kavas jätkata samuti kõigi tegevustega. Käesoleval 

eelarveperioodil kulub nendeks tegevusteks 318 870 445 eurot ehk 39% kogusummast (815 mln 

eurot), millest 85% moodustavad EL toetused. Kõige suuremahulisemad taristuinvesteeringud saavad 

suures osas tehtud, mistõttu väheneb HTMi hinnangul kulu järgmisel perioodil arvestatavalt. Samas on 

vajadus suurendada teaduse kvaliteedi, konkurentsivõime ja rahvusvahelist arengut toetavaid tegevusi 

(vastavate tegevuste rahastus kasvab ca 26%). Kõrghariduse stipendiumeid nutika spetsialiseerumise 

valdkonnas ja teaduse populariseerimist soovitakse rahastada edasi praeguses mahus (vt tabel 1).  

Tööturul vajalike oskuste arengut ning inimeste kohanemist ja lõimumist toetavate tegevuste 

kogueelarve praegusel perioodil on 142 330 004 eurot, millest ELi toetused moodustavad 85%. Neist 

tegevustest lõpetatakse HTMi meede „keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul“, mille 

tarvis oli ette nähtud 826 170 eurot ja mis oli mõeldud arengukiirendina lisaks tavapärastele 

keeleõppevõimalustele. Töötavate ja töötuna mitteregistreeritud täiskasvanute karjäärinõustamise 

rahastamine (praeguses kogusummas üle 5 mln euro) läheb SOMi esindajate hinnangul tõenäoliselt 

järgmisel perioodil Eesti Töötukassa eelarvesse. Rahastamise jätkusuutlikkuse ühe alternatiivina võib 

SOMi sõnul kaaluda ka töötuskindlustushüvitise maksumäära suurendamist. Ministeeriumide 

esindajate sõnul on kavas suurendada täiskasvanute taseme- ja täienduskoolituse ning nende oskuste 

arendamise rahastamist. Lõimumist toetavate tegevuste osas väheneb järgmisel eelarveperioodil 

süsteemide ja võrgustike arendamise kulu, suureneb aga uussisserändajate kohanemiskoolituste 

rahastamine. Enam rahastatakse ka lõimumisprogramme, et ühiskonda vähelõimunud püsielanikud 

saaksid rohkem tööle ja oleksid ühiskondlikult aktiivsemad. Suurendada on kavas ka neid tegevusi, 

mis toetavad tõrjutute riskirühma kuuluvaid noori ja riskiperesid (vt tabel 1). 

Järgmisel eelarveperioodil on Riigikontrolli küsitlustulemuste põhjal võetud suund suurendada 

omavalitsuste vastutust haridustegevuste ülevõtmisel ja rahastamisel. Eelkõige jääb omavalitsuste 

ülesandeks koolivõrgu korrastamine, haridustugiteenuste ja riskirühmadele tugiteenuste pakkumine. 

Samuti jäävad koolide taristu, IKT-seadmete haldamine ja loodava digiõppevara edasiarendamine 

KOVide ülesandeks. 

HTMi hinnangul ei pea ESFi toel loodava uue õppevara haldamise kulusid koolipidajad katma. Seda 

hallatakse keskselt teenusepõhiselt, seda korraldavad õppekirjanduse pakkujad või HTM. Et koolide 

võrguühenduste ajakohastamiseks raha saada, peab koolipidaja kinnitama, et pärast lõppmakse saamist 

tegutseb kool vähemalt järgneva viie aasta jooksul samas hoones. Rahastatakse kõiki võrkude ja 

seadmete haldamisega seotud kulusid. Koolide sisevõrgu (sh seadmete) edasiste halduskulude 

kalkulatsioonid on küll olemas, ent puudub kindlus, et kõik toetust saavad koolid on võimelised 

edaspidi kogu oma digitaristu vajalikku haldamist ja arendamist täismahus rahastama. Põhikoolide 

digitaristu täiendamistoetuse saamiseks peab koolipidaja kinnitama, et tagab kooli digitaristu 
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jätkusuutliku ajakohastamise ja vajadustele vastavuse ega vähenda oma investeeringuid kooli 

digitaristu arendamiseks ning käigushoidmiseks. HTMi esindajate sõnul on see koolipidaja vastutus ja 

vajadust keskse tugevama koordineerimise järele ei ole. 

Koolivõrgu korrastamise käigus toimuval jätkusuutlike koolide ajakohastamisel jaguneb edasine 

vastutus riigigümnaasiumide puhul riigile ja põhikoolide puhul KOVidele. HTMi esindajad leidsid, et 

kui järgmisel eelarveperioodil on võimalik raha suunata ka koolivõrgu korrastamisse, siis jätkatakse ka 

selle tegevusega. Hetkel ei teata veel järgmise perioodi prioriteete ega valdkondlikku jagunemist. Kui 

lisaraha koolivõrgu korrastamiseks KOVidele ei õnnestu planeerida, on tõenäoline, et kõik KOVid ei 

ole võimelised kõigi sihtrühma kuuluvate koolide korrastamist rahastama. 

Praeguse plaani järgi antakse järgmisel eelarveperioodil kindlasti KOVidele üle 3 meetmetegevust 

(praeguses kogusummas ca 69 mln eurot). Lisaks kaalutakse anda KOVidele täielikult või osaliselt üle 

veel 8 meetmetegevust (praeguses kogusummas ca 304 mln eurot ehk 38% kogu haridus- ja 

teadusvaldkonna meetmetest). Kui palju raha järgmisel eelarveperioodil KOVidele meetmetegevuste 

tarvis kokku antakse, ei ole veel teada (vt tabel 1). 

