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: Aare Kasemets, lühiCV
Haridustee: 

Tartu Ülikooli doktorantuur õigus- ja kommunikatsioonisotsioloogias 2001-07, sh

välisõpe Oxfordi Ülikoolis 2004-05; MA sotsioloogias 2001 (sotsiaalteaduste

rakendamine õigusloomes);  BA ajakirjanduses 1995 (päevalehtede sisuanalüüs). 

Eesti Maaülikool (siis EPA), agronoomia ja maasotsioloogia õpingud 1983-1988.

Töökogemus:
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Töökogemus:
2008- … Tartu Ülikool, Euroopa Kolledž, RAKE, parema õigusloome programmi j. 

2004-2008 Keskkonnaministeerium: nõunik > strateegiabüroo juhataja 

1995-2003 Riigikogu Kantselei: majandus- ja sotsiaalinfoosakonna juhataja

1998 - …. Riigiasutuste ekspertkomisjonide ja töörühmade liige, sh praegu: 
* Justiitsministeeriumi juures parema õigusloome programmi juhtkomitee

* Riigikantselei juures arengukavade mõjude hindamise ühtse süsteemi ekspertkogu

* Siseministeeriumi juures kodanikeühiskonna arengukava ekspertkogu

* Keskkonnaministeeriumi juures roheliste riigihangete töörühm.

Lisainfo: www.etis.ee > inimesed



: alustus : koolituse eesmärgid, 
materjalid ja ettepanekute ring

Algne eesmärk: parem arusaamine õigusaktide eelnõude
mõjude hindamise võimalustest seoses ettevõtlus-
organisatsioonide rollidega* (*sh ettevõtjate huvide esindamine, 

diskussioonid sotsiaalsete partnerite, valitsuse ning ühendustega)
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diskussioonid sotsiaalsete partnerite, valitsuse ning ühendustega)

Materjalid – sissevaade EL-i ja Eesti ametnike otsustusprotsessi

ja argumentatsiooni kujundavatesse mõjude analüüsi juhistesse

Ettepanekud – millele pöörata rohkem tähelepanu? mida võiks

harjutada rühmatöödes? kuis vastata osalejate ootustele? 



: sisu: sisu: sisu: sisu
I osa. Õigusaktide mõjude analüüsi/hindamise eesmärgid
ettevõtlusorganisatsioonide ja riigi koostööväljal. 
Ettevõtlusorganisatsioonide rollid ettevõtjate esindajana ja
sotsiaalpartnerina riigi poliitikate kujundamisel.

4

II.osa. Eelnõude mõjude analüüsi/hindamise ja
asjaosaliste kaasamise meetodid („tööriistakomplekt“).

III.osa. Poliitika/õigusakti mõjude analüüsi ja osapoolte
huvide põhjal ühiste arvamuste kujundamine. Ettevõtjate
esindajate koostöö („..äris ka, kõige piireks on EI või JA“).

IV. Kasutatud kirjandus ja lisalingid



I osa.
Õigusaktide mõjude analüüsi/hindamise 

eesmärgid ettevõtlusorganisatsioonide 
ja riigi koostööväljal. 
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Ettevõtlusorganisatsioonide rollid 
ettevõtjate esindajana ja

sotsiaalpartnerina riigi poliitikate 
kujundamisel.



Mõisteid ja seoseid: regulatsioonid
• Strateegiline juhtimine > regulatiivne juhtimine (regulatory management)
• Regulatsioonide liigitusi: sotsiaalsed, majanduslikud, administratiivsed 

(OECD 1994), õiguslikud, institutsionaalsed (väärtused, normid, rutiinid) jm
• Regulatiivne reform, de- ja re-reguleerimine (OECD 1997; EL 2001) 
• Regulatsioonide mõju analüüs/hindamine (i.k. RIA) >

> Õigusaktide mõju analüüs/hindamine (ÕMA/ÕMH)
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> Õigusaktide mõju analüüs/hindamine (ÕMA/ÕMH)
• Mitteregulatiivsed poliitikameetmed (teavitus, koolitus, koostöölepped, 

kvaliteedimärgised, head tavad jm)
• Hea valitsemine (good governance) ja parem reguleerimine (better 

regulation): sotsiaal-, majandus- ja keskkonnamõjude seoste hindamine;
kaasamine; ettevõtete / tööhõive toetamine; halduskoormuse vähendamine;

Arengukavad, seadused ja määrused on väike osa regulatsioonidest
poliitikas, mille abil püütakse eesmärke kokku leppida ja saavutada



Mõisted: institutsioonid, regulatsioonid & käitumine
Inimeste käitumist kodus, tööl, kogukonnas, looduses jm 

reguleerivad nähtamatud sotsiaal-kultuurilised ja -majanduslikud 
väärtused, tavad, mõtteviisid ja normid. 

Kui soovime seaduste abil muuta või hoida mingit tüüpi käitumist
või kujundada jätkusuutlike väärtuste, harjumuste ja normidega 
tööharjumusi ning elulaade, tuleb tegeleda “nähtamatute” 
institutsionaalsete suhetega, mida välised poliitilised, õiguslikud
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institutsionaalsete suhetega, mida välised poliitilised, õiguslikud
või administratiivsed otsused saavad mõjutada üksnes kaude.

Institutsioonid on sotsiaalsed suure taastumisvõimega struktuurid, nad 
koosnevad kultuurilis-tunnetuslikest, normatiivsetest ja regulatiivsetest 
elementidest, mis koos tegevuste ja ressurssidega muudavad meie 
ühiskondliku elu stabiilseks ja tähendusrikkaks (Scott 2001). 

D.North (Nobeli preemia majandusteaduses): tahad äri teha 
Hiinas? Õpi hiina keelt ja kultuuri ja sisene võrgustikesse! 



Institutsioonid, regulatsioonid, käitumine 2
Kuna institutsioonid ei ole empiirilised ega nähtavad, siis 

uuritakse kus, miks ja kuidas nad “materialiseeruvad“

Scott (2001) eristab nelja tüüpi institutsioonide kandjaid:

– sümboolsed süsteemid (reeglid, seadused, arengukavad, sõnastatud
väärtused, ootused, mõisted, sh [probleemi-, mõju- jm] kategooriad jne);

– suhete ja sõltuvuste süsteemid (valitsemise, hierarhia ja autoriteedi 
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– suhete ja sõltuvuste süsteemid (valitsemise, hierarhia ja autoriteedi 

süsteemid, identiteedid, organisatsioonikultuur jms);

– rutiinid (protokollid, standardprotseduurid, ametirollid, 
tööoperatsioonid, dokumenteerimis- jm harjumused);

– artefaktid (objektid ja kujundid, mis järgivad etteantud nõudeid, 
standardeid, arusaamu jms) .



Mõisted: mõjude hindamine

Mõjude hindamine on teadmistepõhise (ka tõenduspõhise) 
poliitika & õigusloome põhielement. 

Mõjude hindamist defineeritakse kui süstemaatilist majandus-,
sotsiaal- ja keskkonna-mõjude eristamise ja mõõdetavaks
muutmise protsessi, mis käib kuni pakutud regulatsiooni 
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muutmise protsessi, mis käib kuni pakutud regulatsiooni 
heakskiitmiseni või viib mitteregulatiivse poliitika valikute 
kaalumiseni.*
Mõjude hindamine võib tugineda kulude-tulude, kulu-efektiivsuse, riski, mitme 
kriteeriumi koosmõju jms analüüsi metooditele.
Hindamine või analüüs? Kui tegemist ei ole ühe konkreetse analüüsi meetodi kasutamisega,
siis soovitatakse eelistada sõna “hindamine” (M.Ben-Gera 1998 jt)

*Allikas: OECD Sigma (2004) Regulatory Management Capacities of New EU Member States, Paris.



Seosed: teadmistepõhine ja hea poliitika

Kuulates ja lugedes heast valitsemisest (good governance), 
poliitikast, õigusest ja haldusest… küsigem alati otse (või 
mõttes), kellele, kuidas ja kui palju vaadeldava valdkonna 
poliitika, seadus või avalik teenus on hea ja kasulik?
Inimesed, üksikisikud? 
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Inimesed, üksikisikud? 
Perekonnad, leibkonnad?
Spetsialistid, töötajad?
Juhid?
Omanikud?
Ettevõtted, AS-d, OÜ-d?
Mittetulundusühingud?
Poliitikud?
Ametnikud?
Riigiasutused?
Kohalikud omavalitsused?
Koolid?
……

Õpilane, tööeas v pensionil?
Naised või mehed?
Lastega või lasteta?
Rikkamad või vaesemad?
Elavad maal või linnas?
On neil oma või üürikodu?
Eestlane/venelane/juut/../?
Internetiga või ilma?
Alg-/kesk-/kõrgharidusega?
……..



Hea avalik poliitika, õigus ja haldus:
mõnikord on põhiküsimuste eristamine Eestis probleemiks

Filosoofiline/teaduslik: mis on tõde/tõene ja kuidas seda tõendada?

Moraalne: mis on hea ja õige tegu ja kuidas toimida, et olla hea ja õiglane?

Poliitiline: mida peame tegema, kui tuleb teha midagi, mis mõjutab kõiki ja kui 
soovime olla mõistlikud, kuid meil on raske nõustuda ühistes väärtustes ja 
eesmärkides ning vahendite (sh raha) jaotuses? 
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eesmärkides ning vahendite (sh raha) jaotuses? 

Juriidiline/õiguslik: kas eelnõu/juhtum on kooskõlas aluseks valitud   
normidega (põhiseadus, välislepingud, seadused, määrused)? 

Administratiivne: kui teame, mida, kui kiiresti ja mis ressursiga (eesmärk, 
seadus, eelarve, inimesed) tuleb teha ja saavutada, siis kuidas 
seda saavutada? Kuidas probleeme ennetada või lahendada ÕMA abil?

Majanduslik: Mis maksab tegevus või tegevusetus? Kuidas kasvatada tulu 
ja vähendada kulu? Kes omandab tulud ja kes kannab kulud?

Berber 1988, Loone 1995, Vooglaid & Kasemets 1997



Hea halduse omadused:

• usaldusväärsus, ennustatavus (..selge teave > õiguskindlus)

• vastutusvõime, aruandluskohustus (..teave mõjudest)

• avatus, läbipaistvus (..dokumenteeritus, kulude-tulude selgus)

• tõhusus ja mõjusus (..eesmärgipärasus, avalike teenuste ja
kulude optimaalsus, tagasiside tegelike mõjude analüüsi abil).
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kulude optimaalsus, tagasiside tegelike mõjude analüüsi abil).

OECD Sigma 1998, e.k. 2001

(:) Ühiskonnas olulisi muutusi esile kutsuvate seaduste mõjude 
hindamine, osapoolte kaasamine ja tulemuste avaldamine on 
eelkõige moraali ja alles siis poliitiline, õiguslik ja majanduslik 
küsimus, sest moonutatud avalik teave pole kooskõlas hea 
halduse omadustega ega taga poliitika jätkusuutlikkust.



1.1. Õigusaktide mõjude hindamise (sh 
kaasamise) süsteemi eeldused, ülesanded ja 

vajalikkus ühiskonna/majanduse 
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vajalikkus ühiskonna/majanduse 
regulatiivses juhtimises.

Näited OECD ja Euroopa Liidu riikide 
regulatiivsete reformide eesmärkidest, 

probleemidest ning eduteguritest.



Regulatiivse reformi eesmärgid OECD ja 
Euroopa Liidu liikmesriikides 1995+

1.Valitsuse tegevuse tegelikust mõjust arusaamise 
parandamine (sh otsusega kaasnev tulu & kulu ühiskonnas, 
majanduses, keskkonnas). 

2. Poliitika erinevate eesmärkide lõimimine (majandus, 
sotsiaal, haridus, keskkond jm) 
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2. Poliitika erinevate eesmärkide lõimimine (majandus, 
sotsiaal, haridus, keskkond jm) 

3. Otsuste läbipaistvuse ja erinevate huvigruppide 
kaasamise parandamine (mõjude hindamise tulemused > 
informeeritus > osalusvõimalus).

4. Valitsuse vastutus- ja aruandlusvõime suurendamine
(mõjude hindamine tõstab vastutust näidates otsuste kulu-tulu 
suhet ja kooskõla lubatud poliitika väärtustega).

Regulatory reform report, OECD 1997



OECD & EL sõnumid mõjude hindamisest 1995+
Sõnum 1: Mõjude hindamise ülesanne on aidata 
kaasa ‘kultuurinihkele’ poliitikute ja ametnike seas 

kasvatades nende teadlikkust tegevuse tagajärgedest.
Sõnum 2: „Regulatiivsete mõjude analüüs  on juhtum, kus 
täiuslikkus võib olla hea tulemuse vaenlane.
Otsuste kvaliteedi tõstmises pole kõige tähtsam 'arvutuste täpsus' - vaid 
analüüs ise – õigete küsimuste püstitamine, põhjuste ja tegelike mõjude 
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analüüs ise – õigete küsimuste püstitamine, põhjuste ja tegelike mõjude 
mõistmine, oletuste kontrollimine 

Mõjude analüüsi ebaõnnestumine tuleneb tihti väärast arusaamast, 
et see tähendab “õigete andmete saamist” ja teisalt võimetusest aru 
saada neist kultuurilistest ja organisatsioonilistest eeldustest, mis on 
vajalikud, et muuta analüüs keeruka otsustusprotsessi osaks.

Allikaid: OECD (1997) Regulatory Impact Analysis: Best Practices in OECD Countries, Paris
Vt Regulatiivse juhtimise ja mõjude hindamise süsteemi 12 institutsionaalset eeldust > slaid ..>



OECD & EL sõnumid mõjude hindamisest 1995+

Sõnum 3: Mõjude hindamise programme kasutatakse üha enam 
erinevate poliitika valdkondade hindamisel, et paigutada mõjud 
raamistikku, milles saab kulusid-tulusid selgemini võrrelda. 
OECD’96: tulude-kulude analüüsist võib saada tähtsaim  keskkonna- ja 
majanduspoliitika lõimimise vahend.

Sõnum 4: Mõjude hindamine on pigem vahend kui eesmärk - hea 
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Sõnum 4: Mõjude hindamine on pigem vahend kui eesmärk - hea 
mõjude hindamise süsteem teenib teadmistepõhisema otsustamise 
eesmärke ja muudab valitsemise läbipaistvamaks vältides samas 
vastuvõetamatut vahendite ja aja kulutamist.

Sõnum 5:“...ministrid peaksid julgemalt kasutama mõjude hindamist 
lisades mõjude hindamise valitsuse otsuste tegemise protseduuri, 
tagades vajalikud vahendid ning nõudes enne otsuste vastuvõtmist 
kvaliteetset infot oma ametkonnalt...” 
Allikaid: OECD Sigma (1998/2001) „Poliitika vahendite tõhustamine mõjude hindamise abil” - Sigma kogumik nr 31, 
Riigikantselei, lk 5 – tõlkis J.Lemmik]; S.Holmes (2001) – RiTo 4 veebiversioon.



Mõjude hindamise (MH) korralduse 
institutsionaalsed eeldused Eestis 1-6

OECD ja EL riikide regulatiivse reformi tulemusi (1995+) uurides
pole Eestiski põhjust uskuda, et hea õiguse ja halduse praktika
(sh MH) oleks jätkusuutlik ilma omavahel seotud 12 eelduseta:

1. Poliitiline tahe MH & kaasamise süsteemi rajamiseks
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1. Poliitiline tahe MH & kaasamise süsteemi rajamiseks

2. Õiguslik alus MH-ks, kaasamiseks ja selle kontrolliks 

3. Valitsuse & ministeeriumite tegevuste koordinatsioon

4. Ministeeriumi haldussuutlikkus (sh analüüsiüksused)

5. Metodoloogilised MH & kaasamise juhendid

6. Andmekogumise strateegiad, uuringud, andmebaasid



Mõjude hindamise korralduse 
institutsionaalsed eeldused Eestis 7-12

7. Teadlaste kaasamine, teadusliku ekspertiisi tellimine
8. Süsteemne avalikkuse ja huvirühmade kaasamine 
9. Ametnike kvalifikatsioon ja enesetäiendamine
10. Otsuste (sh MH) läbipaistvus, avaliku teabe kvaliteet
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10. Otsuste (sh MH) läbipaistvus, avaliku teabe kvaliteet

11. MH kvaliteedikontrolli ja järelvalve mehhanismid
12. Õiguse legitiimsus, seaduste rakendamine  ja negatiivse

sanktsiooni võimalus (tunnustus ja hirm)
Teadmistepõhise poliitika/õigusloome “eelduste kett” on
nii tugev kui on selle kõige nõrgem “lüli”.   
Millised on kõige nõrgemad lülid selles ketis 2009-2010?

Kasemets A. (2006) Teadmistepõhise ning säästva poliitika institutsionaalsed eeldused Eestis – Riigikogu Toimetised 14, lk 152-160: http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=10991&op=archive2



Mandelkerni raport ja Euroopa Komisjoni parema 
reguleerimise (sh õigusloome) suunad 2001+

A. Parema reguleerimise 7 printsiipi poliitikas/õigusloomes: 
1) vajalikkus (necessity -‘tõenda poliitika mõjusid ja legitiimsust’), 
2) proportsionaalsus (proportionality-’ära tulista varblast kahurist’)

3) lähedus (subsidiarity -‘otsustamine võimalikult kodanike lähedal’)
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3) lähedus (subsidiarity -‘otsustamine võimalikult kodanike lähedal’)

4) läbipaistvus (transparency- ‘võimalik infot mõista ja riske leida’)

5) vastutus, aruandlus (accountability- ‘kes otsustab, kes rakendab’) 
6) kättesaadavus (accessibility- ‘kõigile, keda otsus puudutab’)

7) lihtsus (simplicity- ‘otsuste sisu peab olema selge ja arusaadav’)

Allikad: Mandelkern Group Report on Better Regulation (2001, 15 EL riiki);
vrd European Commission: 2001 Good Governance, 2002 Impact Assessment etc

NB! Parem reguleerimine (better regulation) on üks näide keerukatest kompleksmõistetest



1.2. Valitsuse ja Riigikogu õigustloovate 
aktide normitehnika eeskirjade mõjude 

hindamist ja kaasamist käsitlevad nõuded 
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hindamist ja kaasamist käsitlevad nõuded 
ja nõuete täitmine seaduseelnõude 

seletuskirjade uuringute põhjal 



Eesti + EL-i õigusaktid ja arengukavad mõjude 
hindamise ja kaasamise normidega

1) Eesti Vabariigi Põhiseadus
2) EV Valitsuse õigustloovate aktide eelnõude normitehnika eeskiri
(RT I 1999, 73, 695; 2004, 10, 61; 2005), mille mõjude hindamisega [MH] 
seotud sätted on §-d 30, 34, 35, 36 ja 38.
3) Riigikogus menetletavate eelnõude normitehnika eeskirjad
(juhatuse otsus nr 59, 06.03.2001). 

4) VV määrus ‚Strateegliste arengukavade liigid, koostamise, 
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4) VV määrus ‚Strateegliste arengukavade liigid, koostamise, 
täiendamise, elluviimise ja hindamise ja aruandluse kord'05
5) Keskkonnamõju hindamise ja ..juhtimissüsteemi seadus’05 
6) EL: Arhusi konventsioon, RAK, MAK (MH & kaasamisnõue) 
7) Euroopa Komisjon: ‚Impact Assessment Guidelines’ (2005) 

8) Üldsihid: Lissaboni TK, Säästev Eesti 21, EKAK jm 

9) Ministrite arengukavade ja õigusloome alased käskkirjad
10) Ministeeriumide osakondade põhimäärused, ametijuhendid



Eelnõu kooskõla põhiseaduse printsiipidega on 
analüüsi ja kaasamiseta raske hinnata

Kui kõnelda heast poliitikast, õigusest ja haldusest, siis 
just mõjude hindamise ja kaasamise teave iga eelnõu 
seletuskirjas aitaks selgitada, kellele see eelnõu hea on, kes 
võidavad enam, kes vähem ja kas ühiskonnas on (tuleb) 
mõistlik 'tasakaal' avalike ja erahuvide vahel?
Mõned näited + küsimus: mille alusel hindan nende 
printsiipide täitmist konkreetsete inimrühmade puhul? 
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printsiipide täitmist konkreetsete inimrühmade puhul? 
• Õigus võrdsele kohtlemisele: naised/mehed, noored/vanad? 
• Õigus haridusele: maa/linna-inimesed, rikkad/vaesed jne?
• Õigus tervise kaitsele: .........?
• Õigus puhtale looduskeskkonnale ....?
• Ettevõtlusvabadus ja eraomandi kaitse: .........?
• Õigus saada avalikku teavet (?Internet!?): .....?
Poliitika/õigusakti kavatsusega seotud mõjude hindamine & 
kaasamine peaks olema põhiosas toimunud enne õigusakti 
eelnõu algatamist. 



Mõjude hindamise ja kaasamise õiguslik alus
Valitsuse ja Riigikogu õigustloovate aktide normitehnika                 

eeskirjad (1996, 1999, 2001, 2004):             
§ Seaduse eeldatava mõju kajastamine SE seletuskirjas 
(1) Osa ‘Seaduse mõju’ selgitab seadusest tulenevaid: 
1) demograafilisi ja sotsiaalseid tagajärgi 
2) mõju riigi julgeolekule ja välissuhetele
3) mõju majandusele, sealhulgas ettevõtlusele, tööhõivele 
4) mõju  elu- ja looduskeskkonnale 
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4) mõju  elu- ja looduskeskkonnale 
5) mõju riigi- ja koh. omavalitsuse asutuste korraldusele
6) õigusakti rakendamiseks vajalikku koolituskava (vrd EL)
7) seaduse vastuvõtmisega kaasnevaid muid tagajärgi.
(2) Kui MH käigus kasutatakse statistilisi, sotsioloogilisi vm uurimusi 
või andmeid, viidatakse neile allikatele.
§ Seaduse rakendamisega seotud kulutuste ja oodatavate tulude 
käsitlemine (nii riigi kui omavalitsuste tasandil) [RK, VV]  

§ Ülevaade eelnõu koostamises kaasatud osapoolte ja asjaomaste 
institutsioonide arvamustest (kellele eelnõu esitati ja kas arvestati)



Seaduseelnõude seletuskirjades esitatud mõjude 
hindamise ja kaasamise teabe määr 2007–2009 

(kõik andmed on esitatud %-des; A.Kasemets, 2009).
. 
Vastutav ministeerium ja 
eelnõude arv (n) 

Seos 
ELi 

õigus 

Mõjude hindamise 
infokategooriate esinemine 

seletuskirjades 

Allika
-

viited

Kaasa-
mine:

riik / MTÜd

Kokku 

Aeg: 1.09.2007–28.02.2009 1.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.1-2.8
Haridus- ja teadusmin (n= 16) 31 31 6 0 81 100 31 100 69 52
Majandus- ja kommunikat-
sioonimin (n = 34) 68 9 59 9 82 100 21 94 44 52
Sotsiaalmin (n = 15) 80 80 47 13 100 100 60 100 60 70
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80 80 47 13 100 100 60 100 60 70
Põllumajandusmin (n = 8 ) 88 0 63 0 100 100 25 100 63 56
Rahandusmin (n = 23) 78 26 43 4 91 96 52 100 65 60 
Keskkonnamin (n = 21) 71 29 48 71 90 95 52 100 52 67
Justiitsmin (n = 20) 30 25 10 0 90 95 40 80 40 48
Sisemin (n = 18) 33 39 6 6 94 89 28 94 28 48
Kultuurimin (n = 6) 67 33 17 33 100 83 17 100 67 56
Välismin (n = 5) 60 40 20 20 80 100 20 100 0 48
Kokku keskmine (n = 170 
eelnõu) 61 31 32 16 91 96 35 97 49 55
Märkus: Eelnõude seletuskirjade normatiivse sisuanalüüsi kategooriad tulpades 2.1–2.8 näitavad normitehnika eeskirjade nõuete täitmist kirjeldatud 
infokategooriate lõikes. Ministeeriumide koondtulemused parempoolses tulbas hõlmavad infokategooriaid 2.1.–2.8 (eelnõude arv n korda 8 kategooriat jagatud 
sisuanalüüsi tulemus protsendina ehk mitu protsenti täideti 8 kategoorias Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu õigusloome eeskirju). Tulbas 1.0 on esitatud otseselt 
Euroopa Liidu õigusega seotud seaduseelnõude osakaal vaadeldaval perioodil 
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A.Kasemets (2009). Lõhe õigusloome normide ja faktide vahel mõjude hindamise ning 
kaasamise teabe esitamisel 1998-2009. – Riigikogu Toimetised nr 19 (ilmub juunis).



Seaduseelnõude seletuskirjades normatiivselt
eeldatud ja nõutud mõjude hindamise ja 
kaasamise teabe esitamise määr 1998–2009 (%)
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Seaduseelnõude seletuskirjades mõjude 
hindamise ja kaasamise teabe esitamine 2007–
2009 majanduskriisi süvenemise kahel etapil 
(2. etapil kasvas riigieelarve kärbetega seotud eelnõude hulk)
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kaasamise teabe esitamisel 1998-2009. – Riigikogu Toimetised nr 19 (ilmub juunis).



1.3. Eesti tööandjate ja töövõtjate 
organisatsioonide võrgustikud.

Kuidas hea õigusloome abil sotsiaalse ja 
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Kuidas hea õigusloome abil sotsiaalse ja 
majandusliku kapitali (koos)kasvatuse 
võimalusi parandada riigi, ettevõtete ja 

inimeste tasandil?



Tööandjate ja töötajate vahelist suhet on 
demokraatlikus ühiskonnas nimetatud 

sotsiaaldialoogiks
Mõiste selgitamine läbi dialoogilise interaktsiooni tunnuste, nt:

a) erinevus, pinge (töösuhetes nt tööandja (kasum) ja töötaja (palk) 
huvid);

b) poolte tajutud vastastikune sõltuvus

29Ingrid Tago (2008) “Võrgustikud ja sostiaalne kapital Eesti sotsiaaldialoogis” 
Tartu Ülikool, MA töö, juhendajad prof M.Lauristin ja M.Kiisel, 121 lk

b) poolte tajutud vastastikune sõltuvus
c) partnerite positsioneerumine teineteise suhtes
d) tegevuste vastastikune koordineerimine
e) kahepoolne aktiivsus
f) ühised suhtlemis- ja mõtlemisvahendid
g) adresseeritus – suunatus tegelikule või kujuteldavale partnerile, 

“sõna” suunatus vastusele, mõistmisele …



Sotsiaalne kapital, usaldus, riskid

R.Putnami järgi defineeritakse ja mõõdetakse sotsiaalset kapitali üldise
usalduse, vastastikuste normide ja koostöövõrgustike kaudu.

Võrgustikud on ühiskonna ühistegevustes struktuursed ning usaldus ja
vastastikused vahetussuhted suhtumistega seotud tunnetuslikud
elemendid. Kui inimkapitali võib mõista hariduse, väärtuste ja oskustena, 
siis sotsiaalne kapital viitab inimeste kontaktidele, millest kasvavad välja
võrgustikud ja vastastikused normid ning usaldus (Putnam 2000; Ruutsoo
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siis sotsiaalne kapital viitab inimeste kontaktidele, millest kasvavad välja
võrgustikud ja vastastikused normid ning usaldus (Putnam 2000; Ruutsoo
2001). 
Sotsiaalse kapitali institutsionaalne külg haakub õigusriigi mõistega.
Õigusriik tähendab usaldusväärsete institutsioonidega ühiskonna-
korraldust, kus kõik avaliku halduse kandjad peavad oma kohustuste
täitmisel juhinduma seadusest (OECD 1998a).

Oleme sisenenud riskiühiskonda, kus sotsiaalseid konflikte kogetakse järjest
enam mitte kui sotsiaalse korra, vaid kui sotsiaalse riski probleeme, mida on
sageli raske prognoosida ja mille lahendused pole ühesed (Beck 1992, 8-9). 
* Kasemets, A. (2003) Sotsioloogilised uuringud kui peegeldus parlamendile, turule ja kodanikeühiskonnale –
Riigikogu Toimetised 8, lk 134-144: http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=11400&op=archive2



Sotsiaalsete partnerite võrgustikud 5 sektoris

31Ingrid Tago (2008) “Võrgustikud ja sostiaalne kapital Eesti sotsiaaldialoogis” 
Tartu Ülikool, MA töö, juhendajad prof M.Lauristin ja M.Kiisel, 121 lk



Sotsiaalsete partnerite võrgustike skeemid: 
hotellid & restoranid

32Ingrid Tago (2008) “Võrgustikud ja sostiaalne kapital Eesti sotsiaaldialoogis” 
Tartu Ülikool, MA töö, juhendajad prof M.Lauristin ja M.Kiisel



Sotsiaalsete partnerite võrgustikskeemid: 
transpordiettevõtted ja partnerid 

33Ingrid Tago (2008) “Võrgustikud ja sostiaalne kapital Eesti sotsiaaldialoogis” 
Tartu Ülikool, MA töö, juhendajad prof M.Lauristin ja M.Kiisel



1.4. Eesti arengukavade ja õigusaktide mõjude 
hindamise süsteemiloome hetkeseis.

Ettevõtlusorganisatsioonide võimalik roll 
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Ettevõtlusorganisatsioonide võimalik roll 
teadmistepõhise majanduspoliitika nõudluse 

kujundajana.



Hetkeseis: töörühmade uudised 
masu ajal

Justiitsministeerium: parema õigusloome 

programmi juhtkomitee

Riigikantselei: arengukavade mõjude hindamise 

ühtse süsteemi ekspertkogu
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ühtse süsteemi ekspertkogu

Siseministeerium: kodanikeühiskonna arengukava 

ekspertkogu

Rahandusministeerium: arengukavade koostamise 

ja RES-i sisendite õigusliku regulatsiooni 

paindlikumaks muutmise kavad



Mõjude analüüsi olemus ja 
eesmärk (on suur muutus 

võrreldes senisega)
Õigusaktide mõjude analüüs (ÕMA) on loogiliste sammude kogum poliitika-

ettepanekute ettevalmistamises. Läbitakse järgmised etapid:

1. probleemi määratlemine – vastamine küsimustele, kus me oleme 

praegu ja miks me soovime midagi muuta?

2. eesmärkide püstitamine – küsimus, kus me soovime olla?
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2. eesmärkide püstitamine – küsimus, kus me soovime olla?

3. peamiste poliitikavalikute valimine –kuidas me võime sinna 
jõuda?

4. poliitikavalikute mõjude analüüs – mis on võimalikud mõjud?

5. alternatiivsete valikute võrdlemine –milline tee soovitud 
eesmärgini on parim ja kas valitud tee hüved õigustavad kulusid?

6. poliitika järelhindamine – kas saavutati soovitud eesmärgid?

+ “Sihtrühmadega konsulteerimine ja teadmiste kogumine
toimub kogu protsessi käigus” (JustMin ÕMA juhend lk3)

Õigusaktide mõjude analüüsi juhend ametnikele. Justiitsministeerium. ÕMA töögrupp 2009



1.5. Rühmatööd. 
Konsultatsioonid. Arutelud. Ettekanded.

Töölehe teema: ettevõtlusorganisatsioonide ja riigi koostöö tugevdamise võimalused 
poliitikate kujundamises ja õigusloomes. Ettevõtlusorganisatsioonide rollid 

sotsiaalpartnerina. Kasutamata võimalused majanduskriisi tingimustes, kus tõuseb esile 
poliitika/õiguse majandusliku analüüsi põhiküsimus 

37

poliitika/õiguse majandusliku analüüsi põhiküsimus 
– kes kannab kulud (+riskid) ja kuidas jaotuvad tulud?

Ettevõtjate vaatekohad ja valik lähteküsimusi:
Kas meil on üle- või alareguleeritud „vaba ettevõtlus vabal turul“?  

Kui sageli ja kus teie ettevõtlusorganisatsioon kohtub riigi õigusliku masinavärgiga? Kas/kus 
regulatsioonidest tulenevaid aja+rahakulusid saaks vähendada? Millised on põhiprobleemid 

ja -lahendused ettevõtlusorganisatsioonide ja riigiasutuste õigusloome alases koostöös? 
Arutelud ja lühiettekanded.



II.osa. 
Eelnõude mõjude 

analüüsi/hindamise ja
asjaosaliste kaasamise 

meetodid 
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meetodid 
(“tööriistakomplekt”)

“Mõjude hindamise ja kaasamise meetodite oskusteave on 
igale juhile kasulik ‘arstikohvrike’, kust saab valida vahendi 
vastavalt probleemile, ressursile ja prioriteetidele” (AK’07)



2.1. Justiitsministeeriumi ÕMA töögrupis 
koostatud õigusaktide mõjude analüüsi 
kontseptsiooni (2008, 90 lk) ja juhendi 

(2009, 20 lk) lühitutvustus. 
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(2009, 20 lk) lühitutvustus. 
Õigusaktide mõjude hindamise protsessi 

etapid ja põhitegevused



Mõjude analüüsi/hindamise etapid 1-2

1. Probleemi määratlemise etapp:
• määratakse kindlaks probleemi ulatus;
• määratletakse sihtrühmad;
• tuvastatakse probleemide põhjused;
• kontrollitakse tegevuspädevust.

Probleemi õigel määratlemisel on 
otsustav roll poliitika edu saavutamisel, 
mistõttu on ka probleemi määratlemine ja 
struktureerimine kõige raskem, samas 
esimese samm, mis tuleb 
poliitikaanalüüsi käigus astuda.
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2. Eesmärkide püstitamise etapp:

– Püstitatakse probleemi põhjuste lahendamiseks sobilikud eesmärgid;

– Korrastatakse  eesmärgid hierarhiaks;

– Kontrollitakse eesmärkide kooskõlalisust teistes poliitikates ning 
strateegiates püstitatud eesmärkidega.

• kontrollitakse tegevuspädevust.

Õigusaktide mõjude analüüsi juhend ametnikele. Justiitsministeerium. ÕMA töögrupp 2009



Mõjude analüüsi/hindamise etapid 3

3. Eesmärgi saavutamise vahendite valimisel:

�Määratletakse poliitikavahendid, mis võimaldavad saavutada 
püstitatud eesmärgi(d), ja selgitatakse välja kõige sobilikum mehhanism 
poliitikate rakendamiseks (regulatiivne/ mitte-regulatiivne vahend);
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poliitikate rakendamiseks (regulatiivne/ mitte-regulatiivne vahend);

�Asutakse välistama poliitikavahendeid, lähtudes tehnilistest 
piirangutest või kasutades tulemuslikkuse, tõhususe ja järjepidevuse 
kriteeriume;

� Koostatakse nimekiri potentsiaalselt sobivatest vahenditest, mida 
täiendavalt analüüsitakse.

Õigusaktide mõjude analüüsi juhend ametnikele. Justiitsministeerium. ÕMA töögrupp 2009



Mõjude analüüsi/hindamise etapid 4

4. Alternatiivsete vahendite ja meetmete mõjude analüüsi etapp:
4.1. Alternatiivsete vahendite ja meetmete mõjude määratlemine;
Eestis eristatakse järgmisi mõjusid: 
• Keskkonnamõjud;
• Mõjud majandusele;
• Mõjud regionaalarengule;
• Mõjud riigiasutuste ja KOV-ide korraldusele ning avaliku sektori rahastamisele;

Mõjud riigi julgeolekule ja rahvusvahelistele suhetele;
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• Mõjud riigiasutuste ja KOV-ide korraldusele ning avaliku sektori rahastamisele;
• Mõjud riigi julgeolekule ja rahvusvahelistele suhetele;
• Sotsiaal-demograafilised mõjud.

4.2. Alternatiivsete vahendite ja meetmete mõjude olulisuse määratlemine;
Mõjude olulisuse hindamiseks kasutatakse nelja kriteeriumi: 
• mõju ulatus (suur-keskmine-väike)*
• mõju avaldumise sagedus;
• mõjutatud sihtrühma suurus ja 
• ebasoovitavate mõjude kaasnemise risk. 
Mõju ulatus on suur, kui sihtrühma (inimene, ettevõte, keskkond) toimimine võib muutuda 

märkimisväärselt võrreldes varasemaga, võib tekkida kohanemisraskusi.

4.3. Mõjude analüüs [sõltumata meetodist tulemus läbipaistev, kindel, korratav]



Näide vanemahüvitise mõju 
sündidele ja tööturukäitumisele: 

kvalitatiivne eelhindamine
Seos Mõju Tõenäosus Olulisus

Vähendab laste 
kasvatamise 

kulusid

Suurendab 
laste arvu

Keskmine Kõrge
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Mõjutab naiste 
tööhõivet

Madal 
naiste 

tööhõive

Kõrge Keskmine

Suurendab isade 
poolt võetud 

vanemapuhkust

Isade 
tööhõive 
alaneb

Madal Madal

Allikas: Andres Võrk, Praxis/TÜ 2007 koolitusslaidid



Mõjude analüüsi/hindamise etapid 5

5. Alternatiivsete vahendite ja meetmete võrdlemisel:
�Kaalu iga vahendi ja alternatiivse meetme positiivseid ja negatiivseid
mõjusid;
�Kui võimalik esita tulemused kokkuvõtlikult ja ka iga alaeesmärgi kaupa;**
�Määratle, kui võimalik, eelistatud vahend ja meede (tegevuste rühm).

** Näide: Eesmärk 1
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** Näide: Eesmärk 1

Tegevus 1 Mõju 
kvalitatiivne 

kirjeldus

Mõju 
kvantitatiivne 

kirjeldus

Rahaline väärtus

Keskkonnamõjud Mõju avaldumise 
lühikirjeldus

Nt sihtrühma 
suurus

Mõju rahaline 
väärtus

Majanduslikud 
mõjud

Sotsiaal
demograafilised 

mõjud - jne…
Allikas: Õigusaktide mõjude analüüsi juhend ametnikele. Justiitsministeerium. ÕMA töögrupp 2009



Mõjude analüüsi/hindamise etapid 6

6. Järelhindamise planeerimisel:
• Määratle peamiste eesmärkide saavutamise hindamiseks
kasutatavad indikaatorid;

�Kirjelda eesmärkide saavutamise jälgimise ehk andmete kogumise
üldist korraldust;
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üldist korraldust;

�Kirjelda eesmärkide saavutamise hindamise üldist korraldust.



2.2. Õigusaktide mõjude hindamise 
metoodikad poliitika kujunduses.
Probleemide ja sotsiaalsete sihtrühmade 

määratlemine, eesmärgi püstitamine, 
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määratlemine, eesmärgi püstitamine, 
kontrollküsimustikud, kaasamise ja mõjude 

hindamise meetodite valik (vt 2.1 ja  
paljundusmaterjalid). 

Regulatsioonide mõjude analüüsi/hindamise 
meetodite lühitutvustus.



Mõjude hindamise valdkonnad 
Eestis

• Keskkonnamõjud
• Mõjud majandusele
• Mõjud regionaalarengule
• Mõjud riigiasutuste ja KOV-ide korraldusele 
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• Mõjud riigiasutuste ja KOV-ide korraldusele 
ning avaliku sektori rahastamisele

• Mõjud riigi julgeolekule ja rahvusvahelistele 
suhetele

• Sotsiaal-demograafilised mõjud.
(paksus kirjas > vt paljundatud Justiitsministeeriumi ÕMA juhendi Lisa)



Mõjude hindamise meetodite 
jaotus ja võimalused

Kvantitatiivsed 
mudelid

• Teooriale / andmetele tuginevad 
• Üldine / osaline tasakaal
• Dünaamilised / staatilised
• Majandussubjektide heterogeensus
• Stohhastilised / deterministlikud
• Kulu-efektiivsuse, kulu-tulu, 
rakenduskulu ..analüüsid jm
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• Oletamine (Guestimates)

•Mõjude maatriksid (subjektiivsed 
tõenäosused)
• Riskide hindamine
•Sotsiaalsete mõjude analüüs
•Mitmekriteeriumi analüüs jm

Kvalitatiivsed 
meetodid

Poliitika 
mõjude
leidmine

• Delfi, eksperthinnangud
• Postiküsitlused, e-küsitlused
• Intervjuud 
• Fookusgrupid jm 

Segameetodid

Andres Võrk, Praxis/TÜ 2007 joonise põhjal A.Kasemets 2009



Mõjude analüüsi meetodid
A. Regulatiivsete mõjude analüüsi meetodid

(OECD’97, Euroopa Komisjon 2001, 2005 jm):

1) Tasuvuse e. kulude-tulude analüüs (cost-benefit – vt A.Võrk’04)

2) Kulude tõhususe analüüs (cost-effectivness)

3) Kulu kasulikkuse analüüs (cost-utility analysis)
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4) Rakendus- e. täideviimiskulu analüüs (compliance cost)

5) Ettevõtetele mõju analüüs (business impact analysis -BIA)

6) Fiskaal- ja/või eelarve analüüs (fiscal or budgetary analysis)

7) Riski hindamine (risk assessment) 

8) Riski-riski analüüs (risk-risk analysis) 

9) Mitme kriteeriumi koosmõju analüüs (multicriterial: EC 2001)
Meetodite 1-8 kirjeldusi vt paljundusmaterjalist A.Kasemets (2001). Seadusloome kvaliteet =…



Mõjude analüüsi ja hindamise meetodid

B. Standardkulu mudel (Standard Cost Model: NL’98, MKM & Praxis’05)
C. Keskkonnamõju strateegiline hindamine (EV seadus 2005)
D. Sotsiaalse mõju hindamine (social impact assessment, Kutsar et al’09)
E. Regionaalse mõju hindamine (regional impact assessment)
F. Ristmõjude analüüs (cross-impact analysis – vt SE21 jm)

G. On ka üldisemaid MH liigitusi, sh a) ekspertiis; b) konsensus; c)
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G. On ka üldisemaid MH liigitusi, sh a) ekspertiis; b) konsensus; c)
poliitiline meetod; d) võrdlus standardiga ja e) empiiriline meetod.   

Keskkonnakaitses
H. Utilitaarsed meetodid (sh kehtiva hinna, preventiivkulu, 
taastamiskulu, kinnisvarahinna, asenduskulu jms meetodid);

I. Turuväliste väärtuste meetodid (sh turunõudluse ja elanike 
maksevalmiduse analüüsi meetodid) [H-I, vt Ü.Ehrlich et al 2004]

J. Ökosüsteemsete 'avalike teenuste' analüüs (..nii H kui I...) 
“...VALIK ON SINU!” (ja vt ka kaasamismeetodeid p. 2.3:)



2.3. Poliitikakujunduse ja õigusaktide mõjude 
hindamisega seotud osapoolte kaasamise  

meetodid ning nende kasutamise otstarbekuse 
hindamine. 
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hindamine. 
Kaasamise hea tava. Lihtsa kaasamis- ja 

kommunikatsioonikava koostamine olulistes 
algatustes.

(„Sihtrühmadega konsulteerimine ja teadmiste kogumine toimub 
kogu protsessi jooksul”, JustMin-i ÕMA juhend, lk 3).



Mõisted: kaasamise raamistik
riik                         ühiskond/huvirühm

1.Informeerimine
Antakse teada plaanitavatest otsustest ja/või õigusaktidest

riik                                ühiskond/huvirühm
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riik                                ühiskond/huvirühm

2. Konsulteerimine
Konkreetsetelt huvirühmadelt küsitakse arvamusi ja ettepanekuid

riik                       !!!      ühiskond/huvirühm
3. Osalus

Võimalus ja õigus osaleda otsuste tegemise protsessides

(OECD 2001; Lepa, Illing, Kasemets, Lepp, Kallaste - PRAXIS 2004)



… kaasamise ning osaluse tasandid

8. Kodanike kontroll
7. Delegeeritud võim
6. Partnerlus
5. Vaigistamine

� Kodanike osalus poliitika 
kujundamises ja võimu 
teostamises (sh selgetele 
huvidele ja argumentidele 
tuginevad kopromissid)

� Sümboolne e. näiv 
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4. Konsultatsioon
3. Teavitamine
2. Teraapia
1. Manipuleerimine
(Arnstein 1969)

0. Null-kaasamine
(Rikman 2003)

� Sümboolne e. näiv 
osalemine (sh näivad 
kompromissid)

� Osalemise puudumine



Kaasamise vormid
sh mõjude hindamise meetodid

1. Avalikkuse ning sihtrühmade arvamusuuringud*
2.Küsimustikud*
3. Kirjalik konsulteerimine*
4. Mitteametlik konsulteerimine (telefon, e-post) 
5. Nõuandvad kogud
6. Avalikud kuulamised
7. Fookusgruppide uuringud*
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6. Avalikud kuulamised
7. Fookusgruppide uuringud*
8. Intervjuud*
9. Kodanikeühenduste paneelid, ettevõtete paneelid 
10. Töörühmad
11. Referendumid, kogukondade hääletused jm
12. Kodanike foorumid
13. Konsensuskonverentsid
14. Kodanike kohtud/žüriid jm.
*NB! Paljud kaasamismeetodid on ühtlasi ka sotsioloogilised uurimismeetodid

E.Illing, R.Lepa (2005) Kaasamisvormid - ülevaade ja kasutusvõimalused, Praxis, 24 lk: www.praxis.ee



Mõjude hindamise käivitus: motivatsioonid ja huvid

... ministeeriumi nõunikule (töö kvaliteet, rahulolu)?

Kuidas uuringud, poliitika mõjude 
hindamine ja huviliste kaasamine 
aitab Minul-Sinul-Meil paremini töid 
planeerida, riske ennetada, tõsta
rahva rahulolu ja ministri poliitilist 
kapitali ?!
Milles ilmneb teadmiste kasu..
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... ministeeriumi nõunikule (töö kvaliteet, rahulolu)?

... osakonnajuhatajale (inim-, aja- jm ressursi-juht)?

... asekantslerile (valdkonna areng, sidustus, delegeerib)? 

... kantslerile (ministeeriumi töö juht, side poliitikaga)?

... ministeeriumile (otsuste kvaliteet, maine, ressursid)? 

... ministrile (lubatud tulemused, poliitiline kapital)?

... parlamendi liikmele (lubaduste täitmine, pol. kapital)?

..kodanikele, poliitika sihtrühmadele (teave, kulu/tulu..)?

... Eesti/Meie ühiskonnale, ettevõtetele ja a-haldusele?

... Eesti rahvusvahelisele mainele EL-is jm maailmas?



Huvirühmade kaasamiskava koostamise 
eesmärgid ja ülesanded (sõnumid ametnikele):

a) kaasata (s.h. teavitamine, konsulteerimine, osalus) asutuse 
avaliku teabe sidus- ja sihtrühmi strateegiadok-ide ning õigusaktide 
eelnõude väljatöötamisse ja hindamisse läbimõeldult, et saavutada 
võimalikult lai konsensus; 
b) saada sidus- ning sihtrühmade esindajatelt tagasisidet ja 
ettepanekuid õigusakti/strateegia, selle eelnõu või kontseptsiooni 
väljatöötamiseks või parendamiseks;
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väljatöötamiseks või parendamiseks;
c) teavitada sidus- ning sihtrühmi toimunud või toimuvatest 
muudatustest e-posti, teavitusürituste, infomaterjalide, veebilehe, 
teenistuste, ajakirjanduse vms. kaudu;

d) toetada asutuses hea avaliku teeninduse tava kujunemist (sh 
avatus, õiguste austus, abivalmidus, tulemuslikkus, 
usaldusväärsus) sidus- ja sihtrühmadega suhtlemisel;
e) vähendada eelnõude äkkmuutmise või tagasilükkamise võimalusi 
selle vastuvõtmise eelses faasis.