Tabel 1. Ministeeriumide hinnang selle kohta, kui palju on vaja raha, et jätkata praegu Euroopa Liidu toel rahastatavate 

haridus- ja teadusvaldkonna ning tööturul vajalike oskuste arengut soosivate tegevustega järgmisel Euroopa Liidu 

eelarveperioodil (2021+) 

 

Rahastamine 

2014–2020 

kokku (€) 

Sh ELi raha 

(€) 

ELi raha 

osakaal 

(%) 

Vajadus järgmisel 

ELi eelarve-

perioodil (€) 

Rahastamisallikas 

järgmisel eelarve-

perioodil toetuste 

vähenemise korral 

Üld- ja kutseharidus 

Koolivõrgu korrastamise käigus 
toimuv jätkusuutlike koolide 
kaasajastamine 

231 469 544 196 749 112 85 Pole selge 
KOV ja riigikoolid 
riigieelarvest 

Uuendusliku õppevara 
arendamine ja kasutuselevõtt 

40 350 000 34 297 500 85 Pole selge KOV ja riigieelarve 

Haridustugiteenuste (karjääri- ja 
õppenõustamine) arendamine ja 
kättesaadavus 

34 927 542 29 688 410 85 ca 34 927 542 KOV 

Õpetajate ja haridusasutuste 
juhtide koolitus 

22 732 623 19 199 222 85 ca 9 093 049 
Peamiselt KOV + 
riigieelarve 

Koolide IKT taristu 13 235 294 11 250 000 85 Pole selge KOV 

Väikelahendused HEV õpilaste 
integreerimiseks tavakoolidesse 

9 500 000 8 075 000 85 ca 2 375 000 
KOV ja riigikoolid 
riigieelarvest 

Noorsootöötajate koolitus 2 025 000 1 721 250 85 ca 2 025 000 Riigieelarve 

Kõrgharidus ja teadus 

Institutsionaalne 
arendusprogramm TA-
asutustele ja kõrgkoolidele 

129 411 765 110 000 000 85 ca 77 647 059 Riigieelarve 

Teaduse ja kõrghariduse 
rahvusvahelistumine, 
mobiilsuse ja järelkasvu 
toetamine 

57 941 559 49 250 325 85 ca 75 324 027 Riigieelarve 

Teaduse tippkeskuste toeta-
mine teaduse rahvusvahelise 
konkurentsivõime ning 
tippkvaliteedi tugevdamiseks 

41 176 471 35 000 000 85 ca 49 000 000 
Riigieelarve + KOV 
+ erasektor 

Riikliku tähtsusega teaduse 
infrastruktuuri toetamine 

30 923 147 26 284 675 85 Pole selge Riigieelarve 

Valdkondliku teadus- ja aren-
dustegevuse tugevdamine 

29 442 301 24 937 721 85 ca 38 274 991 Riigieelarve 

Kõrghariduse erialastipendiumid 
nutika spetsialiseerumise 
kasvuvaldkondades 

25 269 320 21 478 922 85 Pole selge Riigieelarve 

Teaduse populariseerimine 4 705 882 4 000 000 85 ca 4 705 882 
Riigieelarve + KOV 
+ erasektor 

Värvispikker:  Vajadus lõppeb / pigem väheneb Vajadus ei muutu Vajadus pigem kasvab 
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Tööturul vajalikke oskusi ning inimeste kohanemist ja lõimumist toetav tegevus 

Tööturu vajadustele vastava 
kutse- ja kõrghariduse 
arendamine 

34 853 830 29 625 757 85 Pole selge 
Riigieelarve, 
vajadusel muude 
tegevuste arvelt 

Täiskasvanute täienduskoolitus 
ja ümberõpe 

31 700 000 26 945 000 85 Pole selge Riigieelarve 

Ebavõrsete olude mõju 
vähendamine, tõrjutuse 
ennetamine ja noorte töö-
hõivelisuse toetamine (sh 
NEET-noored) 

16 510 000 14 033 000 85 Pole selge 
Kaalutakse anda 
KOVidele 

Digitaalse kirjaoskuse 
suurendamine 

8 500 000 7 225 000 85 ca 8 500 000 Riigieelarve (MKM) 

Ettevõtlikkuse ja ettevõtlus-õppe 
süsteemne arendamine kõigil 
haridustasemetel 

8 370 000 7 114 500 85 Pole selge Riigieelarve (HTM) 

Lõimumisprogrammi 
väljatöötamine ja pakkumine 

6 972 500 5 926 625 85 Pole selge Riigieelarve (KUM) 

Kohanemiskoolituste välja-
töötamine, piloteerimine ja 
rakendamine 

6 789 200 5 770 820 85 Pole selge Riigieelarve (SIM) 

Madala haridustasemega 
täiskasvanute tagasitoomine 
tasemekoolitusse ja õppes 
osalemise toetamine 

6 000 000 5 100 000 85 Pole selge 
KOV või riigieelarve 
(HTM) 

Karjäärinõustamise kätte-
saadavuse suurendamine 

5 200 004 4 420 003 85 Pole selge 
Riigieelarve (SOM) 
või Eesti 
Töötukassa 

Tööjõuvajaduse seire- ja 
prognoosisüsteemi loomine 

4 400 000 3 740 000 85 4 400 000 
Riigieelarve (SOM, 
HTM, MKM) 

Kutsehariduse kvaliteedi 
hindamine ja kindlustamine 

2 550 000 2 167 500 85 Pole selge Riigieelarve (HTM) 

(Lõimumise) nõustamis- ja 
infosüsteemi väljatöötamine ja 
rakendamine  

2 277 500 1 935 875 85 Pole selge 
Kaalutakse anda 
KOVidele 

(Lõimumise/kohanemise) 
tugivõrgustike kontseptsiooni 
väljatöötamine ja rakendamine 

2 200 800 1 870 680 85 Pole selge 
Kaalutakse anda 
KOVidele 

Riskikäitumise ennetamine ning 
võrgustikutöö meetodil riskis 
olevate perede probleemide 
väljaselgitamine ja lahendamine 
ning turvalise elukeskkonna 
arendamine 

1 931 250 1 641 563 85 ca 1 931 250 
Riigieelarve (SOM 
või HTM) ja KOVid 

Õigusrikkumise taustaga noorte 
tööturule kaasamine 

690 000 586 500 85 Pole selge 
Koostöömudel 
(SOM, HTM, KOVid, 
Eesti Töötukassa) 

Keeleõppetegevused 
edukamaks toimetulekuks 
tööturul 

826 170 702 243 85 0 
Tegevusest 
loobutakse 

(Lõimumise) koostöö ja 
kommunikatsioonitegevused 

750 000 637 500 85 Pole selge Riigieelarve (KUM) 

Riskis olevatele noortele 
arenguvõimaluste pakkumine 
SPIN-programmi abil 

1 298 750 1 103 938 85 974 063 
Koostöömudel 
(SOM, HTM, KOVid, 
Eesti Töötukassa) 

(Lõimumise/kohanemise) 
infoplatvormi ja selle 
tugiteenuste väljatöötamine ja 
rakendamine 

510 000 433 500 85 ca 357 000 Riigieelarve (SIM) 

Kokku 815 440 452 692 912 641 85 Pole selge  

Allikas: Vabariigi Valitsuse 29.09.2016. a korraldus nr 325, Riigikontrolli küsitlus 

Riigikontrolli küsitlustulemustest selgus, et haridus- ja teadusvaldkonnas loodetakse ka järgmisel 

eelarveperioodil mitmete meetmetegevuste rahastamiseks ELi toetusi saada, eelkõige teadus- ja 

arendusvalkdonnas, kus mitmed projektid jätkuvad ja on võimalik osaleda ELi teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogrammist rahastatavate uute grantide konkurssidel.  

KUMi ja SIMi hinnangul rahastab EL kindlasti edasi ka inimeste lõimumist soodustavaid tegevusi ja 

ilmselt ka noorte ning riskirühmade valdkondi. Siiski ei ole praegu veel teada ELi kesksed 
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valdkondlikud rahastamisprioriteedid ning ei saa prognoosida ka järgmise eelarveperioodi 

toetussummasid. Seetõttu peaks riik esmajoones välja selgitama valdkonnad ja tegevused, mille 

rahastamisega tuleks järgmisel eelarveperioodil jätkata, ning planeerida neile valdkondadele ja 

tegevustele realistlikud katteallikad.  

Mis võib juhtuda haridus- ja teadusvaldkonna ning tööturul vajalike oskuste 

arengut ning inimeste lõimumist ja kohanemist soosivate tegevuste ärajäämisel 

või rahastamise olulisel vähenemisel? 

Riigikontrolli küsitlustulemused ja ministeeriumides läbiviidud intervjuud näitasid, et praeguseks ei 

ole veel tellitud ega tehtud mõjuanalüüse, et selgitada, mis juhtuks praegu pakutavate avalike teenuste 

rahastamise ja teenuste kättesaadavusega, kui ELi toetused vähenevad. Ministeeriumid andsid siiski 

esialgse hinnangu, kuidas rahastamise vähendamine võiks avalikke teenuseid mõjutada. 

Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajate praeguste hinnangute kohaselt on rahastamise 

vähenemisel peamine probleem hariduse kvaliteedi kehvemaks muutumine kõikidel haridusastmetel, 

s.o üldhariduses, kutsehariduses ning kõrghariduses. Kõige ulatuslikumalt mõjutab hariduse kvaliteedi 

kehvenemine kõrgharidust ja teadust. Teaduse jätkusuutlikkus on oluline tegur majanduskasvu ning 

heaolu saavutamisel. Kui teaduse jätkusuutlikkuse probleemiga edasi ei tegeleta, võib hinnangute järgi 

väheneda noorte õppima asumine loodus- ja täppisteaduse valdkonna erialadele. Ühtlasi jääksid riigi 

poolt rahastamata suure ühiskondliku mõjuga valdkondlikud teadusprojektid.  

Rahastamise lõppemine või vähenemine mõjuks pärssivalt ka elukestvas õppes osalemisele. Väheneks 

täiskasvanute tagasipöördumine tasemeõppesse ning õppes osalemist poleks võimalik enam toetada. 