Kaasamiskava koosneb kaheksast osast (1):

1. Kaasamiskava eesmärk ja protsessi kirjeldus.
2. Eelnõu algatamise põhjus, eesmärk, teemad.
3. Kaasamiskava koostanud töötajate nimed/kontaktid
4. Siht- ja sidusrühmade lühiülevaade:
4.1. Eelnõu regulatsioonialas potentsiaalselt mõjustatud sotsiaalsed 
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4.1. Eelnõu regulatsioonialas potentsiaalselt mõjustatud sotsiaalsed 
rühmad (statistika); 
4.2. Eelnõu väljatöötamises ja/või rakendamises osalevad riigi ja 
KOV asutused ning nende liidud; 
4.3. Kasumit mittetaotlevad ühendused ja nende liidud;
4.4. Eelnõu regulatsioonialas tegutsevad äriettevõtted / liidud;
4.5. Teadusasutused, uurimiskeskused, sõltumatud eksperdid.

5. Suhtluskanalite esialgne kaardistus lähtuvalt eelnõu 
sidus+sihtrühmade teabest ja kaasamisvormide valikust.



Kaasamiskava kaheksa osa: tegevuskava

6. Kaasamiskava lisana esitatakse tabelina tegevuskava 

Kaasamistegevuste kava on paindlik töövahend, mida töö 
käigus täpsustatakse vastavalt vajadusele. 
See hõlmab ajakava koos siht- ja sidusrühmadele suunatud 
kaasamiseesmärkide, -vormide* ja -kanalite valiku, ürituste, 
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kaasamiseesmärkide, -vormide* ja -kanalite valiku, ürituste, 
vajalike infomaterjalide loendit ja pikemaajaliselt planeeritavaid 
koostöö kaardistamist (nt e-foorumid, mõju-uuringud, 
ümarlauad vms)
Taktikalisi meedia, poliitikute või huvirühmade algatustega 
kaasnevaid kaasamise ja meediale suunatud tegevusi 
kaalutakse vastavalt vajadusele, sest neid pole võimalik pikalt 
ette planeerida.

[*] vt E.Illing ja R.Lepa (2005) “Kaasamisvormid - ülevaade ja 
kasutusvõimalused”, Praxis, 24 lk: www.praxis.ee



Kaasamistegevuste kava esitatakse tabeli kujul, sh

1) Konkreetse tegevuste toimumise aeg (vt tabel)
2) Siht- ning sidusrühmade nimed, esindajad, kontaktandmed (e-
post, telefon, veeb jm)

3) Konkreetse kaasamise eesmärgid (nt teavitus, ideede 
kogumine, mõjude hindamine, eelnõu tekst vm) 
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3) Konkreetse kaasamise eesmärgid (nt teavitus, ideede 
kogumine, mõjude hindamine, eelnõu tekst vm) 

4) Meediumid, kanalid (mille-kelle vahendusel 
sidus+sihtrühmadega suheldakse).

5) Vastutajad ning kõneisikud ministeeriumi/osakonna 
kaasamistegevuste läbiviimisel.

6) Tegevuste eeldatav maksumus (nt koosolekud, küsitlused, 
teabepäevad, paljundus, transport jm).



Kaasamiskava osad (4): lisavalikud ja hindamine

7. Vastavalt vajadusele ja nõuetele võib kavas olla:
7.1. Alusdokumendid (nt seonduvad seadused, määrused vms);
7.2. Kommunikatsiooni põhimõtted (sh kvaliteedi hindamine);
7.3. Teavitamise kanalid ja viisid erinevate sidus- ja sihtrühmade puhul 
(nt kuidas jõuda interneti mittekasutajateni või kuidas arvestada 
vastuoluliste huvide ja kommunikatsiooniriskidega?);
7.4. Kui eelnõu rakendamise kulude-tulude jaotusest võib tekkida 
poliitilisi/õiguslikke probleeme, tuleks koguda infot ja esitada.. 
7.5. Kaasamisalane koostöö ning vastutuse jaotus asutuste vahel;
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poliitilisi/õiguslikke probleeme, tuleks koguda infot ja esitada.. 
7.5. Kaasamisalane koostöö ning vastutuse jaotus asutuste vahel;
7.6. Arvamuste ning ettepanekute menetlemise protseduurid; 
7.7. Sidus- ja sihtrühmade osalusest tingitud kulude katmine;
7.8. Täiendavad infoallikad (nt mõjude analüüsi memo,lingid).
7.9. Muu info lisades (nt teema täpsem tutvustus, kokkulepped jm)

8. Kaasamistegevuste tulemuslikkuse järelhindamise 
põhimõtted, protseduurid ning aruandlus, sh kaasamise protsessi 
käsitlevate ettepanekute & kaebuste esitamise võimalused (nt 
kaasatavate tagasiside lehed, et saada kaasmisest ülevaade enne eelnõu 
esitamist Vabariigi Valitsusele).



2.5. Rühmatööd. 
Konsultatsioonid. Arutelud. Ettekanded.

Töölehe teema: mõne eÕiguses või Riigikogu menetluses oleva eelnõu näitel (pakun: 
tuleohutuse SE) seletuskirja teabe analüüs, sh: 

a) seaduseelnõu ja selle seletuskirja analüüs ettevõtlus- ja majandus-mõjusid käsitleva 
teabe osas. Kas info piisav ja mis info seletuskirjas peaks veel olema, et mõista mõju 
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teabe osas. Kas info piisav ja mis info seletuskirjas peaks veel olema, et mõista mõju 
ettevõtlusele ja ühiskonnale?  (sh nt mõjustatud ettevõtete ja elanikkonna kaardistus, 
ettevõtete ja selle töötajate ligikaudne arv, millised on otsesed ja kaudsed mõjud, kas 

regulatsioonialasse jäävad ettevõtted on teavitatud (kaasamine); võimalusel ka ettevõtete 
käibed, muutused konkurentsitingimustes, tööhõives, halduskoormuses jm);

b) ettevõtlusorganisatsioonide huvide ning teabevajaduse määratlemine – mis laadi infot 
ootavad ETTK ja EKTK haruliitudelt ja vastupidi, et analüüsida ettevõtete kulu-tulu jm.

c)  seisukohtade ja ettepanekute läbirääkimine



17.juuni

III.osa. 
Poliitika/õigusakti mõjude

olulisushinnangute, analüüsi 
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olulisushinnangute, analüüsi 
ja osapoolte huvide põhjal 

ühiste arvamuste kujundamine.

Ettevõtjate esindajate koostöö
(„ehk ..äris ka, kõige piireks on EI või JA“)



3.1. Rühmatöö. 
Konsultatsioonid, arutelud, ideed ja 

ettepanekud. Esitlused
Regulatsioonide (seadus, määrus, eeskiri) rakendamisega
kaasnevate mõjude olulisuse eelhindamine.
Mõjude olulisuse hindamiseks kasutatakse nelja kriteeriumi: 
1. mõju ulatus (suur-keskmine-väike)*

63

1. mõju ulatus (suur-keskmine-väike)*
2. mõju avaldumise sagedus;
3. mõjutatud sihtrühma(de) suurus ja 
4. ebasoovitavate mõjude kaasnemise risk. 
* Mõju ulatus on suur, kui sihtrühma (inimene, ettevõte, keskkond)
toimimine võib muutuda märkimisväärselt võrreldes varasemaga,
võib tekkida kohanemisraskusi. 

Töölehel 5 ülesannet



3.2. Kulu-tulu analüüsi, rakenduskulu 
analüüsi, kulutõhususe analüüsi ja/või
standardkulu analüüsi metoodika(te) 

rakendusvõimalused töölepinguseaduse 
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rakendusvõimalused töölepinguseaduse 
eelnõu mõjude ex ante analüüsi näitel.  

(alternatiivid täismahus mõjude analüüsile) 



Seadusest tuleneva halduskoormuse 
hindamine standardkulumudeli abil

Halduskoormuse all mõistetakse kulusid, mis kaasnevad 
juriidilistele või füüsilistele isikutele seadusest tulenevate 
infokohustuste täitmisega. 
Infokohustus on kohustus koguda, töödelda, edastada või 
säilitada mingit informatsiooni. 
Halduskoormuse analüüsiks ettevõtetele kasutatakse 
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säilitada mingit informatsiooni. 
Halduskoormuse analüüsiks ettevõtetele kasutatakse 
peamiselt standardkulumudelit, mille rahvusvaheline 
juhendmaterjali avaldas OECD 2004.a „International Standard 
Cost Model Manual“. 
Eesti keeles  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja 
PRAXIS-e koostöös valminud juhendmaterjal (2005): 
“Standardkulumudeli metoodikaraport ja rakenduskava”
(MKM-i kodulehel)

Janno Järve (2009) Mõjude hindamise metoodikate kaardistus –tööversioon riigi 
arengukavade mõjude hindamise ühtse süsteemi loomise ekspertrühmale.



Seadusest tuleneva halduskoormuse 
hindamise vajaduse eelhindamine 

Halduskoormuse hindamise kontrollküsimustik
Eesmärk: hinnata, kas kavandatava õigusakti puhul on vaja läbi viia 
halduskoormuse hindamine.
Kontrollküsimustik läbitakse iga ettevõtete tegevust reguleeriva õigusakti 
puhul. Läbi viib õigusakti väljatöötav ministeerium. 
Eelhindamise tulemused lisatakse õigusakti eelnõu seletuskirja (mõjud). 
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Eelhindamise tulemused lisatakse õigusakti eelnõu seletuskirja (mõjud). 
Adekvaatsust kontrollib  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. 
Eelhindamise küsimused:
1. Kas õigusakti rakendamisega kaasneb ettevõtjatele mõni 
alljärgnevatest infokohustustest (a-h): a) Riigiasutuste või kolmandate 
osapoolte teavitamine, info edastamine; b) Perioodiliselt muutuvate 
regulatsioonidega kurssiviimine; c) Perioodiliste aruannete koostamine; 
d) Litsentsi, loa, eraldi sertifikaadi taotlemine; e) Ettevõtte 
registreerimine; f) Perioodilise uurimise, ülevaatuse, kontrolli või auditi 
läbiviimine; g) Ettevõtte (kriisi)juhtimisplaani uuendamine; h)
Pretensioonide ja (edasi)kaebuste protseduur.

P.Konsa, A.Sihver (MKM, 2006) – mõjude hindamise juhend – koost. A.Kasemets, KeMin



Seadusest tuleneva halduskoormuse 
hindamise vajaduse eelhindamine 

2. Kas regulatsiooni rakendaja jaoks on tegemist täiesti uue kohustusega või 
muudetakse olemasolevaid?
3. Kas regulatsiooni täitmine on rakendaja  jaoks kohustuslik või vabatahtlik?
4. Kas tegemist on ühekordsete või perioodiliste kohustustega?
5. Milline on perioodiliste kohustuste täitmise sagedus?
6. Kui suur on regulatsiooni rakendajate arv? 
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6. Kui suur on regulatsiooni rakendajate arv? 
7. Kas regulatsioon laieneb kõikidele rakendajaile ühtmoodi või on erandeid?
8. Kas kohustust on võimalik täita olemasolevate (info)tehnoloogiliste 
rakendustega?
9. Kas kõigi õigusaktis sätestatud kohustuste täitmine võib hinnanguliselt 
tekitada ettevõtjate suurt aja- ja tööjõukulu?
Kokkuvõtlik hinnang:
* Kas halduskoormuse hindamine on ülaltoodust lähtudes põhjendatud?
* Juhul kui vastus on eitav, siis millised on põhjused, miks halduskoormuse 
hindamist ei peeta vajalikuks? 

P.Konsa, A.Sihver (MKM, 2006) – mõjude hindamise juhend – koost. A.Kasemets, KeM. 
(vt ka paljundusmaterjal: S.Anspal, M.Masso (2007) Töölepingu seaduse halduskoormus 
– Sotsiaalministeeriumi Toimetised)



Halduskoormuse hindamise protsess
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Janno Järve 2009 – OECD, Standard Cost Model Manual lk. 6, originaaljoonist on autori poolt täiendatud. 
http://www.oecd.org/dataoecd/32/54/34227698.pdf



Standardkulumudeli ülesehitus
Seadus

Infokohustus

Administratiivne tegevus
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Janno Järve 2009 – Standardkulumudeli metoodikaraport ja rakenduskava ( http://www.mkm.ee/doc.php?11533 ), 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS,  lk 24

Aeg Tariif Sihtgrupp Sagedus

Administratiiv tegevuste kulu(P)
Administratiivsete tegevuste 

maht aastas (Q)

Halduskoormus = P x Q



Halduskoormuse hindamine

• Halduskoormus leitakse administratiivsete tegevuste 
ajalise mahu ja nende tegemisega kaasneva kulu 
korrutisena. 

• Halduskoormust tekitavatele infokohustustele kuluv 
aeg leitakse struktureeritud näost-näkku intervjuude 
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aeg leitakse struktureeritud näost-näkku intervjuude 
abil piiratud arvu ettevõtetega. Iga infokohustuse jaoks 
intervjueeritakse tavapäraselt viite ettevõtet.

• Halduskoormuse hindamise metoodika on kõigile 
tasuta kättesaadav

Janno Järve (2009) Mõjude hindamise metoodikate kaardistus –tööversioon riigi 
arengukavade mõjude hindamise ühtse süsteemi loomise ekspertrühmale



Halduskoormuse hindamine
Meetodi positiivsed küljed

See on odav – standardkulumudeli metoodika lähtub nö 
"normaalse efektiivsusega" subjekti ajakulust, mis leitakse 
suhteliselt väikese arvu (mõnikümmend) intervjuude 
tulemusena;

Meetod on rahvusvaheliselt leidnud laia kasutust – mitmed 
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Meetod on rahvusvaheliselt leidnud laia kasutust – mitmed 
riigid on kaardistanud olulise osa oma seaduste tekitatavast 
halduskoormusest (nt Hollandis väidetavalt kõik seadused). 

Meetod on lihtne ja arvusaadav ka mittespetsialistidele –
selle aluseks on paar lihtsat korrutus- ja liitmistehet.

Annab halduskoormusele rahalise hinnangu – see 
võimaldab kõrvutada tekkinud koormust meetme 
väljatöötamise, investeeringuvajaduse või (juhul, kui see on 
teada) selle rakendumisest oodatava tuluga. 

Janno Järve, 2009



Halduskoormuse hindamine
Meetodi negatiivsed küljed

Ei sobi kõigi infokohustuste hindamiseks –selle abil saab suht-hästi 
kaardistada selliste infokohustuste halduskoormust, mis on regulaarsed 
ning millel on ettevõttes kindel vastutaja (nt käibemaksu arvestamine). Sel 
juhul on hinnangud koormusele vaatlusaluse ettevõtete grupi sees suht-
sarnased ja ettevõtjad oskavad nendele kuluvat aega ka hinnata. 
Probleemid tekivad, kui seadus näeb ette üldkohustusi, mille täitmiseks ei 
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Probleemid tekivad, kui seadus näeb ette üldkohustusi, mille täitmiseks ei 
ole regulaarseid standardseid tegevusi ning mida võib täita väga mitmel 
moel (nt kohustused, mis on seotud isikuandmete turvalisuse tagamisega 
tavalises väikeettevõttes). Sellistel juhtudel ei suuda küsitletav harilikult 
hinnata  mingi tegevuse tegemiseks kuluvat aega, kuna seda tehakse 
jooksvalt, teiste asjade vahel.

Tegemist ei ole statistiliselt usaldusväärse meetodiga – ei ole võimalik 
hinnata, millised on saadud hinnangute usalduspiirid ja statistiline olulisus. 
Sisuliselt on tegemist olulise lihtsustusega.(…) Alati jääb ka oht, et 
küsitletavad ettevõtted kuuluvad mingisugusesse allgruppi, mis erineb 
uuritava grupi käitumisest olulisel määral.

Janno Järve, 2009



3.3. Ettevõtlusorganisatsioonide mõjude 
analüüsi alane oskusteave, argumendid ja 

õigusloome 
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õigusloome 
innovatsiooni/ratsionaliseerimise 

võimalused Eestis.
Ideed ja ettepanekud.



Kuidas kujundada olukord, kus ministeeriumidel 
ja Riigikogu üksustel oleks kasulik analüüsida 
seaduseelnõude rakendamisega ettevõtetele 
kaasnevaid mõjusid, sh halduskoormust?

Ettevõtete tegevust hõlbustava ÕMA 
süsteemi  taotlemise võimalused 
ettevõtlusorganisatsioonide koostöös 
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seaduseelnõude rakendamisega ettevõtetele 
kaasnevaid mõjusid, sh halduskoormust?

Ettevõtlusorganisatsioonide võimalused 
ministeeriumide ja Riigikogu avalike teenuste (sh 
seaduseelnõude seletuskirjade teave) kvaliteedi 
parandamiseks seoses õigusloomega. Koosmõjud.



Kuidas luua tingimusi, kus poliitikutel ja ametnikel oleks kasulik 
uuringuid kasutada ja seaduste ning muude regulatsioonide 
mõjude analüüsi teavet esitada (ettevõtete käekäiguga vähem 
katse-eksituse meetodil eksperimenteerida)?
Siin tulevad ettevõtjate, poliitikute, ametnike, valijate, sotsiaalteadlaste jt 
kõrval mängu ajakirjanikud.
USA Kongressi endine nõunik W. H. Robinson rääkis ühel 

Interaktsioon, loomulikud 
huvid ja poliitiline kapital

USA Kongressi endine nõunik W. H. Robinson rääkis ühel 
parlamendiametnike kohtumisel loo: kui ühiskonda puudutav 
uurimisraport ei sisalda USA riigisaladust ega kongressi siseinfot, siis 
püütakse uuringu tulemused ajakirjandusse viia, ja niipea kui 
analüütiline artikkel on ilmunud, tormavad poliitikud ja nõunikud uuringut 
lugema, sest nad teavad, et USA ajakirjanikud valdavad fakte ja küsivad 
otsekoheseid küsimusi – kui poliitik jääb probleemile lahenduste 
pakkumisel üldsõnaliseks või pole uuringust kuulnudki, siis võib ta USA 
poliitilises konkurentsis kaotada sel määral poliitilist kapitali (= valijate 
hääli), et tal ei ole järgmine kord valimistele asja.

Kasemets A. (2008) Kui Riigikogu liikmed hoolivad inimestest, siis .. - Postimees  30.05.2008



‘Käegakatsutav’, materiaalne 

Kompetentne

Operatiivne

Töökindel, vastupidav

Teenuse 

Kliendi 
rahulolu

teenindusega

asutusega
osakonnaga

ooteajaga

eluga

Milliseid teenuseid ettevõtlusorganisatsioonid 
riigilt ootavad ja kuis teenuste headust mõõta?
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Operatiivne

Usaldusväärne, usutav

Ligipääsetav, 
kättesaadav

Kommunikatsioon, suhtlus

Teabe arusaadavus

Teenuse 

kvaliteet

Teenuse 
soorituse tase

A.Kasemets – Ettevõtlusorganisatsiooonide 
koolitus 17.06.2008 Saku mõisas



Milliseid ja mis kvaliteediga 
teabeteenuseid ettevõtlus-

organisatsioonid riigilt ootavad, et 
paremini õigusloomes osaleda ja oma 

liikmete ning sektori huvisid esindada?
1. Seaduseelnõude väljatöötamise kavatsused koos esialgse mõjude 

määratlusega
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2. Seaduseelnõude seletuskirjade mõjude hindamise peatükis 
ettevõtlust puudutavate mõjude selge esiletoomine

3. Eelinformeerimise süsteem Euroopa Komisjoni algatuste kohta

4. (täiendagem) ………………

5. ……………………………….



3.4. Rühmatöö. 
Konsultatsioonid. Läbirääkimised

Lähteküsimus: Mis laadi infot vajavad ETTK ja EKTK haruliitudelt ja vastupidi, et 

teha tõhusat koostööd ettevõtete esindamisel õigusloomes?

Lähteülesanne: hiljuti jõudis eÕigusesse ettevõtlust puudutav seaduseelnõu (v-o 

väljamõeldud või tegelik, nt käibemaks:) ja ETTK ning EKTK esindajad kutsuvad 

kokku ad hoc töörühmad ettevõtlusorganisatsioonide esindajatega selleks et:

a) kaardistada (antud rühma) ettevõtlusorganisatsioonide ja nende taga oleva sektori 
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a) kaardistada (antud rühma) ettevõtlusorganisatsioonide ja nende taga oleva sektori 

ettevõtete ja töötajate üldarvud, konkurentsitingimused ja investeeringuvajadused, 

riigieelarvesse laekuvad maksud, sektoriga seotud teised sektorid (nt põllumajandus 

> toiduainetetööstus > kaubandus) jm teadaolev/ligilähedane faktiinfo;

b) määratleda peamiste mõjude võimalik ulatus, sagedus ja olulisus (antud rühmas) 

ehk kuidas eelnõu vaadeldavaid ettevõtteid võib puudutada, millised on riskid jms.

c)  katusorganisatsioonide ja nende haruliitude tööjaotuse kokkulepped edasises 

seisukohtade ning ettepanekute kujundamises (vt lähteküsimus).

d) …………?

Kahe rühma esitlused, faktiinfo koondamine ja läbirääkimised ühise plaani 
väljatöötamiseks ETTK, EKTK ning rühmatöödes esindatud liitude osalusel.



4. Koolituspäevade kokkuvõtted. 
Osalejate tagasi- ja edasisidering.
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Tänan tähelepanu ja kogemuse eest!

Kontakt:Kontakt:
Aare Kasemets 
Parema õigusloome, kaasamise ja kodanikeühiskonna 
programmi juht
Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) 
Euroopa Kolledž
Tartu Ülikool 
gsm (+00372) 56 48 98 69 
e-post: aare.kasemets @ut.ee
Kaarli pst 3-211, 10143, Tallinn



VARU: Euroopa Komisjoni poliitilis-
administratiivsed otsustamise etapid 

ja mõjude hindamine (MH) 1
1. Poliitika/regulatsiooni ettepanek, mis nõuab
mõjude hindamist (MH, kriteeriumite alusel)

2. Koolitused MH ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks

3. MH planeerimine: ‘teekaart’ ja ‘strateegilise planeerimise 
programm’ (SPP)
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3. MH planeerimine: ‘teekaart’ ja ‘strateegilise planeerimise 
programm’ (SPP)

4. Seoste kaardistamine ex post & ex ante MH vahel (eriti kui 
on vaja muuta senist regulatsiooni), probleemide esmakaardistus.

5. Analüüsi ulatuse ja mahu määratlemine sõltuvalt dokumendi 
tüübist (õigusakt, programm vm), poliitilise kavatsuse valdkonnast 
ja eeldatud sotsiaal-, majandus-, keskkonna- jm mõjudest.

Allikas: EC Impact Assessment Guidelines, June 2005
Tõlge, oktoober –november 2005, Aare Kasemets



Euroopa Komisjoni poliitilis-
administratiivsed otsustamise etapid 

ja mõjude hindamine (MH) 2

6. Üksuste vaheliste töörühmade moodustamine
eelhindamiseks ja valikute ‘sõelumiseks’ 

7. Huvipoolte kaasamine MH perioodil: sh 
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7. Huvipoolte kaasamine MH perioodil: sh 
a) kaasamiskava koostamine [eristades kaasamise 
eesmärke, MH elemente, kaasamise vahendeid, ja ajakava]; 
b) lähtekoht: kaasamise miinimumstandard COM(2002).

8. Teadusliku ning rakendusliku ekspertiisi 
kaardistamine ja kasutamine;



Euroopa Komisjoni poliitilis-
administratiivsed otsustamise etapid 

ja mõjude hindamine (MH) 3
9. Tulemuste esitlemine: MH ettekanne/raport, sh
1) Kokkuvõte MH tööst 
2) Nõue - lihtsus ja selgus keeles & formaadis 

3) Kokkuvõtte formaat: 
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3) Kokkuvõtte formaat: 
a) Protseduurid ja konsultatsioonid huvirühmadega 
b) Probleemi kirjeldus 
c) Eesmärgid 
d) Poliitilised valikud 
e) Mõjude analüüs (sotsiaal, majandus, keskkond jm). 

f) Valikute/alternatiivide võrdlus 
g) Monitooringu ja ex post MH kavandamine.



Euroopa Komisjoni poliitilis-
administratiivsed otsustamise etapid 

ja mõjude hindamine (MH) 4

10. Üksuste-vahelised konsultatsioonid ja 
tulemuste esitamine kolleegidele

11. Uuringute ja konsultatsioonide tulemuste 
kasutamine: MH raporti koostamine õigusloome 
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kasutamine: MH raporti koostamine õigusloome 
protsessi jaoks (koostöös juristidega).

12. Lõppraporti koostamine koos reguleerimise 
ettepanekutega.

Allikas: EC Impact Assessment Guidelines, June 2005
Tõlge, oktoober –november 2005, Aare Kasemets



Euroopa Komisjoni 
poliitikate/õigusaktide mõjude 

hindamise (MH) etapid 
1. Mis on probleem? 
Kuidas probleeme hinnata? Millised on nt sotsiaal-, majandus-, 
haridus-, keskkonna- jm probleemid ja kes neid juhivad? Probleemide
seoste “puu”. Analüütilised tööd, sh:
a) määratle vaadeldava probleemi ulatus;
b) identifitseeri võtme-tegelased ja/või mõjustatud elanikkond; 
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b) identifitseeri võtme-tegelased ja/või mõjustatud elanikkond; 
c) püüa selgitada põhjuslikud seosed; 
d) kas probleem on EL-i tasandil?

1.1. Kas EL-il on õigus tegutseda ja reguleerida? 
1.2. Kas probleem kasvab või kahaneb, kui EL-i tegevus jätkub nii 
nagu seni?
1.3. Millised on antud ala andmekogud, andmete kogumine ja analüüs?

Allikas: EC Impact Assessment Guidelines, June 2005
Tõlge, oktoober –november 2005, Aare Kasemets



Euroopa Komisjoni juhend: 
poliitikate/õigusaktide mõjude 

hindamise (MH) etapid 1 
1. Mis on probleem? 
Kuidas probleeme hinnata? Millised on nt sotsiaal-, majandus-, 
haridus-, keskkonna- jm probleemid ja kes neid juhivad? Probleemide
seoste “puu”. Analüütilised tööd, sh:
a) määratle vaadeldava probleemi ulatus;
b) identifitseeri võtme-tegelased ja/või mõjustatud elanikkond; 
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b) identifitseeri võtme-tegelased ja/või mõjustatud elanikkond; 
c) püüa selgitada põhjuslikud seosed; 
d) kas probleem on EL-i tasandil?

1.1. Kas EL-il on õigus tegutseda ja reguleerida? 
1.2. Kas probleem kasvab või kahaneb, kui EL-i tegevus jätkub nii 
nagu seni?
1.3. Millised on antud ala andmekogud, andmete kogumine ja analüüs?

Allikas: EC Impact Assessment Guidelines, June 2005
Tõlge, oktoober –november 2005, Aare Kasemets



Euroopa Komisjoni juhend: 
poliitikate/õigusaktide mõjude 

hindamise (MH) etapid 3 (+a-tabel)
3. Millised on poliitikavalikud? 
3.1. Miks eristada ja kaaluda alternatiivseid valikuid, mis aitaksid 
eesmärke saavutada (sh ’lootusetute lahenduste väljasõelumine’)? 
3.2. Kuidas eristada poliitikavalikuid? Kaaluda sobivamaid jaotus-
mehhanisme ning regulatiivsed ning/või mitteregulatiivsed lähenemisi.
Hamletlik EL: ”reguleerida või mitte reguleerida, see on küsimus..”).
3.3. Kuidas sõeluda poliitikavalikuid, et saada lühike nimekiri 
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Hamletlik EL: ”reguleerida või mitte reguleerida, see on küsimus..”).
3.3. Kuidas sõeluda poliitikavalikuid, et saada lühike nimekiri 
paljulubavamatest valikutest? Kaaluda iga valikut kolme kriteeriumi 
alusel (1) mõjusus, 2) tõhusus ja 3) sobivus / kooskõla eesmärgiga, sh 
a) mil määral võivad valikud saavutada ettepanekus toodud eesmärke;  
b) mil määral on võimalik eesmärke saavutada antud ressursside 
tasemel, sh kulud > kulu-efektiivsus; c) millisel määral ja milline valik 
võib piirata kompromisside saavutamist üle majandus-, sotsiaal- ja 
keskkonnaküsimuste, sh nt erinevate sotsiaalste ja majanduslike 
rühmade vahel, regioonide vahel jne.
3.4. Andmekogud, andmete kogumine ja analüüs. Millised on 
olemasolevad andmed ja mida tuleb juurde uurida valikute analüsüiks?



Euroopa Komisjoni juhend
poliitikate/õigusaktide mõjude 

hindamise (MH) etapid 2 
2. Millised on eesmärgid, mida tahetakse saavutada? 

2.1.Miks eesmärke seada?

2.2. Kuidas seada eesmärke, et need oleksid: 
a) piisavalt spetsiifilised, 
b) mõõdetavad, 
c)  tunnustatud, mõistetavad; 

91

b) mõõdetavad, 
c)  tunnustatud, mõistetavad; 
d) realistlikud (saavutatavad); 
e) selge aja-horisondiga? 

2.3. Eristatakse ka kolme eesmärgi tasandit: 
- üldised, 
- spetsiifilised,
- operatsionaalsed (nt juhtimisprotsessid).

Allikas: EC Impact Assessment Guidelines, June 2005
Tõlge, oktoober –november 2005, Aare Kasemets



Euroopa Komisjoni juhend: 
poliitikate/õigusaktide mõjude 
hindamise (MH) etapid 4 - A

4. Millised on võimalikud sotsiaalsed, majanduslikud ja 
keskkonnaalased mõjud?

Esiteks tuleb eristada/identifitseerida otsesed ja kaudsed majandus-,  
sotsiaal- ja keskkonnamõjud ja see, kuidas need mõjud tekivad? 
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Teiseks tuleb identifitseerida, kes on mõjustatud (sh väljaspool EL-i). 

Kolmandaks tuleb hinnata mõjusid kvalitatiivsest, kvantitatiivsest ja 
rahalisest aspektist seal kus see on võimalik ja sobiv.  

Neljandaks tuleb kaaluda kõiki riske ja ebaselgeid asjaolusid 
poliitikavalikutes, sh võimalikud takistused ja kaebused. [lk 26-38]. 

Allikas: EC Impact Assessment Guidelines, June 2005
Tõlge, oktoober –november 2005, Aare Kasemets



Euroopa Komisjoni juhend: 
poliitikate/õigusaktide mõjude 

hindamise (MH) etapid  4-B
4.1. Miks mõjusid analüüsida? Sealhulgas on oluline mittesekkumise 
võimaluse kaalumine ehk mis juhtub, kui regulatiivselt (õigusaktid, 
programmid jm) ei sekkuta??

4.2. Kuidas mõjusid analüüsida? 3 sammu. 
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-Esimene samm:
Identifitseerida poliitika keskkonna-, majandus- ja sotsiaalmõjud, miks 
nad tekivad ja keda need mõjustavad?
Võimalusel vaadeldakse põhjuslikke seoseid kasutades majandus-, 
sotsiaal- ja keskkonnaalaseid küsimustikke [lk 29-32, vrd JustMn juhis 
2009] jm.
Küsimustikele antud vastuste põhjal teha nt vahendite, eesmärkide, 
põhjuslike seoste ja tulemuste vahekorra analüüs;



Euroopa Komisjoni juhend: 
poliitikate/õigusaktide mõjude 
hindamise (MH) etapid  4-C

Teine samm: kvalitatiivne hindamine kõige olulisemate mõjude 
eristamiseks, sh 
a) kvalitatiivne hindamine, sh iga mõju tõenäosus kõrge-keskmine-
madal, iga mõju ulatus kõrge-keskmine-madal, iga mõju tähtsus
seoses tõenäosuse ja ulatusega; vaadelda võib ka rakendatavust, 
ajakulu jm; 
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ajakulu jm; 

b) hinda põhjuslikke seoseid (maatrikstabel: seos 1, 2 jne – Põhjus –
Mõju – Tõenäosus – Intensiivsus) Vt ka A.Võrk’07 järgmisel slaidil.

c) erista tegevuste lühialalisi ja pikaajalisi mõjusid, näiteks
piimatootmise kvootide lõpetamise mõju:
� hindadele [tõenäosus ja ajaskaala /adressaat 1, 2..]
�keskkonnale [tõenäosus ja ajaskaala / adressaat 1, 2 jne]  
�tööhõivele [tõenäosus ja ajaskaala / adressaat 1, 2 jne] 
� piimatööstuse restruktureerimisele [tõenäosus ja ajaskaala /adressaat 
1, 2 jne ].



Euroopa Komisjoni juhend: 
poliitikate/õigusaktide mõjude 
hindamise (MH) etapid  4-D

-Kolmas samm:
põhjalikum kvalitatiivne ja/või kvantitatiivne mõjude analüüs, sh 
kaaluda valikute erinevaid otseseid/kaudseid mõjusid) [lk 36]

4.3. Andmekogud, andmete kogusmise strateegiad ja analüüs. 
Andmetega seotud hindamiskriteeriumid on: 
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Andmetega seotud hindamiskriteeriumid on: 
a) läbipaistvus ja selgus, kuidas on analüüsi tulemusteni jõutud; 
b) korratavus – samade andmete alusel peaksid teised jõudma samede 
tulemusteni, 
c) kõikumatus, toekus – kui erinevaid meetodeid ja eeldusi kasutada 
mõjude hindamisel, võib jõuda erineva tulemuseni, mis võib seada 
küsimärgi alla sinu analüüsi; 
d) ausus – kui analüüsi tulemused sõltuvad spetsiifilise meetodi 
valikust või kui kasutatud andmed ei ole täiesti asjakohased (nt 
kogutud teistel eesmärkidel), siis on loomulik see raportis esile tuua.



Euroopa Komisjoni juhend: 
poliitikate/õigusaktide mõjude 

hindamise (MH) etapid  5-7
5. Kuidas valikuid võrrelda?
5.1. Kuidas võrrelda erinevate valikute mõjusid, sh sotsiaal-, majandus-
ja keskkonnamõjude analüüsi tulemuste võrdlus?
5.2. Valikute hindamiskriteeriumite kogum
5.3. Valikute reastamine
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6. Kuidas võiks edasine monitooring ja järelhindamine olla 
organiseeritud?
6.1. Miks selgitada monitooringu ja järelhindamise korralduse küsimusi 
mõjude hindamise etapis?
6.2. Mis peaks olema tehtud mõjude hindamise etapis? (detailsed 
indikaatorid, hindamiskorraldus, monitooringute regulaarsus, vastutus)
6.3. Mis peaks saama tehtud pärast mõjude hindamise etappi? 

7. Analüüsi etappide lühikokkuvõte. Raport.  



Mõjude hindamine on poliitika ‘elutsükli’ osa

1. Määratle, kas probleemid eksisteerivad? 
2. Defineeri probleemid süsteemselt, sh majandus-, sotsiaal-, 

keskkonna-, haridus-, õigus- jms probleemid

3. Kaasa probleemist mõjustatud osapooli/huvigruppe.
4. Otsusta, kas Valitsuse tegevus/sekkumine on vajalik?
5. Erista poliitilised valikud ja otsusta milline on kõige õigem 
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5. Erista poliitilised valikud ja otsusta milline on kõige õigem 
Valitsuse tegevuskava (seadus, programm vm). 

6. Määratle, millised on Valitsuse võimaliku tegevuse mõju 
majandusele, ühiskonnale ja keskkonnale(ex ante) 

7. Teavita avalikkust tulemustest, kaasa osapooli arutellu 
8. Poliitika otsustamine ja rakendamine (sh 'turustus'*)
9. Hinda poliitika mõjusid (ex post) ja anna tagasisidet.

OECD Sigma 2004 põhjal A.Kasemets, K.Staronova, Zs.Kovaczy 2005



Mõjude analüüsi aruande 
struktuur olulise mõjuga 

eelnõude puhul
1. Esitatakse info mõjude analüüsi tellija ja tegijate, kaasatud ekspertide, 

asjaomaste isikute ning institutsioonide kohta;

2. Kirjeldatakse senist olukorda, probleemide olemust ja tekkepõhjusi;

3. Kirjeldatakse olukorda, mida soovitakse saavutada; viited indikaatoritele;

4. Kirjeldatakse eesmärgi saavutamiseks sobivad alternatiivsed vahendid;
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4. Kirjeldatakse eesmärgi saavutamiseks sobivad alternatiivsed vahendid;

5. Kirjeldatakse alternatiivsete vahendite ja meetmete positiivseid ning 
negatiivseid mõjusid viidates kogutud valitsusasutuste jt arvamusele;

6. Esitatakse vahendite ja meetmete mõjude kokkuvõtlik analüüs, vajadusel 
viited ettepanekute arvestamata jätmise põhjendustele; määratletakse 
eesmärgi saavutamiseks sobivaim vahend ja meede;

7. Esitatakse järelhindamise tegevuskava, sh eeldatav toimumisaeg, 
vaadeldavad mõjud ja hindamise indikaatorid või põhjendatakse 
järelhindamise ebavajalikkust.

Õigusaktide mõjude analüüsi juhend ametnikele. Justiitsministeerium. ÕMA töögrupp 2009



Lisa 2b: Õigusaktide mõjude hindamise juhend ametnikele (JustMin, 2009) 
Väljavõte: II. Majanduslikud mõjud 

 
1. Õiguslik alus 

Kohustus selgitada õigusakti vastuvõtmisega kaasnevaid arvatavaid majanduslikke mõjusid on 
sätestatud Vabariigi Valitsuse määrus 28.9.1999.a määruse nr 279 „Õigustlootvate aktide eelnõude 
normitehnika eeskiri“ §-s 34 lg 11 ja Riigikogus menetletavate eelnõude normitehnika eeskiri § 49 lg 1 
punktis 3 (kehtestatud Riigikogu juhatuse 6.3.2001.a otsusega nr 59). 
 

2. Sisu ja vajalikkus 
Majanduslikud mõjud ilmnevad, kui peale sekkumist leiavad aset muutused üksikindiviidi, 
leibkondade, ettevõtete, kolmanda sektori, riigiasutuste või ühiskonna majanduslikes suhetes. 
Majanduslikud mõjud hõlmavad järgmisi valdkondi: 

� Leibkondade majanduslik toimetulek; 
� Ettevõtluskeskkond ja ettevõtete tegevus (sh konkurents ja turu toimivus, mõjud 

väikeettevõtlusele ja alustavatele ettevõtetele ning investeeringutele ja innovatsioonile); 
� Halduskoormus; 
� Infoühiskonna areng. 

Majanduslike mõjude hindamise eesmärgiks on hinnata, millised sihtrühmad2 ühiskonnas mingist 
poliitikameetmest võidavad või kaotavad, milles see väljendub ja kas see on avalikes huvides. 
Majanduslikud mõjud ilmnevad kui peale sekkumist leiavad aset muutused teenuste või toodete 
tootmises, jaotamises või tarbimises. Majanduslikult võivad mõjutatud olla nii üksikindiviidid, 
perekonnad, organisatsioonid ning ka riik tervikuna.  
Majanduslike mõjude hindamisel tuleb arvestada Eesti Vabariigi Põhiseaduse3 § 29 (õigus vabalt 
valida tegevusala, elukutset ja töökohta, riik korraldab kutseõpet ja abistab tööotsijaid töö leidmisel,  
töötingimused on riigi kontrolli all), § 31 (õigus tegelda ettevõtlusega), § 32 (omand on puutumatu ja 
võrdselt kaitstud). 
 

3. Teabeallikad 
Valitsuse poliitikate eelarveliste ja majanduslike mõjude hindamiseks on käsiraamatuna kasutatav 
kogumik nr 31, „Poliitika vahendite tõhustamine mõjude hindamise abil“. Phare, OCDE, 2001. 
http://www.riigikantselei.ee/index.html?id=1642/.  
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendid: 
10. mai 2002.a otsus nr 3-4-1-3-02 
(http://www.nc.ee/?id=11&indeks=0,4,9381,9394,9400&tekst=RK/3-4-1-3-02) – rahvusooperi 
seaduse põhiseaduspärasuse hindamine, ettevõtlusvabaduse piiramine; 
12. juuni 2002.a otsus nr 3-4-1-6-02 
(http://www.nc.ee/?id=11&indeks=0,4,9381,9394,9400&tekst=RK/3-4-1-6-02) – käibemaksuseaduse 
põhiseaduspärasuse hindamine, ettevõtlusvabaduse piiramine. 
Statistikaameti majandusvaldkonna statistika veebilehel http://www.stat.ee/majandus.  
Äriregister: www.eer.ee.  
Maksu- ja Tolliamet: www.emta.ee. Vt erinevad maksustatistika ülevaated ja infomaterjalid. 
Maailmapanga Doing Business koduleht (http://www.doingbusiness.org/) - ettevõtlust puudutavate 
regulatsioonide ja nende rakendamise hindamisele pühendatud projekt. 

                                                           
1
 RT I 1999, 73, 695 

2
 Sihtrühm - Inimesed, kes ei pruugi olla ühenduse liikmed, kuid kelle huvides see tegutseb. Nendest võivad saada ühenduse 

liikmed, toetajad ja/või vabatahtlikud, ja nende olemasoluga saab ühendus õigustada oma tegevuse vajalikkust. Inglise keeles 
target group; mõnel puhul ka sobiv vaste ingliskeelsele terminile constituency (vt Kodanikuühiskonna lühisõnastik, Mikko 
Lagerspetz 2006, Siseministeerium: http://www.siseministeerium.ee/failid/KYsonaraamatWEB.pdf). Majanduslike mõjude 
kontekstis võib sihtrühmaks pidada nii üksikindiviide, perekonda ja muid sotsiaalseid gruppe, ettevõtteid, asutusi, 
organisatsioone jne.  
3
 RT 1992, 26, 349 



IMD: International Institute for Management Development kodulehel (www.imd.ch) avaldatud 
uuringud. 
 

4. Kontrollküsimused majanduslike mõjude väljaselgitamiseks 
4.1. Kas eelnõu mõjutab leibkondade toimetulekut või majanduslikke otsuseid 
� Kas eelnõu mõjutab leibkondade kulusid või tulusid (nt muutuvad maksumäärad- või baas, 

toetused)? 

� Kas eelnõu mõjutab leibkondade vara hulka või väärtust?  
� Kas eelnõu mõjutab (suurendab või vähendab) elanikkonnarühmade sotsiaalmajanduslikku 

ebavõrdsust, tõrjutust, vaesust? See tähendab, et mõne sotsiaalse grupi (riskigrupi) 
toimetulek muutub enam võrreldes teiste gruppidega. Mõju ilmneb nt üksikvanemate, 
vanurite, paljulapseliste perede, rahvusvähemuste, teatud piirkonna elanike, teatud ameti 
esindajate või teiste gruppide toimetulekus. 

� Kas eelnõu mõjutab leibkondade tarbimiskäitumist, sh muutuvad tarbimisotsused (struktuur, 
kaht), muutub tarbimise, säästmise ja investeerimise vahekord? 

 
4.2. Kas eelnõu mõjutab ettevõtluskeskkonda ja ettevõtete tegevust? 
� Kas eelnõu mõjutab kehtestatud makse, tasusid või ettevõtlustoetusi otseselt (näiteks 

tulumaksu või ettevõtlustoetuste määrade muudatused) või kaudselt (näiteks muudatused 
seoses tööjõu sissetulekute maksustamisega või tollimäärade muutmine)? 

� Kas eelnõu põhjustab muutusi äritegevusese suunitluses?  
� Kas eelnõu mõjutab äritegevuse aktiivsust või investeeringuid mõnda ettevõtlussektorisse?  
� Kas eelnõu mõjutab ettevõtetevahelist konkurentsi, st takistab, piirab või moonutab 

konkurentsi ettevõtete vahel, sh Eesti ettevõtete konkurentsipositsiooni teiste 
rahvusvahelistel turgudel tegutsevate ettevõtete suhtes? 

� Kas eelnõu mõjutab uute ettevõtete pääsu turule (näiteks piirangud lubade, litsentside näol), 
turu koondumistaset ja ettevõtete konkurentsimeetodite (nagu hinnad, kvaliteet, reklaam) 
kasutamist? 

� Kas eelnõu mõjutab eelkõige väikeettevõtteid või äritegevust alustavaid ettevõtteid või teisi 
majanduslikult vähemkindlustatud ettevõtteid (sh füüsilisest isikust ettevõtjaid)? 

� Kas eelnõu mõjutab ettevõtete kasvuvõimalusi? 

� Kas eelnõu mõjutab mõne kindla tegevusalaga seotud ettevõtete või majandussektori 
toimetulekut?  

� Kas eelnõu mõjutab ettevõtete investeeringuid või muudab investeerimise eeldusi?  
� Kas eelnõu mõjutab (edendab või takistab) innovatsiooni ehk uute tootmismeetodite, 

toodete ja teenuste väljatöötamist, samuti uurimis- ja arendustegevust? 

 

4.3. Mõju halduskoormusele: kas eelnõu mõjutab ettevõtete või füüsiliste isikute bürokraatliku 
asjaajamise mahtu? 

� Kas eelnõu mõjutab (suurendab või vähendab) ettevõtete, mittetulunduslike 
organisatsioonide või kodanike poolt riigile teabe edastamise kohustust ja sellega kaasnevaid 
kulusid? St nii info hulka kui selle kogumise, sisestamise ja kontrolliga seotud tööprotseduure 
või toiminguid? 

� Kas eelnõu mõjutab ettevõtte tegevuseks vajalike kooskõlastuste taotlemisega kaasnevate 
menetlustoimingute (nt loa või litsentsi taotlus, tegevusaruande või registrikande esitamise 
kohustus jne) hulka või olemasolevate toimingute töömahukust ja sellega kaasnevaid kulusid, 
nt lisanduvad otsesed (lõivud) või kaudsed kulud (notaritasud, ekspertiisid)?  

� Kas riigilt toetuse või loa taotlemiseks lisandub eelnõu mõjul kodanikele kohustus edastada 
andmeid senisest erinevas mahus? 

� Kas eelnõu mõjutab nõudeid, mis puudutavad mõne täiendava tööprotseduuri läbiviimist või 
tekib kohustus spetsiaalse tehnika hankimiseks?  

 



4.4. Kas eelnõu mõjutab infoühiskonna arengut? 
� Kas eelnõu mõjutab ühiskonna elutähtsate funktsioonide sõltuvust infotehnoloogiast või 

andmesidevõrkudest?  
� Kas eelnõu mõjutab mõne infoühiskonnateenuse kasutamist ja kättesaadavust, nt kas 

eelnõust tulenevate uute teenuste kasutamine eeldab erilisi seadmeid või oskusi ja võtab 
arvesse eri inimrühmade vajadusi? 

� Kas eelnõu mõjutab infoühiskonnateenuste pakkumist, sisu või selliseid teenuseid pakkuvate 
ettevõtete tegevust?  

Allikas: Justiitsministeerium, parema õigusloome programm, ÕMA töögrupp 2009  
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Väljavõte. Arutelutekst Eesti Sotsiaalteaduste Aastakonverentsi sektsioonis Õigusteaduse piirid 24.11.2000 ja Riigikogu 
Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna (MSI) raport R10/38 Riigikogu põhiseaduskomisjonile 21.02.2001. 26 lk 
+ Lõpus (alates lk 6) Andres Võrgu 2004. a TÜ avaliku halduse loengu slaidid kulu-tulu analüüsist 

  

Seadusloome kvaliteet = mõjude analüüs, läbipaistvus, 
kodanikeühenduste osalus ja riigi haldussuutlikkus? 