Väheneks ka kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe kättesaadavus. Probleem on 

seda kõnekam põhjusel, et täiskasvanute elukestvas õppes osalemise osakaal (15,7%) on aastaks 2020 

seatud sihttasemest (20%) praegu veel kaugel.9  

Muutuva majanduskeskkonna vajadustega kohanemist pärsiks ka ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe 

lõpetamine koolides. Ettevõtlusõpe on aga ELi üks prioriteet haridusvaldkonnas.10 

Kui haridustugiteenused, karjääri- ja õppenõustamisteenused ning noorte ebavõrdsete olude ja 

tõrjutuse vähendamise tegevused lõpetatakse, kasvab Siseministeeriumi esindajate hinnangul 

sotsiaalsüsteemi koormus, kuna suureneb tööpuudus ja sotsiaalteenuste ning toetuste vajadus.  

Kultuuri- ja Siseministeeriumi esindajad hindasid, et inimeste kohanemist toetavate teenuste 

puudumine või halb korraldus ja kättesaadavus takistab uussisserändajate edasist lõimumist, kuna 

puuduvad eeldused edukaks osalemiseks tööturul, elukestvas õppes ning ühiskonnas laiemalt. 

Isolatsiooni jäämine võib omakorda tuua pikas perspektiivis kaasa suurema sõltumise 

sotsiaaltoetustest ja teistest riigi pakutavatest tugiteenustest, sh eriti pererändega saabunute ning Eestis 

rahvusvahelise kaitse saanud inimeste puhul. Turvalise riigi ja ühiskonna huvides on tagada Eestisse 

saabuvate välismaalaste kohanemine. 

Kuna paljude meetmetegevuste puhul nähakse edasiste rakendajate ja rahastajatena omavalitsusi, saab 

teenuste jätkusuutlikkuse puhul määravaks KOVide võimekus teenuste rahastamist jätkata. Kuigi 

õpetajate ja haridusasutuste juhtide täiendusõppe tagamine on koolipidaja (riik või KOV) ülesanne, on 

seda käesoleval eelarveperioodil lisaks tehtud ELi toel. Seega sõltub nende täiendusõpe tulevikus 

veelgi suuremal määral KOVide valmisolekust. Kui omavalitsus ei täida oma kohustust haridusasutuse 

töötajaskonda arendada, mõjutab see oluliselt pakutava hariduse kvaliteeti (vt täpsemalt tabel 2). 

                                                      
9 Haridus- ja Teadusministeeriumi aastaanalüüs 2017. 

https://www.hm.ee/sites/default/files/uuringud/htmaastaanaluus2017_kokkuvote.pdf 
10 Eesti elukestva õppe strateegia 2020. https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf  

https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf
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Kas Haridus- ja Teadusministeeriumil, Kultuuriministeeriumil, 

Siseministeeriumil ning Sotsiaalministeeriumil on kava, kuidas rahastada 

Euroopa Liidu toetuste vähenemise korral vajalikus mahus tegevusi, mis 

soosivad haridus- ja teadusvaldkonna ning tööturul vajalike oskuste arengut 

ning inimeste lõimumist ja kohanemist? 

Ministeeriumide esindajad on Riigikontrolli auditi raames kujundanud seisukoha, milliste ELi 

toetustest rahastatavate tegevustega peaks jätkama ka järgmisel ELi eelarveperioodil ning kuidas 

muutub eeldatavast tegevuste rahastamisvajadus ning millistest allikatest kaetakse vajalikud kulud.  

Kuigi ministeeriumid on koostanud strateegiaid, kuidas hakkama saada ELi rahata (nn 

väljumisstrateegia), ei ole ühelgi ministeeriumil praeguseks veel selget strateegiat ega kindlaid 

kokkuleppeid edasiste rahastus- ja koostöömudelite kohta. Samas kinnitasid ministeeriumide 

esindajad, et enne toetuste kasutamise vahehindamiste tulemusi ja ELi poliitika järgmiste suundade 

selgumist ei ole alust väljumisstrateegiaid koostama hakata. Ministeeriumide valdkondade spetsialistid 

valmistavad aastaks 2018 ette vahehindamised, mille käigus tehakse ka põhjalik analüüs, mida riigi 

järgmise eelarvestrateegia kujundamisel arvestatakse. Need tulemused on üheks sisendiks järgmise 

eelarveperioodi plaanide seadmisel, valdkondlike strateegiate uuendamisel ja ka võimalike 

väljumisstrateegiate loomisel.  

Ministeeriumide eelarve planeerijad ootavad selgust, kui palju saavad Eesti ja konkreetsemalt 

ministeerium ning valdkonnad järgmisel eelarveperioodil ELi raha. Seda ei ole Euroopa Komisjoni 

tasandil veel kokku lepitud. Kuigi Rahandusministeerium ootab igal aastal ministeeriumidelt 

uuendatud seisukohta, kui suur on praeguste tegevuste rahastamisvajadus järgmisel eelarveperioodil, 

puudub ministeeriumidel selgus ja kindlus, kas ja mil moel väljumisstrateegiat üldse eelarve 

planeerimisel arvestatakse.  

Riigikontrolli läbiviidud intervjuudest selgus, et valdkondade juhtimisega tegelevad ametnikud teavad, 

milliste praeguste tegevustega tuleks jätkata ka ELi toetuste vähenemise korral. Samas on 

Riigikontrolli hinnangul haridus- ja teadusvaldkonna ja tööturul vajalike oskuste arendamisel, inimeste 

lõimumis- ja uute sisserändajate kohanemistegevuste rahastamises mõned probleemid, millele tuleb 

tähelepanu pöörata. 