Aare Kasemets 
 
* * * * [….] 
2.2. Regulatsioonide mõju analüüsi käsitlused OECD riikides: teooria ja praktika. 
2.2.1. Riigi rollid ja regulatsioonide mõju analüüsi mitmemõõtmelisus………………………..1  
2.2.2. Regulatsioonide mõju analüüsi programmide neli eesmärki……………………………..3 
2.2.3. Regulatsioonide mõju analüüsi põhiliigid on tasuvusanalüüs, kulude tõhususe analüüs, 
fiskaal-/eelarveanalüüs, riskianalüüs ja rakendamiskulu analüüs……………………………….4  
+ Andres Võrgu kulu-tulu analüüsi meetodi ülevaade (2004)……………………………….6  
 
2.2.1. Riigi rollid ja regulatsioonide mõju analüüsi mitmemõõtmelisus.  
Seaduste ja teiste regulatsioonide kvaliteet on väga oluline nii kodanikuühiskonna, majanduse 
kui poliitilis-õiguslike institutsioonide arengule, sest seadusega kehtestatud regulatsioonide 
mõju on vähemasti kolme-mõõtmeline: efektiivsus konkreetse poliitika eesmärkide 
saavutamisel, mõju majanduslikule aktiivsusele ning asukoht õigusriigile omases seaduse 
ülimuslikkuse raamistikus. Need kolm pole alati üksteist toetavad ja sageli peavad valitsused üht 
teisega tasakaalustama. OECD analüütikud eristavad kolme regulatsioonide põhitüüpi (õiguslik, 
majanduslik, administratiivne), mida riik saab vajadusel rakendada kombineeritult (OECD, 
Synthesis, 1997). Reguleeritavate suhete liigi järgi vaadeldakse mõningal juhul eraldi veel 
sotsiaalset ning keskkonnaalast regulatsiooni (Liiva 1998). Liigselt koormavad, keerulised või 
ebapraktilised regulatsioonid vähendavad suure tõenäosusega ühiskonna heaolu, pidurdavad 
majanduskasvu, vähendavad koostööd ning suurendavad administratiivkulusid. Halvasti 
planeeritud, läbimõtlematud reeglid võivad omada ootamatuid ja hävitavaid tagajärgi 
konkurentsile, investeeringutele ja tööturule. OECD liikmesriigid pühendavad palju energiat 
reguleerimise kvaliteedi ja efektiivsemaks tõstmiseks. Selle eesmärgi saavutamisel on keskne 
roll reguleerimisega kaasnevate mõjude ex ante hindamisel. Selle jaoks on väljatöötatud 
erimeetodeid koondnimetuse all reguleerimise mõjude analüüs ehk RMA.1 S.H.Jacobs kirjeldab 
raamatus “Regulatory Impact Analysis. Best Practices in OECD Countries” (1997) erinevate 
riikide RMA-rakenduste variatiivsust: mõnes riigis hinnatakase seaduseelnõude mõjusid 
makromajandusele ning ettevõtlusele, mõnes avalikule haldusele ja paberitööle. Teistes riikides 
on rakendatud põhjalikku kulude-tulude analüüsi meetodeid ühiskondliku heolu teooriate ning 
mudelite alusel, kolmandates vaadeldakse tähelepanelikult õigusaktide mõju elukeskkonnale,  
Prantsusmaa RMA-programmis on analüüsi keskmes regulatsioonide mõju tööhõivele ja samuti 
on esile toodud mõjud kodanike asjaajamise protseduuridele: kui asjaajamine riigiga või 
omavalitsusega läheb keerukamaks ehk bürokraatlikumaks, siis peab see olema veenvalt 
põhjendatud  (Jacobs 1997; Liiva 1998). 
Uuemad poliitilis-majanduslikud riigiteooriad eristavad valitsuse kolme põhirolli ja 
majandusse sekkumise viisi:  
1) jaotav roll õigluse ja võrdsuse küsimuste lahendamiseks turu poolt toodetava heaolu ja 
sissetulekute jaotamisel;  

                                                 
1 RMA = ingl. k. regulatory impact analysis – RIA. Mõned autorid eelistavad RMA mitte-empiiriliste  meetodite 
käsitlemise puhul sõna “analüüs” asemel sõna “hindamine” (assessment) – vt M.Ben-Gera 1999 
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2) stabiliseeriv roll - valitsus sekkub majandusse fiskaal- ja monetaarpoliitikaga, et vähendada 
inflatsiooni, töötust ja seega kokkuvõttes suurendada ühiskonna heaolu. Seaduste üks ülesandeid 
on institutsionaalse kindluse loomine;  
3) reguleeriv roll, kus valitsuse eesmärgiks on turu efektiivsuse suurendamine eelkõige 
turutõrgete korrigeerimisega. Turutõrkeks võib pidada ka turu võimetust jaotada heaolu 
sotsiaalselt õiglaselt. Kui majanduses erinevad tegevused pole piisavalt koordineeritud, võib olla 
tulemuseks üldine tasakaalustamatus avaldudes üldine hinnataseme tõusu, töö- ja kapitali 
alaekspluatatsiooni, süsteemse kommunikatsioonitõrke jms kujul.  
Turutõrgetele saab reageerida majanduslike, sotsiaalsete või administratiivsete suhete 
regulatsiooniga. Majanduslikud regulatsioonid sekkuvad otseselt turu otsustesse valdkondades 
nagu hinna kujunemine, konkurents, turule sisenemine ja sealt väljumine. Selle eesmärgiks on 
reeglina turgude tõhususe suurendamine mõjutades majanduses mida, kus ja kuidas toodetakse 
ning kuidas teenitud tuluga ümber käiakse. Riigi juhtimiseks vajalikud administratiivsed 
regulatsioonid on seotud reeglina formaalsustega, mille kaudu avaliku halduse kandjad koguvad 
informatsiooni, osutavad avalikke teenuseid või teostavad järelevalvet. Siia kuuluvad lubade 
taotlemine, info esitamine, andmete säilitamine jne. Viimase kahe aastakümne jooksul on rõhk 
majanduslikelt regulatsioonidelt liikunud sotsiaalsete ning keskkonnakaitsega seotud 
probleemide reguleerimise suunas, sest poliitikute jaoks on järjest olulisemaks muutumas 
sellised probleemid nagu võrdõiguslikkus, tarbijakaitse, tööohutus, riskide vastu kindlustamine, 
sotsiaalne  kokkukuuluvus, keskkonna saastumise mõju tervisele, kasvuhooneefekt jne.  
 
Õigusliku reguleerimisega kaasnevate mõjude hindamine näitab kas reguleerimise 
tulemus on soovitav ja vastab ootustele.  
Oluline on mõista, et kasutades õiguslikku regulatsiooni kui vahendit teatud sotsiaalsetele, 
majanduslikele, poliitilistele, õiguslikele või looduskaitselistele probleemile reageerimiseks, on 
selle vahendi vajalikkuse tõendamise kohustus eelnõu algatajal, kelleks reeglina on valitsus või 
parlamendi fraktsioon. Algataja peab näitama, et probleem eksisteerib ja et pakutav regulatsioon 
on efektiivne viis sellega tegelemiseks. Riigiõiguslikust seisukohast vaadates on tähtis tagada 
seaduste ülimuslikkus. Regulatsioon, määratledes võimu kasutamise, samas piirab seda võimu. 
Seega ei saa regulatsioone vaadelda kui ainult vahendeid, millega valitsused “juhivad 
kodanikke”, vaid kui kokkulepet valitsuse ja kodanike vahel. Erinevat liiki mõjud ilmnevad 
sageli kompleksselt. Majanduslikust vaatekohast kõik regulatsioonid, sõltumata eesmärkidest, 
omavad otseseid ja kaudseid mõjusid majandusle. Iga seaduse loomine ja rakendamine kulutab 
mingi osa rahvuslikust heaolust. Seaduse tegelikku kulu ja tulu on raske hinnata. OECD 
andmetel moodustavad õigusaktide rakendamis-kulud ca 10% SKP-st. Sellise suurusega otsesed 
kulud on märkimisväärsed majanduskasvu ja töökohtade loomise aspektist, kuid ka kaudsed 
kulud võivad olla sama olulised (Jacobs 1997; Liiva 1998).  
 
Regulatsioonidega kaasnevad kulud võib jaotada järgmiselt: 
1) Otsene kulu valitsusele. Reguleerimissüsteemiga seotud kulud, sh väljatöötamise, 
rakendamise jms kulud. See on kõige nähtavam aga ka kõige väikesem kululiik.  
2) Täideviimise e rakendamiskulud ettevõtetele ja kodanikele. Need jagunevad omakorda 
administratiivkuludeks ja kapitalikuludeks (uute seadmete ostmine, tootmisprotsessi muutmine, 
kasvavad tootmiskulud jne).  
Selle kululiigi suurus tuleb paljudele üllatusena. Näiteks EL-i ja selle liikmesriikide 
seadusandlustest tulenevad administratiivnõuded lähevad Euroopa ettevõtetele maksma 540 
miljardit eküüd aastas ehk kokku 3-4 % SKP-st2. Uurimused näitavad, et need kulud langevad 
ebaproportsionaalselt suures ulatuses just väike- ja keskmise suurusega ettevõttetele (SME-d). 

                                                 
2 The European Observatory for SMEs (1995), Third Annual Report, EIM, the Netherlands (viidatud K.Liiva 1998). 
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USA-s kulutavad 1-4 töötajaga ettevõtted seoses administratiivkulutustega 2080 dollarit töötaja 
kohta, ettevõtted 500-999 töötajaga aga ainult 120 dollarit töötaja kohta3. On selge, et osa 
kulusid on õigustatud üldise sostiaalse kasulikkusega, sest mittereguleerimisel oleks kulud 
suuremad. Enamus sellest kululiigist näitab siiski investeeringute suunamist tootmisest 
valitsusprogrammidesse, mis võib küll olla arukas investeering, kuid poliitikud hindavad seda 
harva tulususe või alternatiivkulu seiskohalt.  
3) Kaudsed kulud majandusele tekivad konkurentsi ja innovatsiooni vähendavate õigusaktide 
tulemusel, mis aeglustavad struktuurseid reforme, tootlikkuse kasvu ja vähendavad tarbija 
hinnavaru (Liiva 1998).  
 
2.2.2. Regulatsioonide mõju analüüsi programmide neli eesmärki. 
Regulatsioonide mõju analüüs (RMA) on paindlik otsustusvahend, meetodite kogum, mis (1) 
süsteemselt ja järjekindlalt uurib valitsuse tegevusega kaasnevaid võimalikke mõjusid ja (2) 
edastab otsustajatele vajalikku informatsiooni otsuste kvaliteedi tõstmiseks. Nii analüüsi kui 
info aspekt on otsustava tähtsusega. RMA eesmärgid, ülesehitus ja roll juhtimisprotsessis 
varieerub riikides ning ka erinevate poliitikate osas. OECD riikide valitsused on defineerinud 
RMA programmide neli eesmärki:  
1) Valitsuse tegevuse tegelikust mõjust arusaamise parandamine, sealhulgas nii kaasneva 
tulu kui ka kulu osas. OECD riikides võib täheldada suundumust enam empiirilise alusega 
regulatsiooni suunas. See näitab kasvavat tähelepanu ning muret nii erasektori kui valitsuse 
tegevuse efektiivsuse üle. Kvaliteetset seadust peetakse järjekindlalt parimaks vahendiks 
tasuvate ja efektiivsete lahenduste saavutamiseks. RMA on paljulubav seetõttu, et parandades 
eri regulatsioonide tulude-kulude võrdlemist, võib ta aidata määrata prioriteete. Ressursside 
paigutamine vähem efektiivsete regulatsioonide väljatöötamisest efektiivsemate 
väljatöötamisele suurendab valitsuse tulemusi ja vähendab kulutusi.   
2) Arvukate poliitika eesmärkide integreerimine. Peamine väljakutse reguleerijatele on 
mitmete teineteist mõjutavate poliitikate integratsioon. Aina kompleksemaks muutuvas 
maailmas peavad seadusloomes osalejad olema teadlikud mitte ainult oma kitsalt piiritletud 
eesmärkidest, vaid ka tagajärgedest majanduslikule efektiivsusele, kaubandusele, õiglusele ja 
keskkonnale. Kogemus näitab, et poliitilised kompromissid on paremini saavutatavad RMA 
tulemuste aruteluga. RMA-d saab kasutada kui raamistikku, et näidata poliitikate seotust ja anda 
otsustajatele võimalus hinnata kompromisse. Selles mõttes on RMA poliitikas ja seadusloomes 
ka koordineerimise vahend erinevate huvide ühendamiseks.  
3) Läbipaistvuse ja huvigruppidega konsultatsioonide parandamine. Viimasel kümnendil 
on paljudes OECD ja sh EL-i riikides mindud avatuma ja suurema osalusega poliitilise 
otsustamise suunas. Valitsused kasutavad erinevaid meetodeid huvigruppide informeerimiseks 
ning kaasamiseks võimalikult varases otsustusprotsessi faasis4. Ka Eesti on UNDP projekti 
kaasabil osalusdemokraatias edenenud5. 
4) Valitsuse vastutuse suurendamine. RMA suurendab otsustajate vastutust edastades 
ulatuslikumat informatsiooni ja näidates kuidas valitsuse otsused toovad ühiskonnale kasu.  
Süsteemne regulatsioonide analüüsimine võimaldab otsustajatel mõista regulatsiooni tagajärgi ja 
ühiskonna ressursside kõige optimaalsemat paigutamist. Analüüsimine ei pea kaasa tooma 
vähem või rohkem reguleerimist, vaid peaks viima efektiivsemale tegutsemisele üldisemalt. 
Reguleerimispoliitikad edendavad ideaalis majanduskasvu ja konkurentsi. Kui tekib konflikt 

                                                 
3 Hopkins, T.(1995), A Survey of Regulatory Burdens; Report to the US Small Business Administration, June, Washington. 
4 Vt A.Kasemets - Riigipoolseid ootusi koostööks era- ja mittetulundussektoriga. Võimalused seadusandlikus protsessis 
osalemiseks (07.05.1999). Valitsusväliste organisatsioonide neli rolli: 1) Oma tegevusala, elukoha jm probleemide 
kaardistaja; 2) Raha jm ressursside raiskamise avastaja-näitaja; 3) Ettepanekute tegija, omavalitsus- ja riigiasutuste 
koostööpartner, arutelus osaleja, säästmisvõimaluste pakkuja, teenuste osutaja; 4) Valvekoer, Kellalööja, Moraalivalvur, 
Ohver, Kannataja, et juhtida avalikkuse tähelepanu. MSI veebis: http://www.riigikogu.ee/osakonnad/msi/4011.html. 
5 Vt Koostöömemorandum – Riigikogu Toimetised 1/2000, lk 258 – http://www.riigikogu.ee/rva/toimetised  
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majanduslike ja teiste eesmärkide vahel, siis peaks olema mingi mehhanism, mis tagab, et leitud 
tasakaal vastaks ühiskonna huvidele. Reguleerimise analüüs on mõeldud selliste kompromisside 
toetamiseks, kuid RMA ise ei ole piisav alus otsustamiseks. Pigem on RMA teejuht, abivahend 
poliitilise ja administratiivse otsustamise kvaliteedi parandamiseks. Lisaks teenib RMA olulisi 
poliitilisi väärtusi nagu avatus, avalikkuse kaasamine ja vastutus. RMA toetab poliitikat, mis 
teenib kogu ühiskonna, mitte konkreetsete huvigruppide huve.  
Kuigi RMA ei määratle tehtavaid otsuseid, ei ole ta neutraalne. Informatsioon on võimas 
vahend. Küsimused millele RMA on suunatud, analüüsimeetod ning asetus otsustusprotsessis 
võivad tugevalt mõjutada otsustamisel olevate väärtuste mõjusust. RMA võib tugevdada või 
nõrgendada osapoolte positsioone või koguni sõltuvalt RMA ja teiste otsustamismeetodite 
vahekorrast muuta teatud otsuste vastuvõtmise võimatuks. RMA võime muuta arutluse olemust 
on üks põhjustest, miks RMA jääb rakendamise seisukohalt vastuoluliseks ning keeruliseks 
(Jacobs 1997; Liiva 1998; Ben-Gera 1999). 
 
2.2.3. Regulatsioonide mõju analüüsi põhiliigid on tasuvusanalüüs, kulude tõhususe 
analüüs, fiskaal-/eelarveanalüüs, riskianalüüs ja rakendamiskulu analüüs:  
1) Tasuvusanalüüs (cost-benefit analysis) on reguleerimisanalüüsidest kõige ulatuslikum. 
Antud meetod on väga efektiivne, aga ka kõige kulukam. Selle puhul arvutatakse kokku kõik 
reguleerimisotsusega kaasnevad tulud, võrreldakse neid kogukuluga ning nende vahekorra 
sobivuse puhul peetakse otsust potentsiaalselt atraktiivseks. Tasuvusanalüüsi põhiidee on selles, 
et ressursid on piiratud ning ideaalis tuleks paigutada neid nii, et see maksimeeriks ühiskonna 
heaolu. Regulatsioonide majanduslikud piirangud on selgelt arusaadavad, sest kuskil on rahaline 
piir, millest rohkem kulutada pole võimalik. Nende otsuste identifitseerimine, mis ületavad selle 
piiri, ongi tasuvusanalüüsi eesmärk. Tasuvusanalüüs iseenesest ei pruugi olla otsustamiseks 
piisav. Kui majanduslikud ressursid on piiratud, siis ei saa kehtestada kõiki neid regulatsioone, 
millega kaasnev tulu on suurem kui kulu.  
Tasuvusanalüüs võimaldab arvesse võtta ka ajastatust (timing considerations). Reguleerimisega 
kaasnevad tulud ja kulud ilmnevad sageli pikema perioodi vältel. Kuluga seotud aspektid võivad 
omada pikaajalist mõju eriti kui reguleerimise puhul on tegemist ulatuslike kapitalikulutustega, 
samuti on ka tulul pikaajalisi tagajärgi. Poliitika, mis puudutab klimaatilisi muutusi, annab 
tagajärgi tõenäoliselt alles järgmisel sajandil. Küsimus on antud juhul selles, kui palju on 
ühiskond nõus loovutama tulevikus saadava kasu nimel. Kumb on eelistatavam - kas säästa 2 
elu nüüd või 10 tulevikus? Kuna tulevikus ilmnev tulu omab vähem väärtust võrreldes täna 
ilmneva tuluga, tuleb selle erinevuse väljendamiseks näitajad diskonteerida. Reeglina kõrgem 
diskonteerimismäär vähendab tulevikus esinevate maksete väärtust ja seega poliitika, millega 
kaasnev tulu ilmneb pikema aja jooksul, paistab vähem atraktiivne. Kõrge diskonteerimismäära 
puhul eelistatakse poliitikat, mis on vähem kapitalimahukas ja mis pakub kohest tulu. Madalama 
määra kasutamine muudab meid enam tulevikku orienteerituks ja enam huvitatuks sellistest 
küsimustest nagu klimaatilised muutused, globaalne soojenemine ja vähist hoidumine = 
tagajärjed, mis ilmnevad viivitusega. Kuigi tasuvusanalüüsil on palju atraktiivseid omadusi, 
tuleb olla teadlik selle jaoks olulistest eeldustest. Kõige tähtsam on selle lähenemise puhul 
ulatuslikkus. Arvestada tuleb kõigi kaasnevate oluliste mõjudega, et keegi ei saaks valikuliselt 
hinnata vaid soovitavat tulu või osa kulust. Sagedamini esile tõstetud probleem tasuvusanalüüsi 
puhul on see, et kõik probleemid ei ole kvantifitseeritavad. Näiteks, mis on vähihaige inimese 
elu viie aasta võrra pikendamise väärtus? See ei tähenda, et tasuvusanalüüs on sellistel juhtudel 
kasutu. Isegi kui tulu ja kulu komponente ei saa hinnata rahalistes vm. kvantifitseeritud 
ühikutes, on ka kvalitatiivne tulude ja kulude hindamine kasulik kaasnevate mõjude 
hindamiseks. Tasuvusanalüüsi printsiipe ei tohiks hüljata vaid keerukuse pärast. Olulisim on 
tasuvusanalüüsi alusprintsiip - iga valitsuse otsuse puhul peavad valitud tegevusega kaasnevad 
kulud olema õigustatud sellega kaasnevate tuludega. See printsiip peaks juhtima kõiki 
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regulatiivseid otsuseid, sõltumata kasutatavast analüüsimeetodist. Alati peab olema eesmärgiks 
hinnata kõikide poolte kulusid ja tagada, et kogutulu ületab seaduse kehtestamisega kaasneva 
kulu (vt lõppu lisatud Andres Võrgu slaide).  
2) Kulude tõhususe analüüs (cost - effectivness analysis) on eelmisest piiratum vahend. 
Analüüs annab loendi erinevate alternatiividega kaasnevatest suhtelistest kuludest konkreetse 
eesmärgi saavutamiseks. Näiteks on riskiregulatsioonide puhul eesmärgiks teha kindlaks 
millised poliitikavariandid vähendavad riski elimineerimisega seotud kulu. Antud lähenemise 
puhul ei üritata konverteerida tulusust rahalistesse ühikutesse, vaid hinnatakse neid muudel 
alustel (riski vähenemise määr, päästetud elude arv jne). Kulude tõhususe analüüs on kõige 
kasulikum, kui sarnaste tulemuste saavutamiseks on esitatud valik alternatiive. Vähem kasu on 
siis kui tegevusettepanekutega kaasnevad märkimisväärsed tulud, kuna kulude tõhususe analüüs 
ei võimalda nende hindamist. Antud meetod ei võimalda vastata ka küsimusele, kas regulatsioon 
on vajalik või soovitav. Kuna selle analüüsi käigus ei hinnata aluseks olevate poliitiliste 
eesmärkide arukust, on saadud tulemused tavaliselt vähem vaieldavad kui need, mis saadud 
tasuvusanalüüsiga. Hindamiselt kõrvaldatakse vaid need regulatsioonid, mis on tulemuse 
saavutamiseks selgelt ebasobivad - vähem tulu suurema kuluga. Probleemiks on, et nimetatud 
meetod eeldab teatud tulu saavutamist. Antud meetod töötati algselt välja kaitsekulutuste 
hindamiseks. Kindralid jt. sõjaväelased kuulutasid heameelega teatud tankidisainid 
kulutõhusateks, see aga tähendas lihtsalt seda, et meetod identifitseeris odavaima viisi 
konkreetse tanki ehitamiseks (mis ei tähenda, et riik peaks ehitama tanki). 
Ülesandeks on tulemuse saavutamiseks kõige odavaima viisi leidmine. Oluline erinevus kulude 
tõhususe analüüsi ja tasuvusanalüüsi vahel on, et esimese puhul pole vaja tulusid selgelt 
väärtustada. Kulude tõhususe analüüsi puhul ei hinnata rahalistes ühikutes selliseid tulemusi 
nagu võrdsed võimalused, vähenenud suremus või paranenud toitumus. Järelikult on ka 
andmevajadused selle puhul väikesemad.  
3) Rakendus- ehk täideviimiskulu analüüs (compliance cost analysis) on ulatuselt kitsam, 
kuna ei ürita kvantifitseerida tulusid. Analüüsinõuded on väiksemad ja keskendunud kuludele, 
mida on ka tavaliselt kergem hinnata. Antud meetod on hea kui peamine probleem on selles, kas 
regulatsiooni kehtestamisega kaasnev koormus on teostatav, proportsionaalne või vähendatud 
miinimumi.  
4) Ettevõtetele (või väikefirmadele) mõju analüüs (business or small business impact 
analysis) on variant eelmisest. Keskendub kuludele teatud sektoris, hõlmab kas kõiki ettevõtteid 
või spetsiaalselt SME-sid. Nagu eelpool mainitud, toob enamus regulatsioonidest kaasa suurima 
kulukoormuse ettevõtetele ning see meetod identifitseerib enamuse otsestest kulutustest. Ei 
hõlma kulusid tarbijatele, valitsusele või ettevõtlusega mitte - seotud gruppidele. Antud 
lähenemist kasutatakse tihti juhul kui põhiküsimuseks on ettevõtetele kaasneva mõju 
vähendamine või piiramine. 
5) Fiskaal- või eelarveanalüüs (fiscal or budgetary analysis) on samuti osaliselt  
täideviimiskulu analüüs. Hinnatakse vaid tagajärgi eelarvele, mis moodustavad tavaliselt väikese 
osa kogukuludest. Antud meetod annab päris täpseid tulemusi ja võib osutuda eriti kasulikuks 
kui põhiküsimuseks on rakendamise strateegia, kõrge täideviimiskulu või valitsuse eri tasanditel 
kantavad kulutused.  
6) Riski hindamine (risk assessment) kvantifitseerib riske, selleks et ratsionaalselt hinnata, kas 
valitsuse tegevus on õigustatud. Aitab vastata nn "künniseküsimusele" - kas reguleerida - ning 
lisaks aitab hinnata riski vähendamise soovitavust [valdkondlikult erinevad riskide hindamise 
küsimustikud, sh juhtimine, finants, õigus, keskkond, tervis jm]. 
7) Risk-riski analüüs (risk-risk analysis) hindab riske kui üksikasjalikke kompromisse. Sel 
puhul ei arvutata ainult otsest mõju riski reguleerimisele, vaid proovitakse hinnata ka teisi riske, 
mida reguleerimise käigus mõjutatakse ja otsustada kas reguleerimise mõju riskile on sobiv. 
Antud analüüs sai alguse probleemist, et mõned riskiregulatsioonid tegelikult suurendasid riski. 
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Näiteks kui piiratakse suhkruasendajate kasutamist, hakatakse selle tulemusel sööma 
kõrgekalorilisi toite. See omakorda toob kaasa riski surra südamehaigustesse ja vähki – seega 
kogu tulusus on keelamisest kadunud. 
Reguleerijatel peaks olema võimalus valida analüüsimeetod vastavalt ettepaneku 
olemusele. Paindlikkus ei tähenda, et valida võib ükskõik millise RMA meetodi. Lubatavate 
meetodite arv tuleks piiritleda, hõlmates täpsemaid meetodeid kulukate regulatsioonide ja 
lihtsamaid vähekulukate jaoks. Kvaliteetne regulatsioonide mõju analüüs peab kriitiliselt 
hindama ka seda, kas käsitletav küsimus on piisava tähtsusega, et õigustada seadusandja ja/või 
valitsusepoolset sekkumist.  
Alati hoolikalt kaaluda võimalust “mitte midagi teha” või kuidas regulatsioone hoopis 
vähendada. 
RMA toetab “kultuurilist nihet” poliitikute ja ametnike seas, sest reguleerijad muutuvad 
teadlikumaks oma tegevusega kaasnevast. Seaduste efektiivsus poliitika eesmärkide 
saavutamisel on toob sageli pettumust, tõstatades küsimusi nende kavandamise, sisu ja 
prioriteetide otstarbekohasusest. OECD riigid on rakendamas laiapõhjalisi programme 
eesmärgiga suurendada regulatsioonide kvaliteeti, vähendada kulusid ning tühistada 
mittevajalikud õigusaktid (vt p. 4.1). Paljud RMA-st kirjutavad autorid rõhutavad, et nende 
meetodite puhul on tegemist eelkõige riigijuhtimisega seotud mõtteviisi ja teadmiste kogumiga, 
mida kasutatakse vastavalt lahendamist vajavate probleemide olemusele ja riigi võimalustele, 
teades, et iga seadus avaldab mõju ja tal on sotsiaal-poliitiline ning majanduslik hind (vrd Jacobs 
1997; Binder 1999; Ben-Gera 1999 ja K.Liiva 1998 - MSI veebis 
www.riigikogu.ee/osakonnad/msi/liiva_too.html ). 
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Kulu-tulu analüüs hindamaks projektide tasuvust 
ja õigusaktide kogumõju 

Andres Võrk 
TÜ majandusteaduskond/PRAXIS 

Loeng TÜ avaliku halduse tudengitele 
Tartu 05.03.2004 
TÜ MTK kodulehel: 

 http://infutik.mtk.ut.ee/www/kodu/riqk/ee/mitmesugust/kutu.htm 
 

 
Motivatsioon 
• Kuidas hinnata õigusaktidega kaasnevaid kulusidtulusid? � Kas poliitika on otstarbekas ühiskonna seisukohalt? � Millisel viisil mingit eesmärki saavutada? 
• Nt Millisel viisil kulutada 500 mln terviseedenduseks? 
• Kuidas hinnata avalikke investeeringuid? � Teede ja keskkonna projektid, haridusobjektid, riigikaitse jne � Aastatel 2002-2005 Eesti riiklike investeeringute programmis investeeringud 21 miljardi 
krooni eest 
• Kuidas hinnata riigi jooksvate kulude otstarbekust? 
 
Kulu-tulu analüüs 
(Cost Benefit Analysis – CBA, BCA) 
• Kulu-tulu analüüs üks peamisi vahendeid avalike kulutuste või seadusmuudatuste 
põhjendatuse hindamiseks 
• Eesmärk agregeerida informatsioonihulka ja võimaldada otsuste tegijal lihtsamalt valida 
erinevate alternatiivide vahel 



 7

• Kulude ja tulude rahaline hindamine � Sarnane erasektoris äriprojektide tulusus hindamisega 
 
CBA - kasutusvaldkonnad 
• Programmide valimine, mis suurendavad enim ühiskonna heaolu 
• Riigi investeeringute analüüs � Nt infrastruktuuri objektide ehitus 
• Jooksvate kulutuste analüüs � Nt hariduskulude analüüs 
• Poliitikaotsuste analüüs � Nt kas subsideerida, maksustada, reguleerida � Keskkond, transport jmt 
 
CBA teooriast (1) 
• Klassikaline majandusteooria - turujõud viivad maksimaalse efektiivsuseni: � Tootjad minimeerivad kulusid, tarbijad maksimeerivad rahulolu � Ühiskond maksimeerib toodangut � Toodangut ei ole võimalik ühiskonnas ümber jagada tõstmaks kellegi heaolu, ilma et keegi 
samaaegselt kannataks 
• Praktikas turutõrked: � Hinnad ei väljenda tegelikke kulusid ühiskonnale � Osasid hüvesid ei toodeta (public goods) � Välismõjud (externalities):saastamine, müra, nakkushaigused 

 Ühiskond ei saavuta heaolu maksimumi ainult turujõudude tulemusena 
• CBA arvestab projektide hindamisel turutõrkeid 
 
CBA teooriast (2) 
• Heaoluökonoomika (welfare economics) vaatab, kuidas ühiskond saavutab oma eesmärke 
• CBA on üks peamisi heaoluökonoomika tehnikaid praktikas 
• CBA võtab ühiskonna perspektiivi � Analüüsime projektide, seaduste kõiki tulusid ja kulusid kogu ühiskonna seisukohalt � Kriteerium on majanduslik efektiivsus � Vastame küsimusele: kas projekti (seadusemuudatust) peaks ette võtma? 
 
CBA teooriast (3) 
• Heaoluökonoomikast järeldub: 
kui projekti rahalised tulud > rahalised kulud => ühiskonna heaolu kasv 
• Kaldori- Hicksi kriteerium (ehk potentsiaalne Pareto kriteerium) 
Poliitika suurendab sotsiaalset heaolu, kui “võitjad” on suutelised “kaotajatele” kahju 
kompenseerima nõnda, et enam “kaotajaid” ole, aga “võitjad” jäävad alles. � NB! Seda hüvitist tegelikult ei maksta! 
 
CBA teooriast (4) 
Leiab: 
1) kas konkreetne poliitika suurendab heaolu 
2) milline poliitika suurendab rohkem heaolu – saab võrrelda poliitikaid 
• Samaaegselt produktiivne ja allokatiivne efektiivsus � Kuidas teha? ja Kas üldse teha? 
 
CBA areng (1) 
• Teooria 19. sajandi heaoluökonoomikast � Nt Dupuit (1844) “On Management of the Utility of Public Works” 
• Esimest korda USA-s, administreerimisvahend 
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• 1936– State Flood Control Act. Riigi osalemine jõgede üleujutuste kontrollimisel (tammide 
ehitamine) on õigustatud, kui “… tulud ükskõik kellele ületavad hinnatud kulusid.” 
• USAs 1950 “Green Book” printsiipide kohta, võttis kasutusele heaoluökonoomika mõisted 
• Kasutamise kasv 1950-1960ndatest � Riiklike investeeringute rolli suurenemine 
 
CBA areng (2) 
• Huvi langus 1970-1980d � pühenduti turutõrgete vähendamisele � Hindade muutmine nii, et arvestaks ühiskondlikku kulu (nt keskkonna maksud) 
• Alates 1980ndatest tagasitulek – valitsuse sekkumine siiski vajalik 
• OECD ja EU soovitused ÕMA vallas  
• Valdkonnad � Transport (enim kasutatud), tööstuspoliitika, tööpoliitika, tervishoid (enam kasutatakse 
kulutõhususe analüüsi, CEA), keskkond 
 
Kulu-tulu analüüsi protseduur 
1. Selgelt defineerida projekt ja projekti eesmärk 
2. Kulude ja tulude loetelu, mis projekti eluea jooksul tekkivad, ning eeldused 
3. Oluliste kulude ja tulude kvantifitseerimine (rahaks muutmine) ja diskonteerimine 
• Tänased tulud ja kulud tähtsamad 
4. Tulude ja kulude võrdlemine, otsustuse aluseks olevate suuruste arvutamine 
• Oodatav nüüdisväärtus (NPV), kulude-tulude suhe, sisemine tulusus (IRR) 
5. Tundlikkusanalüüs 
6. Kulude ja tulude mõju jaotusele 
 
 
Projekti definitsioon 
• Mida planeeritakse ellu viia? 
• Kes on potentsiaalsed võitjad-kaotajad? � Kelle vaatevinklist analüüsi teha? 
• Nt keskkonnaprojektid väga rahvusvahelised 
• Millisel määral toimub ressursside ümberjaotamine? 
 
 
Kulu ja tulude identifitseerimine 
• Lisanduvus (additionality) – kas mõju tuleneb ainult sellest projektist? 
• Ei vaata sisemisi ülekandeid ühiskonna seisukohalt 
• Asendusefekt (displacement efekt) – kas projekt vähendab vaadeldavat mõju kuskil mujal? � nt töötu abiraha maksmine ei ole kulu 
• Otsesed vs kaudsed, materiaalsed vs mittemateriaalsed 
 
 
 
Kulude ja tulude tüübid 
Nt Tallinn-Tartu kiirtee 

  Tulud Kulud 
Esmased 
(lõppkasutaja poolt 
vaadates) 

   

Otsesed Materiaalsed Vähenenud liiklusõnnetused, 
aja kokkuhoid 
 

Asfalt, kruus, töötunnid 

Mittemateriaalsed Nauding kiiremast sõidust Osad kodud kaovad 
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Kaudsed  
(pole eesmärk) 

Materiaalsed Täiendavad töökohad 
maantee ääres 

Vee ümbersuunamine 

Mittemateriaalsed  Väheneb põlismets 
Teised efektid 
(ei arvestata tavaliselt) 

 Soomlased saavad kiiremini 
Lõuna-Eestisse 

 
Edelaraudtee olukord 
halveneb (kompensatsiooni 
vajadus?) 

 
Kulude-tulude väärtustamine 
• Alternatiivkulu � Kulu pole raha, mis maksame, vaid tulu, mis jääb saamata 
• Turuhinnad, kui olemas ja õiged 
• Turuhinnad alati ei peegelda kulusid ühiskonna jaoks � Mittetäielik konkurents, maksud, subsiidiumid � Kui mingit ressurssi pakutakse rohkem kui nõutakse, siis turuhind ei peegelda ühiskonna 
jaoks õiget kulu 
• Nt Töötus 
• Kui projekti tulemusena saab tööle töötu, siis tema palk ei ole kulu ühiskonnale 
• Kui kuskil mujal hõive väheneb, siis on kulu 
• Aja hind � Tööaja hind, vaba aja hind 
• Elu hind � Tervise-, keskkonna-, transpordiprojektid 
 
 
Elu väärtustamine 
• Sissetulekul baseeruv � Nt töövõimetuspension � Kohtute poolt välja mõistetud tasud, hukkunute eest 
makstav tasu 
=> rikkama elu hind kõrgem, noore elu hind kõrgem 
• Maksevalmidusel baseeruv � Kui palju inimesed on ise nõus maksma, et 
suurendada ellujäämise tõenäosust 
• Helkuri ostmine, turvalisem auto 
• Palgaerinevustel baseeruv lähenemine � Kui palju riskantsetel ametikohtadel on palk kõrgem 
• Elukvaliteedi dimensioon – terviseprojektide puhul 
 
Diskonteerimine 
• Tulud ja kulud esinevad üle pika perioodi 
• Raha väärtus ajas muutub � Alternatiivkulu, ajaeelistus, inflatsioon 
• Tuleviku suurusi tuleb võtta arvesse väiksema kaaluga 
• Tavaliselt reaalne diskonteerimismäär ca 5% 
 
Otsustuskriteerium 
• Tulud>Kulud => projekt OK 
• Diskonteeritud tulude ja kulude vahe (nüüdisväärtus) 
NPV>0 => projekt OK 
• Kulude-tulude suhe 
Tulud/kulud>1 => projekt OK 
• Projekti sisemine tulusus (internal rate of return, 
IRR), diskonteerimisnorm, et NPV=0 
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IRR> diskonteerimisnorm => projekt OK 
 
Tundlikkusanalüüs 
• Määramatuse arvestamine 
• Stsenaariumanalüüs � Tundlikkusanalüüs 
• Millest sõltub meie tulemus kõige enam 
• Riskantsetele tulemustele tõenäosuste sidumine 
• Tõenäosusjaotuse abil tulemuste esitamine � Nt 
tõenäosusega 10% NPV<0 
tõenäosusega 80% 0<NPV<1000 
tõenäosusega 10% 1000<NPV 
 
 
Jaotusküsimused 
• Kuidas arvestada, et erinevad inimesed võidavad või et ühed võidavad rohkem kui 
teised 
• NPV seda ei arvesta 
• Nt üks inimene +200 EEK 
teine inimene -100 EEK 
Kokku + 100 EEK => hea projekt (potentsiaalse kompenseerimise kriteeriumi järgi) 
 
Jaotusküsimused (2) 
• Osad projektid mõjutavad oluliselt inimeste tulujaotust 
• Mõnigatel poliitikatel otsesed ümberjaotuslikud eesmärgid 
• Erinevatele inimestele osaks saadavatele kuludele ja tuludele erinevate kaalude andmine � Vaeste täiendavatele tuludele suurem kaal, kui rikaste tuludele � Nt tervisekulude kanali valik Eestis selles valguses? 
• Raske kasutada, harva 
• Võrdleme ebavõrdsust enne ja pärast projekti 
 
Kulu-tõhususe analüüs, CEA 
(cost-effectiveness analysis) 
• Täielik CBA väga raske, eriti tulude rahasse panemine � Inimese elu hindamine eriti raske 
• CEA on üks osa CBAst, kus väljundit ei panda rahasse vaid jääb naturaalseteks ühikuteks � Välditakse mitmeid probleeme 
• Uuritakse, milline projekt toob kaasa soovitud efekti vähima kuluga 
• Saab võrrelda ainult sama eesmärgiga projekte 
 
 
CEA (2) 
• Palju kasutatakse tervishoius � Inimese elu hindamine väga raske – “league tables” 
• Näide 
(a) 1 miljon perearstidele vähendab täiskasvanute suitsetamist 2% võrra 
(b) 5 miljonit reklaamikampaanias vähendab täiskasvanute suitsetamist 4% võrra 
1% vähendamise kulu 
(a) 0,5 milj kr 
(b) 1,2 milj kr 
=> (a) tõhusam 



1. Euroopa Komisjoni poliitilis-administratiivse otsustamise ja mõjude 
hindamise (MH) läbiviimise operatsionaalsed etapid.1 
 

1. Poliitika/regulatsiooni ettepanek, mis nõuab mõjude hindamist (MH, kriteeriumite alusel) 
2. Koolitused MH ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks 
3. MH planeerimine: ‘teekaart’ ja ‘strateegilise planeerimise programm’ (SPP) 
4. Seoste kaardistamine ex post & ex ante MH vahel (eriti kui on vaja muuta senist 
regulatsiooni), probleemide esmane kaardistus 
5. Analüüsi ulatuse ja mahu määratlemine sõltuvalt dokumendi tüübist (õigusakt vm), poliitilise 
kavatsuse valdkonnast ja eeldatud sotsiaal-, majandus-, keskkonna- jm mõjudest. 
6. Üksuste vaheliste töörühmade moodustamine eelhindamiseks ja valikute ‘sõelumiseks’  
7. Huvipoolte kaasamine MH perioodil: sh a) kaasamiskava koostamine [eristades kaasamise 
eesmärke, mõjude hindamise elemente, kaasamise vahendeid, ja ajakava]; b) lähtekoht: kaasamise 
miinimumstandardid, COM(2002) 704). 
8. Teadusliku ning rakendusliku ekspertiisi kaardistamine ja kasutamine; 
9. Tulemuste esitlemine: MH ettekanne/raport  (sh 1) kokkuvõte MH tööst; 2) lihtsus ja selgus 
keeles & formaadis; 3) kokkuvõtte formaat: a) Protseduurilised asjad ja konsultatsioonid 
huvirühmadega; b) Probleemi kirjeldus; c) Eesmärgid; d) Poliitilised valikud; e) Mõjude analüüs; 
f) Valikute/alternatiivide võrdlus; g) Monitooringu ja hindamise kavandamine).  
10. Üksuste-vahelised konsultatsioonid ja tulemuste esitamine kolleegidele 
11. Uuringute ja konsultatsioonide tulemuste kasutamine: mõjude hindamise raporti 
koostamine õigusloome protsessi jaoks. 
12. Lõppraporti koostamine koos reguleerimise ettepanekutega. 

 
2. Euroopa Komisjoni mõjude hindamise protsess: 
 

1. Mis on probleem? Kuidas probleeme hinnata? Millised on probleemid ja kes neid juhivad? 
’Probleemidepuu’? (sh a) määratle vaadeldava probleemi ulatus; b) Identifitseeri võtme-tegelased 
ja/või mõjustatud elanikkond; c) Püüa selgitada põhjuslikud seosed; d) Kas probleem on EL-i 
tasandil?  
1.1. Kas EL-il on õigus tegutseda ja reguleerida?  
1.2. Kas probleem kasvab või kahaneb, kui EL-i tegevus jätkub nii nagu seni? 
1.3. Millised on antud ala andmekogud, andmete kogumine ja analüüs? 
 

2. Millised on eesmärgid, mida tahetakse saavutada?  
2.1.Miks eesmärke seada? 
2.2. Kuidas seada eesmärke, et need oleksid: a) piisavalt spetsiifilised, b) mõõdetavad, c)  
tunnustatud, mõistetavad; d) realistlikud (saavutatavad); e) selge aja-horisondiga?  
2.3. Lisaks eristatakse kolme eesmärgi tasandit: üldised, spetsiifilised ja operatsionaalsed. 
 

3. Millised on poliitikavalikud?  
3.1. Miks tuleb eristada ja kaaluda alternatiivseid poliitikavalikuid, mis aitaksid eesmärke 
saavutada (sh ’lootusetute lahenduste väljasõelumine’, valikute-vähendus)?  
3.2. Kuidas identifitseerida poliitikavalikuid? Kaaluda sobivamaid jaotusmehhanisme 
(regulatiivsed või mitteregulatiivsed lähenemised – Hamletlik EL: ”reguleerida või mitte 
reguleerida, see on küsimus..”). 
3.3. Kuidas sõeluda poliitikavalikuid, et saada lühike nimekiri paljulubavamatest valikutest? 
                                                 
1 Allikas: European Commission,  Impact Assessment Guidelines, June 2005, 99 pages. 
Aare Kasemets – tõlge inglise keelest (riigiametnike baaskoolituseks), oktoober-november 2005, www.lc.ee/ria  
 



Kaaluda iga valik läbi kolme põhikriteeriumi alusel (a) mõjusus, b) tõhusus ja c) kokkusobivus / 
kooskõlalisus, sh a) mil määral võivad valikud saavutada ettepanekus toodud eesmärke;  b) mil 
määral on võimalik eesmärke saavutada antud ressursside tasemel, sh kulud > kulu-efektiivsus; c) 
millisel määral ja milline valik võib piirata kompromisside saavutamist üle majanduse, 
sotsiaalküsimuste ja keskkonna valdkonnas, sh nt erinevate sotsiaalste ja majanduslike rühmade 
vahel, regioonide vahel jne. 
3.4. Andmekogud, andmete kogumine ja analüüs. Millised on olemasolevad andmed ja mida 
tuleb juurde uurida poliitikavalikute selgitamiseks?   
 

4. Millised on võimalikud sotsiaalsed, majanduslikud ja keskkonnaalased mõjud? 
Esiteks tuleb identifitseerida otsesed ja kaudsed majandus-,  sotsiaal- ja keskkonnamõjud ja see, 
kuidas need mõjud tekivad? Teiseks tuleb identifitseerida, kes on mõjustatud (sh väljaspool EL-i).  
Kolmandaks tuleb hinnata mõjusid kvalitatiivsest, kvantitatiivsest ja rahalisest aspektist seal kus 
see on võimalik ja sobiv.  Neljandaks tuleb kaaluda kõiki riske ja ebaselgeid asjaolusid 
poliitikavalikutes, sh võimalikud takistused ja kaebused. [lk 26-38].  
4.1. Miks mõjusid analüüsida? (sh on oluline mitte-sekkumise võimaluse kaalumine). 
4.2. Kuidas mõjusid analüüsida? 3 sammu.  
- Esimene samm: identifitseerida poliitika keskkonna-, majandus- ja sotsiaalmõjud, miks nad 
tekivad ja keda need mõjustavad? Võimalusel vaadeldakse põhjuslikke seoseid kasutades majandus-
, sotsiaal- ja keskkonnaalaseid küsimustikke [lk 29-32] jm (sh nt vastuste korrelatsioonialalüüs 
vahendite, eesmärkide, põhjuslike seoste ja tulemuste vahekorrast)  
- Teine samm: kvalitatiivne hindamine kõige olulisemate mõjude eristamiseks, sh a) kvalitatiivne 
hindamine, sh iga mõju tõenäosus kõrge-keskmine-madal, iga mõju ulatus kõrge-keskmine-madal, 
iga mõju tähtsus seoses tõenäosuse ja ulatusega, samuti võib vaadelda rakendatavust, ajakulu jms); 
b) hinda põhjuslikke seoseid (maatrikstabel: Link 1, 2 jne – Põhjus – Efekt – Tõenäosus – 
Intensiivsus); c) erista tegevuste lühialalisi ja pikaajalisi mõjusid, sh nt suhkrutootmise kvootide 
lõpetamise mõju hindadele [tõenäosus ja ajaskaala /adressaat 1, 2..]; > keskkonnale [tõenäosus ja 
ajaskaala / adressaat 1, 2 jne ]; > tööhõivele [tõenäosus ja ajaskaala / adressaat 1, 2 jne] > 
suhkrutööstuse restruktureerimisele [tõenäosus ja ajaskaala /adressaat 1, 2 jne ]. 
- Kolmas samm: põhjalikum kvalitatiivne ja/või kvantitatiivne mõjude analüüs, sh kaaluda valikute 
erinevaid otseseid/kaudseid mõjusid). [lk 36] 
4.3. Andmekogud, andmete kogusmise strateegiad ja analüüs. Andmetega seotud 
hindamiskriteeriumid on: a) läbipaistvus ja selgus, kuidas on analüüsi tulemusteni jõutud; b) 
korratavus – samade andmete alusel peaksid teised jõudma samede tulemusteni, c) kõikumatus, 
toekus  – kui erinevaid meetodeid ja eeldusi kasutada mõjude hindamisel, võib jõuda erineva 
tulemuseni, mis võib seada küsimärgi alla sinu analüüsi; d) ausus – kui analüüsi tulemused sõltuvad 
spetsiifilise meetodi valikust või kui kasutatud andmed ei ole täiesti asjakohased (nt kogutud teistel 
eesmärkidel), siis on loomulik see raportis esile tuua. 
 