▪ Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad kinnitasid, et nii üldhariduses kui ka kõrgharidus- 

ja teadusvaldkonnas on üldisemad strateegilisemad sihid kokku lepitud aastani 2020 ning 

selle perioodi lõpuks uuendatakse ja lepitakse kokku ka uus strateegiline raamistik. Haridus- 

ja Teadusministeerium on üle läinud programmipõhisele eelarvestamisele, mille tsükkel ühtib 

riigi eelarvestrateegia tsükliga ja see tagab ministeeriumi esindajate hinnangul 

üldhariduskoolidele, ülikoolidele ja teadusasutustele kindlustunde selles, et nende tegevusi 

selgelt kokkulepitud ulatuses pärast 2020. aastat riigieelarvest rahastatakse. Riigikontroll 

leiab, et lisaks Haridus- ja Teadusministeeriumi kavandatud strateegilise raamistiku 

uuendamisele on vajalik üle vaadata ka üldharidussüsteemi ning kõrghariduse ja teaduse 

rahastamise süsteemi alused. See on vajalik selleks, et tagada selgus õppeasutustele selgus, 

kui suur on riigieelarvest rahastamine ja millised on selle tingimused. Ainuüksi 

programmipõhine eelarvestamine ei taga üldhariduskoolidele, ülikoolidele ja teadusasutustele 

kindlustunnet selles, et nende tegevusi selgelt kokkulepitud ulatuses pärast 2020. aastat 

riigieelarvest rahastatakse.  

▪ ELi toetuste lõppemise või vähenemise korral on ministeeriumid väljendanud vajadust ja 

valmisolekut rahastada 19 meetmetegevuse kulud täielikult ja jätkata 3 meetmetegevuse 

rahastamist vähemalt osaliselt valitsemisala eelarvest. Seega on 22 ehk enamiku haridus- ja 

teadusvaldkonna arengut, tööturul vajalike oskuste arengut, inimeste lõimumist ja 

kohanemist toetavate meetmetegevuse jätkamise vastutus täielikult või osaliselt ka järgmisel 
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eelarveperioodil valitsemisala ministeeriumidel. 3 meetmetegevuse puhul pole siiski veel 

selge, millise valitsemisala vastutusalasse tegevuse rahastamine järgmisel eelarveperioodil 

kuulub, ja paari meetmetegevuse puhul loodetakse ka ministeeriumide, KOVide ja erasektori 

koostööle, kuid osapooled ei ole veel midagi kokku lepitud (vt tabel 1).  

▪ Omavalitsuste võimekust meetmetegevuste rahastamisega jätkata ei ole analüüsitud. 

Nendeks meetmetegevusteks, mis on otsustatud või kaalutakse KOVidele üle anda, kulub 

praegusel perioodil 369 miljonit eurot (st meetmete kogumaksumus, sisaldab ka 

riigigümnaasiumide kulusid). On teada, et suurenevad koolivõrgu korrastamise kui kõige 

ressursimahukama meetme kulud. Samuti soovivad ministeeriumid, et KOVid rahastaksid 

mitmeid lõimumisteenuseid ja riskirühmade tugiteenuseid, mille suhtes eeldatakse 

rahastamisvajaduse kasvu abivajavate sihtrühmade suurenemise tõttu, kuid täpsemad 

prognoosid ja analüüsid puuduvad. Kuigi praegusel eelarveperioodil tehakse ESFi toel ära 

mitmed olulised investeeringud ja arendustööd ning mõne KOVidele üleantava 

meetmetegevuse maht väheneb, on liiga palju ebaselgust ja ka kallinevaid meetmetegevusi 

ning seega oht, et KOVide rahastamisvastutus võib kasvada ebarealistlikult suureks. 

▪ Samuti on problemaatiline edasine teaduse rahastamine. Asjakohased meetmetegevused 

jäävad küll HTMi valitsemisala eelarvesse, kuid teadusinstitutsioonide arendus- ja teadustöö 

rahastamissüsteem ei kata juba praegu kulusid ning selle rahastus sõltub suuresti ELi 

erinevatest toetustest (nt grandikonkursid, ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programm). 

Teaduse rahastamisel on senised riigi sihid jäänud isegi toetuste kaasabil saavutamata.11 

Kuigi nii avaliku kui ka erasektori kulutuste osakaalu teaduse rahastamisel on kavas 

suurendada, on vaja põhjalikult analüüsida ja jõuda selgusele, kuidas, millistest allikatest ja 

millises mahus teadus- ja arendustegevust rahastada, kui EL toetused vähenevad.  

  

                                                      
11 Eesti Teadus 2016. http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2014/01/TA_teaduskogumik_veeb.pdf 
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Tabel 2. Ministeeriumide hinnang selle kohta, mis võib juhtuda, kui praegu Euroopa Liidu toel rahastatavad haridus- ja 

teadusvaldkonna ning tööturul vajalike oskuste arengut soosivad tegevused jäävad ära või nende rahastamine oluliselt väheneb 

Värvispikker: Mõju neutraalne Mõju negatiivne 

Tegevus 
Võimalik rahastamise ärajäämise/vähenemise mõju ministeeriumide 

hinnangul 

Üld- ja kutseharidus 

1.1.1. Haridustugiteenuste (karjääri- ja 
õppenõustamisteenuste) arendamine ja 
kättesaadavuse tagamine 

Rajaleidja teenuseid kasutab aastas ligikaudu 100 000 klienti. Teenuste vähenemisel 
võib suureneda koolist väljalangevus, madala haridustasemega noorte arv, 
sotsiaalteenuste vajadus ja ka struktuurne tööpuudus. 