5. Kuidas valikuid võrrelda?  
5.1. Kuidas võrrelda erinevate valikute mõjusid? 
5.2. Valikute hindamiskriteeriumite kogum 
5.3. Valikute reastamine 
 

6. Kuidas võiks edasine monitooring ja hindamine olla organiseeritud?  
6.1. Miks selgitada monitooringu ja järelhindamise korralduse küsimusi mõjude hindamise etapis? 
6.2. Mis peaks olema tehtud mõjude hindamise etapis? (detailsed indikaatorid, hindamiskorraldus) 
6.3. Mis peaks saama tehtud pärast mõjude hindamise etappi?  
 

7. Analüüsi etappide lühikokkuvõte. Raport.  
 

Euroopa Komisjoni mõjude hindamise juhend 2005. 
 



 
 



Poliitikaanalüüs
Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 4/2007

Töölepingu seaduse 
halduskoormus
Sten Anspal (Praxis), Märt Masso (Sotsiaalministeerium)

Sotsiaalministeeriumi tellimusel viis Poliitikauuringute Keskus Praxis 2006. aastal läbi 
töölepingu seaduse halduskoormuse analüüsi. Uuringu eesmärgiks oli hinnata, kui 
suured rahalised kulud kaasnevad ettevõtetele ning tööinspektsioonile seadusest 
tulenevate infokohustuste täitmisega. 

Käesolev toimetis annab ülevaate (1) halduskoormuse analüüsi olulisusest, (2) tööle-
pingu seaduse täitmisel tekkiva halduskoormuse suurusest ning (3) halduskoormuse 
vähendamise võimalustest.

Tulemustest ilmneb, et 2006. aastal oli seaduse täitmisega kaasnev halduskoormus 
146,7 miljonit Eesti krooni. Halduskoormust on võimalik vähendada, suurendades 
seaduse selgust ning lihtsustades või kaotades regulatsioonid, mis töösuhete regu-
leerimisel tarvilikku ülesannet enam ei kanna.

Töölepingu seaduse (edaspidi lühendatult TLS) eesmärk 
on kujundada töösuhet nii, et oleksid tagatud töötajate 
ja tööandjate õiguste kaitse ning vastutuse selge jaotus.

Eesmärgi saavutamiseks kohustab seadus tööandjat 
kindlatel juhtudel teavitama töötajat või tööinspekt-
siooni töösuhete alustamistest, muutmistest või lõpe-
tamistest. Samuti kohustab seadus tööandjat pidama 
töötajate arvestust ning informeerima töötajat töökor-
raldusest kindlal viisil. Järgnevalt nimetatud kolmest 
teavitamiskohustusest lähemalt.

Esiteks, töötaja teavitamise kohustustega püütakse 
tagada töötaja suurem informeeritus teda puuduta-
vatest arengutest töökohal ning seeläbi võimaldada 
töötajale ka suuremat kontrolli oma tööelu üle. Sellist 
lähenemist näitlikustab tööandja kohustus informee-
rida töötajate esindajate kaudu töötajaid töölepingute 
kollektiivse lõpetamise kavatsuse korral (vaata TLS 
§ 89). Töötajate teadlikkus töösuhte jätkuvust mõjuta-
vatest asjaoludest võimaldab töötajal ennast paremini 
tööturul positsioneerida või siis leida koos tööandjaga 
probleemidele sobiv lahendus ning võimalused töö-

1. Töölepingu seadus 



2

suhte jätkamiseks (nt koolitus tootlikkuse 
suurendamiseks, tööaja vähendamine jne).

Teiseks, tööinspektsiooni teavitamine ning 
inspektsiooni nõuanded ja sekkumine aita-
vad tagada, et töösuhte osapooled käituvad 
seaduse mõtte järgi ning ei riiva töösuhte 
osapoolte õigusi või avalikke huve. Sellist 
lähenemist näitlikustab tööandja kohustus 
taotleda tööinspektsioonist nõusolek ala-
ealiste töötajate töölevõtmiseks (vaata TLS 
§  2). Inspektsiooni sekkumisega on suurema 
tõsikindlusega võimalik tagada näiteks, et töö 
vastaks noore kehalistele ja vaimsetele võime-
tele ning tööajanormile.

Regulatsiooni kujundamisel ja rakendamisel 
pöörab hea seadusloome regulatsiooni ees-
märgi kõrval tähelepanu veel mitmetele põhi-
mõtetele, mis tagavad kas parema riigihalduse 
või ühiskonna parema sotsiaal-majandusliku 
keskkonna (vaata näiteks “Õigustloovate 
aktide eelnõude normitehnika eeskirja”). 

Sellisteks põhimõteteks on näiteks regulat-
siooni lihtsus ja selgus; õiguste ja kohustuste 
läbipaistvus; järelevalvet teostavatele riigiins-
titutsioonidele, füüsilistele ning juriidilistele 
isikutele võimalusi loova keskkonna kujune-
mise toetamine; regulatsiooni rakendatavus 
ja jõukohasus sihtrühmadele jne.

Ka käesoleva toimetise teema — halduskoor-
mus — peegeldab eeltoodud hea õigusloome 
põhimõtteid. Halduskoormuseks nimetatakse 
õigusaktide rakendamisega seotud kulusid, 
mis tekivad õigusaktiga nõutud informat-
siooni kogumisel ja edastamisel (nt nõusole-

Töölepingu 
seaduse ees-

märgiks on 
kujundada 

töösuhet, ta-
gades vastu-

tuse ja kohus-
tuste jaotuse.

Töölepingu 
seadusega 
kaasnevad 

ettevõtetele 
info-

kohustused.

kute küsimine, informeerimine, registreeri-
mine jne) riigile või muudele osalistele ning 
mis ei hõlma investeeringuid ja muid seaduse 
kohaldamise kulusid (International Standard 
Cost Model).

Halduskoormust kui seadusloome põhi-
mõtet silmas pidades peaks riik kehtestama 
seadusi, millega sätestatud infokohustused 
oleks põhjendatud ning mille täitmine oleks 
võimalikult lihtne ja vähe aja- ning rahakulu 
nõudev. 

Selle põhimõtte olulisusele viitavad 
Euroopa Liidu jõupingutused seadus-
loome kaasajastamiseks. “Halduskoormuse 
vähendamise tegevuskava Euroopa Liidus” 
paneb ette vähendada halduskoormust 
2012. aastaks 25% võrra ning kutsub ees-
märgi saavutamiseks liikmesriike haldus-
koormust hindama ja selle vähendamise 
võimalusi analüüsima.

Kolmandaks, seaduse järgi on tööandjal ja 
töövõtjal kohustus sõlmida tööleping kind-
late kohustuslike punktidega ning tööandjal 
kohustus pidada isikute arvestust isikukaar-
tidel, teha kandeid tööraamatusse ja koosta-
da töösisekorraeeskiri seaduses kirjeldatud 
viisil (vaata vastavalt TLS § 26; § 21; § 39). 
Nimetatud kohustused on samuti tõlgen-
datavad kui infokohustused, sest nendega 
kogutakse informatsiooni töösuhte kohta 
ning tehakse see töösuhte osapooltele kät-
tesaadavaks.

Kokkuvõtvalt, TLS-i regulatsioonidega, mida 
käesoleva toimetise kontekstis on tõlgenda-
tud kui infokohustusi, soovitakse tagada töö-
suhte osapoolte õiguste kaitse ja vastutuse 
jaotus ning rahulolu töösuhtega.

2. Halduskoormus
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3. Töölepingu seadusest tulenev halduskoormus 

kuid kaasnev halduskoormus on ühiskon-
nale lisakulu.

Halduskoormuse kui töölepingu seaduse 
kõrvalmõju suuruse analüüsimiseks kasutati 
standardkulumudelit (International Stan-
dard Cost Model).

3.1. Standardkulumudel TLS-i 
halduskoormuse hindamiseks
Halduskoormuse standardkulumudeli põhi-
mõtted ja juhised on koostatud rahvusvahe-
lise koostöö tulemusena, tuginedes näiteks 
Hollandis, Taanis, Rootsis ja teistes riikides 
halduskuluanalüüsidega saadud praktilistele 
kogemustele.

Mudeli järgi arvestatakse halduskoormuse 
suurus infokohustuste täitmiseks tarviliku 
haldustegevusega kaasneva kulu ning infoko-
hustuste hulga järgi. 

Standardkulumudeli loogikast annab üle-
vaate joonis 1. 

Jooniselt näeme, et halduskoormus väljendub 
infokohustuse täitmiseks kulutatud aja ja aja 

Infokohustuste 
täimisel 
tekivad 
ettevõtetele 
ning töö-
inspektsioonile 
kulud.

Näeme, et halduskoormus kui regulatsiooni 
rakendamisega kaasnev kulu on õigusaktide 
kõrvalmõju. TLS-i kontekstis tähendab see, 
et kuigi infokohustustega soovitakse kujun-
dada paremat töösuhet, on selle kõrvalmõ-
juks kulu nii ettevõtetele kui riigile.

Ettevõtete jaoks on TLS-i infokohustuste täit-
misega kaasnev kulu lisakulu, mis summee-
rub ettevõtete kogukuludesse ning kujun-
dab seeläbi ettevõtete majanduskeskkonda. 
Kogukulude suurus ja struktuur mõjutab 
ettevõtete konkurentsivõimet, ettevõtete 
loomise võimalusi ning likvideerimise põh-
juseid. Seaduse täitmisest tulenev kulu on 
seega hind, mis kaasneb ettevõtete erahuvide 
ning ühiskonna heaolu ja ühishuvide tasa-
kaalustamisega.

Teiseks, TLS-i järgi on ettevõtetel infoko-
hustused ka riigi ees. Nõusolekute küsimise, 
informeerimise ja registreerimise juhtu-
mitega tegelemine tähendab rahalist kulu 
tööinspektsioonile kui töösuhete järeleval-
vet teostavale asutusele ja sealt edasi riigile. 
Tööinspektsiooni järelevalvetegevus toodab 
küll ühiskonna heaolu, panustades näiteks 
selgete ning ausate töösuhete kujunemisesse, 

Joonis 1. Standardkulumudel halduskoormuse hindamiseks

Seadus

Infokohustus

Haldustegevus ettevõttes

Ajakulu Rahakulu Sihtgrupp Sagedus

Haldustegevuste kulu (P) Haldustegevuste maht (Q)

Halduskoormus = P x Q

Töö-
inspektsiooni 
kulud 
suurendavad 
riigi kulusid.

Ettevõtete 
kulud 
kujundavad 
ettevõtlus-
keskkonda 
ning 
konkurentsi.
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Tulenevalt nimetatud administratiivand-
mete ja statistiliste andmete kahetsetavast 
lünklikkusest püüti analüüsil anda hinnang 
parimate kasutada olevate andmete põhjal, 
märkides sealjuures ära, kas tegu on hinnan-
guga seaduse täieliku järgimise eeldusel (kulu 
ülempiir — tegelik kulu võib olla väiksem) 
või lähtudes tegelikust praktikast (alampiir 
— tegelik kulu võib olla suurem).

Sellisel viisil kogutud lähteandmetega arvu-
tati standardkulumudeli metoodika järgi 
töölepingu seaduse halduskoormuse suurus 
ettevõtetele ning tööinspektsioonile.

Siiski, kirjeldatud lähenemine ei väljenda 
kogu halduskoormust ühiskonna jaoks, kuna 
analüüsis ei arvestatud seadusest tulenevat 
kulu füüsilistele isikutele ja mittetulundus-
ühingutele ning tööinspektsiooni töösuhete 
kontrollimisele tuginevat järelevalvetegevust.

3.2. Halduskoormuse suurus

Halduskoormuse hindamise tulemused on 
esitatud neljas kategoorias:

(1) ettevõtete kohustus informeerida oma 
töötajaid;

(2) ettevõtete kohustus informeerida töö-
inspektsiooni;

(3) muud ettevõttesisesed infokohustused;

(4) seadustega kursis hoidmise kulu.

Järgnevates tabelites on esitatud halduskoor-
muse suurused infokohustuste lõikes, kus-
juures eraldi on ära märgitud hinnangud, 
mis põhinevad kaudsematel andmetel või on 
arvutatud vähem usaldusväärseid statistilisi 
allikaid kasutades. Kus võimalik, on eraldi 
välja toodud halduskoormus väikeettevõ-
tetele (alla 50 töötajaga ettevõtted), mis on 
Eestis arvukaim ettevõttetüüp ning annab 
77% tööhõivest. 

maksumuse ning infokohustuste tekkimise 
sageduse ja sihtgrupi suuruse korrutisena.

TLS-i halduskoormuse hindamisel viidi läbi 
40 intervjuud ettevõtete esindajatega ning 4 
intervjuud tööinspektsiooni inspektoritega, 
et saada hinnangud infokohustuste täitmi-
seks tarviliku ajakulu kohta.

Ajakulu arvestamiseks rahaliseks kuluks vaa-
dati nii töötajate tunnitasu kui ka organisat-
siooni fikseeritud kulusid. Ettevõtete tööta-
jate tunnitasu arvestamise allikaks kasutati 
Eesti Statistikaameti 2005. aasta statistilise 
vaatluse “Tunnipalk” andmeid. Tööinspekt-
siooni inspektorite tunnitasu arvestamise 
allikaks kasutati administratiivandmeid. Nii 
ettevõtete kui ka tööinspektsiooni palgaku-
lude hindamisel arvestati ka sotsiaalmaksu ja 
töötuskindlustusmaksu.

Fikseeritud kulude katteks lisati palgakulu-
dele teiste riikide halduskoormuse uurin-
gute kogemustele tuginedes 25%. Fikseeritud 
kulud hõlmavad näiteks kulusid tark- ja riist-
varale, IT-süsteemide hooldamisele, büroo-
tarvetele ja kontori rendile. 

Infokohustuse sihtgrupi suuruse hindamiseks 
kasutati administratiivseid andmeid, näiteks 
tööinspektsiooni andmeid, ja statistilisi and-
meid, näiteks Eesti Statistikaameti statistilisi 
vaatlusi. Siinjuures on aga oluline märkida, et 
halduskoormuse hindamise metoodika või-
maldab kaht põhimõtteliselt erinevat lähene-
mist kulude hindamiseks. 

Üks võimalus on mõõta kulu, mis kaas-
neks regulatsioonide täieliku täitmisega (full 
compliance) kõigi infokohustuste sihtrühma 
kuuluvate ettevõtete poolt. 

Teine võimalus on mõõta regulatsioonide 
tegelikku järgimist (actual compliance), võt-
tes arvesse, et kõik sihtrühma kuuluvad ette-
võtted ei ole seadusega kursis, mõistavad seda 
vääriti või ei järgi seda teadlikult. 

Haldus-
koormus 

arvutatakse 
infokohustuste 

täitmiseks 
kulunud aja 

ning aja hinna 
alusel.
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Tabel 1. Ettevõtete otsesed kohustused töötajate ees (milj kr / a)*

Infokohustus Kulu ettevõtetele

Töötajate teavitamine kollektiivsetest 
koondamistest 0,5

Konsulteerimine töötajate esindajatega 
kollektiivsete koondamiste üle 0,3

Teavitamine töö tasustamise või režiimi 
muutusest 3,6**

Töötajate teavitamine töösuhte muutumisest 
tööandja vahetumisel 1,9

Osaajaga töötajate teavitamine võimalusest 
töötada täistööajaga 1,2**

Täistööajaga töötajate teavitamine 
võimalusest töötada osaajaga 3,4**

Tähtajalise lepinguga töötajate teavitamine 
vabadest töökohtadest 1,3

Õiendite väljastamine 1,7

Iseloomustuste andmine 2,2

KOKKU 16,1

* Hinnang, eeldades seaduse täielikku järgimist

** Kulu ülempiiri kaudne, küsitlusuuringutel põhinev hinnang

Ettevõtete otsesed kohustused 
töötajate ees 

Esimesena vaatame ettevõtete otseseid kohus-
tusi informeerida oma töötajaid töökorraldu-
sest ning töösuhtest üldisemalt.

Informeerimise ja konsulteerimisega seo-
tud regulatsioonid tuginevad Euroopa Liidu 
direktiividele ning on kohandatud Eesti 
õigusloomega. Kuna täpne statistika paljude 
tegevuste kohta puudub, siis kasutati siin 
kaudsemaid lähenemisi, tuginedes statistilis-
tele andmetele tööjõu käibe ning töövormide 
leviku kohta. 

Intervjuude põhjal on alust arvata, et mitme 
teavituskohustuse puhul ilmneb suur lahk-
nevus normatiivse kohustuse ning kohustuse 
tegeliku järgimise vahel. Näiteks ei informeeri 
paljud ettevõtted süstemaatiliselt töötajaid 
osaajaga töötamise võimalusest või tähtaja-

lise lepinguga töötajaid vabadest tähtajatutest 
töökohtadest. Rohkem on levinud, et lähtu-
takse ettevõtte enda personalivajadusest või 
jäetakse töökorralduse võimaluste uurimine 
töötaja enese hooleks.

Seega on siin toodud halduskoormuse hin-
nangud seaduse täieliku järgimise eeldusel 
üpris tinglikud. Ettevõtetele kaasnevad reaal-
sed kulud on nende kohustuste puhul suu-
rusjärgus 12 miljonit krooni aastas.

Õiendeid ja iseloomustusi on erinevaid, 
nende väljastamise vajadus on mõnikord tin-
gitud töölepingu seadusest, mõnikord ettevõ-
tete enda vajadustest ja praktikast, mõnikord 
aga ka muudest teguritest, nagu välisriikide 
kehtestatud infokohustused neist riikidest 
pensioni saavatele isikutele või elamis- ja töö-
lubade taotlejatele. Ka siin on halduskoor-
muse hindamine keerukas, kuna puudub sta-
tistika vastavate toimingute sageduse kohta. 
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Tabel 2. Kohustused tööinspektsiooni ees (milj kr / a)*

Infokohustus Kulu ettevõtetele Kulu tööinspektsioonile

Töösisekorraeeskirja kooskõlastus 
tööinspektsiooniga

3,6 0,24

Töötingimuste muutmine töötaja 
nõudmisel (tervis, rasedus)

0,3 0,08

Raseda ja kuni 3-aastast last kasva-
tava isikuga töölepingu lõpetamisega 
seotud nõusolekud

0,5 0,016

Töölepingute kollektiivse lõpetamise-
ga seotud nõusolekud, teavitamised

0,4 0,03

Tööturuameti teavitamine koonda-
mistest

0,02

Töötajate esindajatega töölepingu 
lõpetamise nõusolek

0,1 0,015

Töömahu vähenemisel osalise tööaja 
või puhkusega seotud nõusolekud

0,13 0,047

Alaealise tööle võtmisega seotud 
nõusolekud

0,11 0,029

Füüsilisest isikust tööandjate tööle-
pingute registreerimine

0,1 0,08

Füüsilisest isikust tööandjate tööle-
pingute lõpetamise registreerimine

0,053 0,04

KOKKU 5,3 0,58

* Hinnatud tegelikku kulu

Tööjõu käibe järgi kaudselt tuletades jääb 
kulu aastas alla 4 miljoni krooni. 

Ettevõtete otsesed kohustused 
riigi ees

TLS-ist tulenevad ettevõtete infokohustused 
kujundavad nii ettevõtete kui tööinspekt-
siooni halduskoormust. Selliste infokohus-
tustega kaasneva halduskoormuse kogusuu-
rus on 5,9 miljonit krooni aastas.

Võrreldes muude infokohustustega on töö-
inspektsiooniga kooskõlastuse ja registree-
rimisega tekkiv halduskoormus ettevõtete 

jaoks küllalt mõõdukas: kokku 5,3 miljonit 
krooni aastas. Koormuse mõõdukus tuleneb 
sellest, et need tegevused on sageli ebaregu-
laarsed või esinevad ainult osal ettevõtetel. 
Erandiks on töösisekorraeeskirjade kooskõ-
lastused, mis on kohustuseks kõigile vähe-
malt viie töötajaga ettevõtetele ning on hal-
duskoormuse poolest kooskõlastuste hulgas 
ka kõige kulukamad. Töösisekorraeeskirjade 
kooskõlastused moodustavad ligikaudu kaks 
kolmandikku kooskõlastuste summaarsest 
halduskoormusest ettevõtetele. 

Tööinspektsioonile toovad TLS-i kohustused 
kaasa aastas ligi 0,6 miljoni krooni suuruse 
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Tabel 3. Muud ettevõttesisesed kohustused (milj kr / a)*

Infokohustus Kulu ettevõtetele
Sh kulu väike-

ettevõtetele

Töölepingute koostamine 10,3 7,0

Töölepingute muutuste vormistamine 4,8**

Töölepingute säilitamine 2,7 1,3

Tööraamatutega seotud tegevused, sh 8,4 2,2

     Tööraamatu täitmine (regulaarsed kanded) 4,6

     Tööraamatu täitmine (täiendavad kanded) 0,2

     Tööraamatute hankimine 3,6

Isikukaartide täitmine 8,7

Isikukaartide säilitamine 2,9 1,0

Töösisekorraeeskirja koostamine 16,3

Töösisekorraeeskirja projekti tutvustamine 0,4 0,3

Töösisekorraeeskirja jm tutvustamine tööle 
võtmisel

19,2 6,1

Töösisekorraeeskirjadega tutvumise võima-
luse tagamine

0,2 0,2

KOKKU 73,9

* Hinnang, eeldades seaduse täielikku järgimist
** Kulu ülempiiri kaudne, küsitlusuuringutel põhinev hinnang

kulu. Kulukaim kohustus on siingi töösise-
korraeeskirjade kooskõlastus.

Muud ettevõttesisesed 
kohustused

Muude ettevõttesiseste kohustusega, mil-
lega kujundatakse töökorraldust ja töösuhte 
juhtimist, kaasneb ettevõttele samuti kohus-
tus luua ja edastada informatsiooni. Nende 
infokohustustega kaasnev halduskoormus 
on kõige suurem, kuna kohustusi peavad 
kandma peaaegu kõik ettevõtted.

Analüüsitud infokohustustest kulukaim on 
töösisekorraeeskirjaga kaasnev halduskoor-
mus (kokku hinnanguliselt u 36 milj kr). Koos 
tööinspektsiooniga kooskõlastustega on kulu 
ettevõtetele u 40 miljonit krooni aastas. Töö-
sisekorraeeskirja koostamine on aeganõudev, 
kuid summaarselt rohkemgi kulub aega igale 
uuele töötajale eeskirja tutvustamiseks. Siin-
juures tuleb arvestada võimalusega, et osas 
ettevõtetes (sh tõenäolisemalt väikeettevõte-
tes) ei ole töösisekorraeeskiri kasutuses sisu-
lise dokumendina, vaid on koostatud nõuete 
formaalseks täitmiseks. Sellisel juhul kujutab 
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see endast vaid halduskoormust ettevõttele, 
reaalset kasu aga ei ole.

Suur osa halduskoormusest seondub tege-
vustega, mis on otseselt seotud tööjõu käi-
bega, st töötajate tööle võtmise ja/või töölt 
lahkumisega. Sinna alla kuuluvad näiteks 
töölepingute sõlmimine, tööraamatute ja 
isikukaartide täitmine ning ülalmainitud 
töösisekorraeeskirjade tutvustamine uutele 
töötajatele. Kuna tööjõu käive on suur, kuju-
neb selliste tegevuste halduskoormus suureks 
isegi siis, kui ühekordne tegevus ei võta kaua 
aega. Töölepingute koostamise ning halda-
misega kaasnev aja- ja rahakulu on kokku ligi 
18 miljonit krooni aastas. 

Kuna kõik ettevõtted peavad seaduses ette-
nähtud viisil täitma ka tööraamatuid ning 
isikukaarte, on ka nende haldamisest tekkiv 

halduskoormus küllaltki märkimisväärne. 
Tööraamatute ning isikukaartidega seotud 
tegevustega (hankimise, kannete tegemise 
ning säilitamisega) kaasneb ettevõtetele hal-
duskoormus suuruses 20 miljonit krooni 
aastas.