1.2.1. Õpetajate ja haridusasutuste juhtide 
koolitus 

Võib pikemas perspektiivis mõjutada hariduse kvaliteeti, kui omavalitsus ei täida 
koolipidaja kohustust arendada haridusasutuse töötajaskonda. Mõjutab õpetajate ja 
haridusasutuste juhtide täiendusõpet – pakkumise maht väheneb. 

1.2.2. Noorsootöötajate koolitus 
Rahastuse vähenemise või lõppemise korral ei ole tagatud piisaval hulgal ega 
ettevalmistusega noorsootöötajaid. 

1.3.1. Uuendusliku e-õppevara arendamine 
üld- ja kutsehariduses.  
E-hindamisvahendite arendustegevus ja 
kasutuselevõtt. Uuenduslike 
õppevaralahenduste soetamine ja 
ühiskasutuse korraldamine 

Ei mõjuta avalike teenuste kättesaadavust, pigem loob sekkumine aluse, et turule 
tulevad uued teenused ja uued huvitatud osapooled. 

1.3.2. Koolide IKT taristu 

Üldhariduskoolide kohtvõrkude kehv seisukord mõjutab kvaliteetse ja ajakohase 
hariduse kättesaadavust. Kuigi käesoleval ELi perioodil soovitakse korrastada kõigi 
üldhariduskoolide kohtvõrgud ning varustada koolid esitlustehnikaga, on viimase 
osas vajalikud jooksvad investeeringud. 

1.4.1. Koolivõrgu korrastamise käigus 
toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine 

Väheneb omavalitsuste suutlikkus ülal pidada liiga suuri ja kulukaid hooneid. 
Mõistlike otsuste tegemata jätmisel on omavalitsused sunnitud tulevikus tegema 
ebamõistlikke otsuseid koolivõrgu suhtes. 

1.4.2. Väikelahendused HEV õpilaste 
integreerimiseks tavakoolidesse 

Kvaliteetse hariduse kättesaadavus võib väheneda. Kõik hooned ei pruugi olla 
sobilikud erivajadustega laste vastuvõtuks ja heaoluks. 

Tööturul vajalikke oskusi ja inimeste lõimumist toetav tegevus 

1.5.1. Tööjõuvajaduse seire- ja 
prognoosisüsteemi loomine 

OSKA eesmärk on haridussüsteemi ja tööturupoliitika parem vastavus tööturu 
vajadustele. OSKA on sisendiks nii tasemekoolituse pakkumisel, haridussüsteemi 
kujundamisel (erialade valik, õppe sisu, õppemahud jne) kui ka täiendus- ja 
ümberõppe pakkumisel (sh nii töötavatele kui ka töötutele inimestele). Seega 
mõjutab OSKAst loobumine haridusteenuseid, tööturuteenused jm tööjõu oskuste 
arendamisega seotud teenuseid. 

1.5.2. Tööturu vajadustele vastava kutse- ja 
kõrghariduse arendamine 

Väheneb arendustegevuste maht ja piisavalt ei saa toetust hariduse kvaliteet ning 
ettevõtete ja kutsekoolide koostöö (nt praktikakorraldus, õpipoisiõpe). Väheneb 
riigikeele õppe tugi. Näiteks mainetegevuse rahastamise vähenemisel ei vähene 
õppimisvõimaluste info kättesaadavus. Käesoleval perioodil panustatakse palju 
kutseõppeasutuste endi kommunikatsioonivõimekuse arendamisse, sellega paraneb 
tulevikus koolide tehtav teavitustöö kutsehariduse maine parandamiseks. 

1.5.3. Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe 
süsteemne arendamine kõigil 
haridustasemetel 

Väheneb hariduse kvaliteet ja seos tööturu ning muutuva majanduskeskkonna 
vajadustega, kõikidel haridustasemetel – s.o üldharidus, kutseharidus ja kõrgharidus. 
Ettevõtlusõpe on Euroopa Liidu prioriteet haridusvaldkonnas. 

1.5.4. Kutsehariduse kvaliteedi hindamine ja 
kindlustamine 

Terve kutsehariduse kvaliteedi hindamine ja õppe õiguse taotlemise tegevused 
jäävad rahastuseta. 

1.5.5. Keeleõppetegevused edukamaks 
toimetulekuks tööturul 

Avalike teenuste kättesaadavust ei mõjuta. 

1.6.1. Madala haridustasemega 
täiskasvanute tagasitoomine taseme-
koolitusse ja õppes osalemise toetamine 

Ilma ELi toe ja asjakohaste tegevusteta oli haridustee katkestanud täiskasvanute 
tasemeõppesse tagasipöördumise trend langev. See suunduks uuesti langusele. 
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1.6.2. Täiskasvanutele kvaliteetse ja 
asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe 
pakkumine kutse- ja erialase kvalifikatsiooni 
tõstmiseks ning elukestva õppe 
võtmepädevuste parandamiseks 

Mõjutab mitteformaalse õppe kättesaadavust ja kvaliteeti. Õppe kättesaadavuse 
vähenemine tõrjub sihtrühmasid, keda takistab koolitustel osalemast koolituse liiga 
kallis hind. Kvaliteedilangus võib mõjutada kõiki sihtrühmasid. 

1.6.3. Digitaalse kirjaoskuse suurendamine 

Tööealiste inimeste kesine digitaalne kirjaoskus mõjutab kõigi kodanikele suunatud 
avalike (e-)teenuste kättesaadavust. Tänasega võrreldes muutub näiteks uueks 
oluliseks tegevuse sihtrühmaks täisealiseks saavad noored, kellel puudub ID-kaardi 
kasutusoskus ning kes teavad vähe riigi pakutavatest e-teenustest. Veelgi 
ulatuslikumalt tuleb tegeleda tööealiste inimeste erialaste IKT-oskuste arendamisega 
ning ümberõppega. 

1.6.4. Karjäärinõustamise kättesaadavuse 
suurendamine 

 

2.6.1. Infoplatvormi ja selle tugiteenuste 
väljatöötamine ja rakendamine 

Mõjutab otseselt uussisserändajate võimalust  registreeruda kohanemiskoolitustele 
infoportaali kaudu. Samuti mõjutab asja- ja ajakohase info kättesaadavust 
kompaktsel ja arusaadaval moel nii uussisserändajatele kui ka nendega kokku 
puutuvatele organisatsioonidele. 

2.6.2. Kohanemiskoolituste väljatöötamine, 
piloteerimine ja rakendamine 

Mõjutab uussisserändajate kohanemist Eestis. Kohanemist toetavate teenuste 
puudumine või puudulik rahastus ja kättesaadavus takistab uussisserändajate 
edasist lõimumist, kuna puuduvad eeldused edukaks osalemiseks tööturul, 
elukestvas õppes ning ühiskonnas laiemalt. Isolatsiooni jäämine võib omakorda tuua 
pikas perspektiivis kaasa suurema sõltumise sotsiaaltoetustest ja teistest riigi 
pakutavatest tugiteenustest, sh eriti pererändega saabunute ning Eestis 
rahvusvahelise kaitse saanud inimeste puhul. 

Turvalise riigi ja ühiskonna huvides on tagada Eestisse saabuvate välismaalaste 
kohanemine – mida kiiremini välismaalased Eestis kohanevad, seda tõenäolisemalt 

▪ saavad nad kiiremini aru vastuvõtva ühiskonna korraldusest ja toimimisest; 

▪ hakkavad nad ise otsima võimalusi ühiskondlikus elus kaasa lüüa, sh hariduses 
ja tööturul; 

▪ suureneb nende üldine iseseisev hakkamasaamine; 

▪ väheneb risk, et nad tunnevad end vastuvõtvas ühiskonnas tõrjutuna ning 
mitterahulolevana ehk teisisõnu väheneb segregatsiooni ja sotsiaalse eraldatuse 
risk; väheneb ekstreemsusesse kalduva käitumise risk. 

2.6.3. Tugivõrgustike kontseptsiooni 
väljatöötamine ja rakendamine 

Mõjutab uussisserändajate kohanemist toetavate teenuste kättesaadavust ja 
kvaliteeti eelkõige uussisserändajatele, lisaks aga ka teistele kaudsetele 
kasusaajatele, kui tugivõrgustiku üleandmine KOVidele või muudele partneritele ei 
ole võimalik ning teenuseid pärast ESFi toetuse lõppu uussisserändajatele sobivalt 
ei pakuta. 

Samuti on otsene mõju uussisserändajatega kokku puutuvate organisatsioonide ning 
teenusepakkujate võimekusele pakkuda uussisserändajatele vajaminevaid teenuseid 
ning toetada nende kohanemist ja hilisemat lõimumist ka kohalikul tasandil. 

2.6.4. Nõustamis- ja infosüsteemi 
väljatöötamine ja rakendamine 

Mõjutab vähe lõimunud isikute nõustamise kvaliteeti ja kättesaadavust. Arendatud 
teenuse kirjeldus ja veebiarendus on võimalik üle anda omavalitsustele. Tegevuse 
raames on ette nähtud ka KOVi töötajate koolitamine. 

2.6.5. Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja 
pakkumine 

Eesti keele õppe, kodakondsuseksamiks ettevalmistamise, keelelise ja kultuurilise 
kümbluse võimaluste vähendamine seab riski alla seni suures osas tänu ELi rahale 
edukalt ja süsteemselt kulgenud lõimumisprotsessi, mis omakorda vähendab 
inimeste sotsiaalse kaasatuse taset, osaluse võimalusi, koostöövõimalusi eri 
kogukondade vahel ning võib osutuda teatud määral julgeolekuriskiks. 

2.6.6. Koostöö- ja 
kommunikatsioonitegevused 

Koostööprojektide rahastuse vähendamine viib kontaktide vähendamiseni eri 
kogukondade ja erinevate sotsiaalsete rühmade vahel, mis omakorda vähendab 
sidusama ühiskonna arendamise kiirust ja efektiivsust. Kommunikatsiooniprojektide 
jätkuv rahastamine on oluline teabe levitamise eesmärgi tarvis, üksteisemõistmise 
edendamisel, hoiakute kujunemisel ja kujundamisel ning kinnistamisel. 