Seadusega kursis hoidmise 
kulu

Töölepingu seaduse rakendamiseks töösu-
hete kujundamisel peavad ettevõtted olema 
seadusest teadlikud ja seda tarvilikul määral 
mõistma. Seadusandluse lihtsus ning aru-
saadavus võib aidata kaasa seadusandlusega 
kursis hoidmise kulude vähendamisele. TLS-
iga kaasnevast halduskoormusest moodus-
tab 34% ettevõtete kulu regulatsiooni ja selle 
muutmistega kursis olemisele.

Tabel 4. Seadusega kursis hoidmise kulu (milj kr / a)*

Infokohustus Kulu ettevõtetele Sh kulu väikeettevõtetele*

Seaduste lugemine 35,9 28,2

Koolitused 11,4 8,6

Ettevõttesisene konsultatsioon 3,1

Muu kursishoidmise kulu 0,14

Kokku 50,6

* Hinnangu ülempiir
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4. Halduskoormuse suurusest kokkuvõtvalt 

Kokkuvõtvalt, töölepingu seaduse haldus-
koormuse hindamise tulemusena saame ette-
võtete ning tööinspektsiooni kuluks kokku 
146,7 miljonit Eesti krooni aastas. Võrdlu-
seks meenutame, et 2006. aastal kulutas riik 
aktiivsetele tööturuteenustele 108,6 miljonit 
krooni ehk siis töölepingu seadusega kaasnev 
halduskoormus on ligi 1,5 korda suurem.

Ettevõtete halduskoormusest 90,2 milj kr 
moodustab halduskoormus, mis tuleneb 
kohustustest töötaja ees ja teistest ettevõttesi-
sestest kohustustest ning 5,3 milj kr kohustu-
sed tööinspektsiooni ees. Ülejäänud 50,6 milj 
kr on tööandjate kulu tööseadusandlusega 
kursis hoidmiseks. Tööinspektsiooni haldus-
koormus on 0,58 milj kr aastas.

4.1. Halduskoormuse 
vähendamise 
võimalused 
Töölepingu seaduse halduskoormuse suuruse 
analüüs viitab küllalt suurele koormusele nii 
ettevõtetele kui riigile. Halduskoormuse ana-
lüüs ei hinda infokohustuste täitmisega kaas-
nevat tulu ühiskonnale ja sellest tulenevalt ei 
anna analüüs ka vastust küsimusele, kuidas 
halduskoormust vähendada.

Küll aga aitab halduskoormuse väljatoomine 
analüüsida regulatsiooni eesmärki, põhjenda-
tust ja alternatiive ning seeläbi otsida võimalusi 
halduskoormuse suuruse vähendamiseks.

Järgnevalt kirjeldamegi võimalusi, kuidas 
halduskoormust vähendada, ning toome eel-
nevast TLS-i halduskoormuse analüüsist kir-
jeldavaid näiteid.

Seaduse selguse parandamine. Esimene tee 
parema regulatsiooni ning väiksema hal-
duskoormuse suunas on tagada kohustuste 
ja vastutuse lihtne mõistetavus sihtrühma-

Haldus-
koormuse 
suurus on 
146,7 miljonit 
Eesti krooni.

dele. TLS-i halduskoormuse hindamisel 
nägime, et koormusest ligi 34% moodusta-
vad ettevõtte kulud seoses TLS-i mõistmise 
ja sellega kursis olemisega. Halduskoormuse 
hindamine viitab siin tarvidusele sisuliselt 
analüüsida, kuivõrd lihtne ja läbipaistev on 
töölepingu seadus ja millele peaks regulat-
siooni kaasajastamisel tähelepanu pöörama, 
et töösuhte osapoolte õigused ja kohustused 
oleksid üheselt ja läbipaistvalt mõistetavad. 
Seaduse selgusele ja mõistetavusele aitaksid 
kaasa ka juhendmaterjalid, teavitused jms.

Seaduse täitmise lihtsustamine. Selle võima-
luse puhul ei muutu regulatsiooni sihtrühma 
kohustus, küll aga otsitakse viise, kuidas 
selle täitmine oleks ettevõtetele tegevusena 
lihtsam. TLS-i halduskoormuse hindamisel 
nägime, et töötajate informeerimise ja kon-
sulteerimisega kaasnev koormus on ligi 12 
milj krooni aastas. Kuna regulatsioon tugineb 
Euroopa Liidu direktiividele, siis tööandja 
kohustuste muutmine ei ole vaid siseriikliku 
poliitika kujundamisega saavutatav. 

Samuti nägime, et tööinspektsiooni infor-
meerimisega kaasneva halduskoormuse suu-
rus on ligikaudu 5,3 milj krooni aastas.

Nende infokohustuste juures on võimalus 
tööandjatega konsulteerides leida viise, head 
tava (näiteks e-lahendused), kuidas infor-
meerimine võiks toimuda vormiliselt lihtsa-
malt ja väiksema kuluga.

Regulatsiooni kaotamine. Halduskoormuse 
vähendamise kõige lihtsam viis on kaotada 
regulatsioon, mis sisuliselt ei aita luua pare-
mat töösuhet ega tagada selget vastutuse jao-
tust ja kohustuste täitmist. TLS-i puhul näitli-
kustab sellist lähenemist tööraamatute, isiku-
kaartide ning töösisekorraeeskirja kaotamise 
võimalus. Kolm nimetatud halduskoormuse 
allikat kokku moodustavad halduskoormu-
sest 59,4 miljonit krooni aastas.

Haldus-
koormust 
on võimalik 
vähendada, 
muutes re-
gulatsiooni 
selgemaks 
ja lihtsamini 
täidetavaks 
või vähenda-
des küsitava 
vajalikkusega 
infokohustusi.
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Nimetatud infokohustused on küll ajalooli-
selt olnud olulised töösuhte korraldamisel, 
kuid õigusloome uuendamisel on võimalik 
neid kaotada. Kaotamise võimalus tuleneb 
esiteks asjaolust, et ülesannet täidetakse juba 
teisel viisil, näiteks pensioniarvestuse jaoks ei 
ole vaja tööraamatute pidamist. Teiseks võib 

regulatsiooni kaotamise võimalus tuleneda 
ka sellest, et tööandjale on sama kohustus 
ka juba teiste regulatsioonidega määratud, 
näiteks tööandja kohustus teavitada töötajat 
tööohutusest on kirjeldatud nii töösisekorra-
eeskirja nõuetes kui ka töötervishoiu ja töö-
ohutuse seaduses.

Kokkuvõte

TLS-i regulatsioonides kirjeldatud infoko-
hustusega kaasnes 2005. aastal ettevõtetele 
ning tööinspektsioonile 146,7 miljoni Eesti 
krooni suurune halduskoormus.

TLS-i kaasajastamisel regulatsioone sisuliselt 
analüüsides on võimalik näha võimalusi, kui-
das halduskoormust vähendada. Koormuse 
vähendamise teedeks on näiteks regulatsiooni 

selguse ja läbipaistvuse suurendamine, regu-
latsiooni täitmise lihtsustamine ning regulat-
sioonide kaotamine. Seadusloome arendami-
sel aitab regulatsioonide sisuline analüüs hin-
nata, kuidas töötajate ja tööandjate õigusi ja 
kohustusi riivamata vähendada halduskoor-
must, parandades seeläbi ettevõtete majan-
duskeskkonda ja vähendades kulu ühiskonna 
jaoks.

Kirjandus
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aja hinna alusel.
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1. Mõjude analüüsi olemus ja eesmärk 

 
Õigusaktide mõjude analüüs (ÕMA) on loogiliste sammude kogum, mis astutakse poliitikaettepanekute 

ettevalmistamise protsessi käigus. ÕMA käigus läbitakse järgmised etapid1
: 

1. probleemi määratlemine – vastamine küsimustele, kus me oleme praegu ja miks me soovime 

midagi muuta?; 

2. eesmärkide püstitamine – vastamine küsimusele, kus me soovime olla?; 

3. peamiste poliitikavalikute valimine – vastamine küsimusele, kuidas me võime sinna jõuda?; 

4. poliitikavalikute mõjude analüüs – vastamine küsimusele, mis on võimalikud mõjud?; 

5. alternatiivsete valikute võrdlemine – vastamine küsimustele, milline tee soovitud eesmärgini on 

parim ja kas valitud tee hüved õigustavad kulusid?; 

6. poliitika järelhindamine – vastamine küsimusele, kas poliitika saavutas soovitud eesmärgid?. 

Sihtrühmadega konsulteerimine ja teadmiste kogumine toimub kogu protsessi jooksul.  

Siiski pole ÕMA näol tegemist poliitilise otsustusprotsessi asendajaga, vaid seda toetava tegevusega. 

ÕMA käigus kogutakse ja tutvustatakse tõendusmaterjali, mis aitab kindlaks määrata võimalikud poliitika 

valikud ja võrrelda nende eeliseid ja puuduseid
2
. ÕMA on üheks peamiseks töövahendiks, millega 

püütakse saavutada õigusloome paremat kvaliteeti (inglisekeelses kirjanduses on kasutusel ka mõiste 

better regulation ehk parem õigusloome). Parema õigusloome üldiseks eesmärgiks on heal tasemel 

ettevalmistatud õigusaktid, mis aitavad tõsta standardeid ja tõhusust nii avalike teenuste hulgas kui ka 

erasektoris
3
.  

Parema õigusloome kontekstis seisneb ÕMA tähendus selles, et ÕMA tulemusena välditakse 

ebasoovitavaid mõjusid, soodustatakse poliitilisel tasandil teadmistepõhist otsusetegemist ning 

võimaldatakse õigusloomeprotsessi käigus tuvastada sobivaimad lahendusettepanekud. ÕMA võimaldab 

poliitikategijatel: julgustada tegema struktureeritud ning selget oodatavate tulude ning kulude hindamist; 

rõhutada osapoolte kaasamise olulisust; pöörata õigeaegselt tähelepanu regulatsiooni rakendamise 

küsimustele; tutvustada regulatsioonide tulemuslikkuse indikaatoreid.
4
  Õigusaktide mõjude analüüsi 

eesmärgiks on parandada arusaama valitsuse tegevuse mõjudest reaalsele elule, sh kuludest ning 

tuludest; integreerida erinevaid halduspoliitikate eesmärke; edendada läbipaistvust ning kaasamist; 

edendada valitsuse aruandekohustust
5
. 

 

                                                 
1
 Toodud etappide loetelu koos võtmeküsimustega põhineb Euroopa Nõukogu mõjude hindamise juhiste (kättesaadav 

http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/SEC2005_791_IA%20guidelines_annexes.pdf) ja Suurbritannia mõjude analüüsi 
võtmeküsimuste sünteesil (kättesaadav nt http://www.aubg.bg/sob/elieff/CEP/SPP_RIA/book%20pdf/ENbook.pdf).    
2
 Impact assessment guidelines. European Commission. 15 June 2005, lk 4. 

http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/SEC2005_791_IA%20guidelines_annexes.pdf 
3
 Hill, K. From red tape index to burdens barometer: The reality of better regulation. Kogumikust Implementation of Regulatory 

Impact Assessment. Best pratices in Europe., lk 15. Kättesaadav: 
http://www.aubg.bg/sob/elieff/CEP/SPP_RIA/book%20pdf/ENbook.pdf   
4 Ferris, T. Overview of Ireland’s Experiences with RIA. OECD’s Good Governance in Arab Countries Initiative: Working Group IV. Tunis, 
Tunisia, 16 February, 2007.  
5
 An Overview of Regulatory Impact Analysis in OECD Countries.  http://www.oecd.org/dataoecd/21/59/35258828.pdf (23.11.2007). 
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2. Mõjude analüüsi õiguslik alus 
 
Õigusaktide mõjude analüüsi õiguslik alus Eestis on toodud Vabariigi Valitsuse 28. septembri 1999.a 

määruse nr 279 „Õigustloovate aktide normitehnika eeskiri“
6
 paragrahvides 28 lg 1 p 6 ja 34 (seaduse 

mõjude analüüsi kohustus) ning paragrahvi 53 punktis 5 (määruse mõjude analüüsi kohustus). 

Paragrahvis 28 on toodud seaduseeelnõu seletuskirja osad ja lõike 1 punkt 6 kohaselt on üheks 

seletuskirja osaks ka ülevaade seaduse mõjude analüüsist. Paragrahv 34 täpsustab, mida tuleks seaduse 

mõjusid puudutavas osas täpsemalt käsitleda, kirjeldades mõjude liike, mille selgitamine on kohustuslik, 

sh sotsiaalsed tagajärjed, mõjud riigi julgeolekule, rahvusvahelistele suhetele, majandusele, keskkonnale, 

regionaalarengule, riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse asutuste korraldusele, sealhulgas seaduse 

rakendamisega seonduvale koolitusvajadusele. Mõjude loetelu on avatud, kuna kohustuslik on selgitada 

ka seaduse vastuvõtmisega kaasnevaid muid otseseid või kaudseid tagajärgi. Kui seaduse 

rakendamisega kaasnevad eeldatavasti olulised mõjud, lisatakse seletuskirjale eraldiseisev mõjude 

analüüsi aruanne, mille kokkuvõtte esitatakse seletuskirja põhiosas. Mõjude analüüsi aruande struktuur on 

toodud normitehnika eeskirja lisas nr 2. Selle kohaselt mõjude analüüsi aruandes: 

1) esitatakse informatsioon mõjude analüüsi tellijate ja läbiviijate kohta, kaasatud ekspertide ja 

asjaomaste isikute ning institutsioonide kohta; 

2) kirjeldatakse senist olukorda, probleemi olemust ja selle tekke põhjuseid; 

3) kirjeldatakse olukorda, mida soovitakse saavutada, viidates sealjuures indikaatoritele, mis 

iseloomustavad soovitud olukorra saavutamist; 

4) kirjeldatakse eesmärgi saavutamiseks sobivad alternatiivsed vahendid ja nende põhisisu; 

5) kirjeldatakse alternatiivsete vahendite ja meetmete positiivseid ning negatiivseid mõjusid, viidates 

muuhulgas eelnõu ja selle väljatöötamiskavatsuse koostamise käigus kogutud valitsusasutuste ja 

asjaomaste isikute ning institutsioonide arvamusele; 

6) esitatakse vahendite ja meetmete mõjude kokkuvõtlik analüüs, viidates asjaomaste isikute ning 

institutsioonide ettepanekute arvestamata jätmise põhjendustele, ja määratletakse eesmärgi 

saavutamiseks sobivaim vahend ja meede; 

7) esitatakse järelhindamise tegevuskava, sealhulgas selle eeldatav toimumisaeg, peamised 

vaadeldavad mõjud ja hindamise indikaatorid, või põhjendatakse järelhindamise ebavajalikkust. 

Kuivõrd osa kirjeldatud analüüsist sisaldub normitehnika eeskirja kohaselt seaduseeelnõu 

väljatöötamiskavatsuses, siis kaudselt on mõjude analüüsi õiguslikuks aluseks ka normitehnika eeskirja § 

38¹, mis sätestab seaduseeelnõu väljatöötamiskavatsuse sisu. Seaduseeelnõu väljatöötamiskavatsuse 

eesmärk on põhjendada seaduse eelnõu koostamise otstarbekust. Selleks antakse ülevaade avaldunud 

probleemidest, nende avaldumise põhjustest ja seotud ühiskonnagruppidest ja piirkondadest. Seejärel 

kirjeldatakse olukorda, mida soovitakse saavutada, ja selgitatakse, miks on seaduse tasandil regulatsiooni 

                                                 
6
 RT I 1999, 73, 695 
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loomine sobivaim vahend probleemi lahendamiseks, viidates võimalikele alternatiivsetele vahenditele ning 

asjakohaste välisriikide kogemustele. Väljatöötamiskavatsuse kolmandas alapunktis esitatakse 

kavandatava regulatsiooni üldkirjeldus ning kirjeldatakse kavandatava seaduse eelnõu regulatsiooni seost 

kehtiva õigusega ning põhjendatakse seaduse tasandil regulatsiooni loomise vajalikkust. Ühe 

väljatöötamiskavatsuse olulisema osana  määratletakse kavandatava seaduse eelnõu rakendamisega 

kaasnevad mõjud ja nende olulisus ning kirjeldatakse eelnõu väljatöötamise käigus läbiviidava mõjude 

analüüsi objekti (st tegemist on eelkõige edasise mõjude analüüsi ettevalmistamisega). 

Väljatöötamiskavatsuse viimases osas kirjeldatakse seaduse eelnõu väljatöötamise tegevuskava ja 

seaduse eelnõu rakendamisjärgse järelhindamise läbiviimise tegevuskava. Seaduseelnõu 

väljatöötamiskavatsuse struktuur on toodud käesoleva dokumendi lisas 2. 

 

3. Õigusakti mõjude analüüsi etapid7 
 

Tabel 1. Õigusakti mõjude analüüsi etapid. 

Mõjude analüüsi etapp Õigusloome etapp 

1. Probleemi määratlemine ja kirjeldamine  Seadusandliku tegevuse vajaduse  

väljaselgitamine (Eestis üldjuhul seaduse-

eelnõu väljatöötamiskavatsuse koostamine)
8
. 

2. Eesmärkide püstitamine 

3. Eesmärgi saavutamise vahendite valimine 

4. Alternatiivsete vahendite ja meetmete mõjude 

hindamine 

Õigusliku meetme valik (Eestis seaduse- või 

määruseeelnõu, selle seletuskirja ja mõjude 

analüüsi aruande koostamine). 5. Alternatiivsete vahendite ja meetmete võrdlemine 

6. Tagasiside kogumine ehk poliitika järelhindamine Tulemuse kontroll 

Erinevates etappides lahendatakse erineva sisuga ülesandeid ning tehakse erinevaid otsuseid. Etappe 

võib lähtuvalt õigusloome üldisest käigust jaotada kolmeks: probleemi määratlemine, eesmärkide 

püstitamine ja nende saavutamiseks vahendite valimine toimub seadusandliku tegevuse vajaduse 

väljaselgitamise etapis, vahendite ja meetmete mõjude hindamine ning alternatiivide võrdlemine 

õigusliku meetme valiku etapis ning tagasiside kogumine tulemuste kontrolli etapis (vt tabel 1). Vahendi 

all peetakse järgnevas juhises silmas nn poliitikainstrumenti, mis võib hõlmata nii regulatiivset sekkumist 

(uue seaduse loomist või olemasoleva muutmist), aga ka investeeringuid ja subsiidiumide või toetuse 

                                                 
7
 Etappide jaotus võib erinevates teoreetilistes käsitlustes või ka riigiti mõnevõrra erineda, peamiselt tulenevalt sellest, kui põhjalikku 

mõjude analüüsi kirjeldatakse. Näiteks, kui kirjeldatakse nn „screening“ mõjude analüüsi etappe, siis käsitletakse probleemi ehk 
olukorra kirjeldamist, eesmärkide püstitamist ning võimalike alternatiivsete vahendite määratlemist ühes etapis, millele järgneb 
alternatiivsete vahendite ja meetmete mõjude analüüsi etapp. Käesolevas dokumendis on õigusaktide mõjude analüüsi etappide 
piiritlemisel lähtutud Euroopa Komisjoni mõjude analüüsi juhises toodud etappide jaotusest 
(http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/SEC2005_791_IA%20guidelines_annexes.pdf), kuna Eesti seaduseeelnõude 
väljatöötamise protsessi loogika lähtub samadest etappidest ning õigusaktide mõjude analüüsi sisu on võimalik kõige tõhusamalt 
edasi anda, viidates praktilistele näidetele siseriiklikust protsessist. 
8
 Määruseeelnõude puhul on see analüüsi osa üldjuhul teostatud määruse aluseks oleva volitusnormi väljatöötamisel, st on ilmnenud 

probleem, mille lahendamiseks on töötatud välja seadus, mille rakendusaktina on vajalik kehtestada määrus. Seega on eelnevalt 
püstitatud eesmärk ja leitud, et erinevate poliitikavahendite võrdluses, on otstarbekaimaks vahendiks regulatiivne sekkumine. 
Konkreetse regulatiivse sekkumise sisu (ehk määruse) väljatöötamiseks tuleb aga ikkagi analüüsida erinevate meetmete mõjusid, et 
leida optimaalseim regulatiivne meede. 
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maksmist, informatsiooni vahendamist ja levitamist jne. Meetmed tähendavad aga erinevaid 

regulatiivseid meetmeid, nt kas keelata mingi tegevus või ohjeldada selle levikut maksustamise ja nõuete 

kehtestamisega jne. 

Järgnevalt on toodud põhjalikum ülevaade mõjude analüüsi etappidest, kirjeldades küsimusi, millele on 

erinevate etappide juures vaja vastata, nendele vastamiseks kasutatavaid tehnikaid ning sidudes need 

Eesti õigusaktide väljatöötamise korraga ja seda toetavate juhistega (vt lisad 1-8). 

 

3.1. Probleemi määratlemine 
 

Probleemi määratlemise etapis toimub: 

� probleemi ulatuse kindaksmääramine; 

� sihtrühmade leidmine; 

� probleemide põhjuste tuvastamine; 

� tegevuspädevuse kontrollimine
9
. 

Nii praktikud kui ka teoreetikud on ühel meelel, et probleemi õigel määratlemisel on otsustav roll poliitika 

edukuse saavutamisel, mistõttu on ka probleemi määratlemine ja struktureerimine kõige raskem, samas 

esimese samm, mis tuleb poliitikaanalüüsi käigus astuda. Analüüsi praeguse staadiumi eesmärk on 

konkreetselt püstitada ja piiritleda probleemi sisu, mis annaks analüüsi tellijale selge pildi probleemi 

tehnilistes ja poliitilisest ulatusest ning lubaks analüütikul probleemi lahendamiseks välja tuua erinevaid 

alternatiive
10

.  

Probleemi võib vaadelda kui vastuolu tegeliku ja soovitud olukorra vahel. Seega sisaldab probleemi 

määratlemine endas olemasoleva olukorra, soovitud olukorra ja nendevahelise erinevuse kirjeldamist. 

Need tegevused sisaldavad endas formaalloogilisi tehteid, mille kaudu piiritletakse objekti ning selle 

hetke- ja soovitud seisundit. Probleemi kirjeldamisel kasutatavad mõisted peavad olema lahtimõtestatud 

ja selged. Mõiste sisu on selge siis, kui on teada kõik põhilised tunnused, mida ta hõlmab
11

. Vastasel 

juhul on tegemist ebamäärase mõistega. Ebamäärastele mõistetele ülesehitatud probleemipüstitus on 

oma olemuselt samuti ebamäärane ning muudab edasise empiirilise analüüsi keeruliseks või täiesti 

võimatuks (ei ole võimalik püstitada selget eesmärki ning otsustada, milline on parim alternatiiv 

probleemi lahendamiseks).  

Probleemi selgitamisel tuleks põhjendada, miks on üldse tegemist probleemiga ehk miks olemasolev 

olukord ei ole sobiv ja mis on probleemid põhjused? Õigusloome protsessi konteksti arvestades 

(nimetatud küsimustele vastamisega tegeldakse seaduseeelnõu väljatöötamise vajalikkust põhjendavas 

                                                 
9
 Viidatud nelja alategevuse eristamine põhineb Euroopa Komisjoni poolt väljatöötatud mõjude analüüsi juhisel 

(http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/SEC2005_791_IA%20guidelines_annexes.pdf, lk 16). Eesti õigusloome praktikas 
kuuluvad esimesed kolm esimest alategevust väljatöötamiskavatsuse struktuuris esimese alapunkti juurde. Neljas alategevus 
siseriiklikus õiguses niivõrd suurt tähtsust ei oma, küll aga tuleb väljatöötamiskavatsuse punktis 2.3. kirjeldada kavandatava 
õigusakti õiguslikke raame, sh EL ja muu rahvusvahelise õigusega määratletud raame, mis võivad piirata siseriikliku tegevuse 
ulatust või sisu. 
10

 Staronova, K. Poliitikaanalüüsi tehnikad ja meetodid, lk 11.Praxis 2002. 
11

 