2.7.1. Ebavõrdsete olude mõju 
vähendamine, tõrjutuse ennetamine ja 
noorte tööhõivelisuse toetamine, sh lisatoe 
pakkumine NEET-noortele 

Tõrjutusriskis noortele ennetustegevuste või teenuste hulga vähenemine ja kvaliteedi 
kehvenemine toob kaasa suurema koormuse riigieelarvele, sest suurenevad 
sotsiaal-, tööturu- ja toimetulekutoetused. 
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Riigikontrolli küsitlus (Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Kultuuriministeerium) 

2.7.2. Õigusrikkumise taustaga noorte 
tööturule kaasamine 

Õigusrikkumise taustaga noortele spetsiaalse STEP-programmi lõpetamine toob 
kaasa suurema koormuse riigieelarvele sotsiaal-, tööturu- ja toimetulekutoetuse 
mahu kasvamise tõttu. Mõjutab õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamise 
teenuse kättesaadavust, sihtrühma noortega tegelevate avaliku sektori spetsialistide, 
vabaühenduste jt teenusepakkujate koostöö edendamist, tööandjates noorte 
töölevõtmisesse positiivse hoiaku kujundamist ning tööl ilmnenud noore 
enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste puudustega tegelemise arendamist. 

2.7.3. Riskis olevatele noortele 
arenguvõimaluste pakkumine programmi 
SPIN abil 

Riskirühma kuuluvatele noortele spetsiaalse ennetusprogrammi SPIN lõpetamine 
toob enesega kaasa suurema koormuse riigieelarve sotsiaal- ja haridusteenuste 
valdkonnale. Mõjutab noorte riskikäitumise ennetamise valdkonda. 

2.7.4. Riskikäitumise ennetamine ning 
võrgustikutöö meetodil riskis olevate perede 
probleemide väljaselgitamine ja 
lahendamine ning turvalise elukeskkonna 
arendamine 

Kui lõpeb käitumisoskuste mängu VEPA laiendamise rahastus, saavad 
olemasolevad välja koolitatud õpetajad siiski jätkata metoodika kasutamist. Mõjutab 
haridusvaldkonda. Kui lõpeb juhtumikorralduse mudeli laiendamise rahastus, 
mõjutab see sotsiaalteenuste valdkonda (lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamine 
võrgustikutöö meetodil). 

Kõrgharidus ja teadus 

4.1.1. Institutsionaalne arendusprogramm 
TA-asutustele ja kõrgkoolidele 

Halveneb doktoriõppe kvaliteet – ei ole võimalik pakkuda välislektorite loenguid jms. 
Doktoriõppe kvaliteedi kehvemaks muutumise tõttu ei kasva peale uut põlvkonda 
teadlasi ja see omakorda pärsib erinevate teadusvaldkondade arengut ja teadlaste 
järelkasvu. Kokkuvõtvalt võib öelda, et kõrghariduse ja teaduse mobiilsuse 
vähenemise tõttu on oht, et kõrghariduse kvaliteedi muutub kehvemaks. 

4.1.2. Riikliku tähtsusega teaduse 
infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel 

Väheneb teadlaste võimalus kasutada väljaarendatud taristut ning teha tipptasemel 
teadust. Oluliselt muutub kehvemaks tipptasemel teaduse kvaliteet. 

4.1.3. Teaduse ja kõrghariduse 
rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja 
järelkasvu toetamine 

Meede loob võimalusi rahastada riigieelarvest teadust või toetab teadlasi ja TA-
asutusi, et neil oleks võimalik osaleda Horisont 2020 programmilistes algatustes. 
Kaasatud teadlastel on võimalus osaleda tegevuse lõppedes uutel 
grandikonkurssidel, mida rahastatakse kas riigieelarvest või ELi teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammist. Eesti teaduse välisturundamises on oluline võtta 
ette tegevusi, mis viiksid Eesti tuntuse uuele tasemele, ning luua keskkond, mis end 
taastoodaks ning Eesti teaduse turundamine saaks osaks Eesti brändist. Rahastuse 
lõppemisel on oht, et kõrghariduse kvaliteet muutub kehvemaks, sest kõrghariduse 
ja teaduse mobiilsuse väheneb. 

4.1.4. Teaduse tippkeskuste toetamine 
teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime 
ning tippkvaliteedi tugevdamiseks 

Tippteadlased otsivad uusi rahastamisvõimalusi ning väljakutseid välismaalt – nad 
lahkuvad Eestist ning suure tõenäosusega tagasi ei tule. 

4.1.5. Teaduse populariseerimine 

Noortel väheneb või kaob huvi asuda õppima LTT-valdkonna erialadele ülikoolis ning 
see omakorda tähendab kooliõpetajate ja ülikooli õppejõudude põuda LTT-
valdkonna erialadel. Puudub teadlaste järelkasv, kui noori ei tule peale. Väheneb 
arstiks, bioloogiks, geograafiks, füüsikuks, keemikuks, IT-spetsialistiks õppima 
asujate arv. See omakorda mõjutab meie igapäevaelu. 

4.2.1. Valdkondliku teadus- ja 
arendustegevuse tugevdamine 

Suure ühiskondliku mõjuga valdkondlikud teadusprojektid jäävad riigi poolt 
rahastamata ja ühiskondlikud probleemid lahendamata. 

4.2.2. Kõrghariduse erialastipendiumid 
nutika spetsialiseerumise 
kasvuvaldkondades 

Rahastamise vähendamine või lõppemine võib vähendada nutika spetsialiseerumise 
valdkonna erialade atraktiivsust ning vähendada neis valdkondades õppima asumist. 
Kuna stipendiumide eesmärk on toetada nominaalajaga lõpetamist, võib see 
takistada nutika spetsialiseerumise erialadel nominaalajaga lõpetamist või koguni 
suurendada katkestajate arvu. 


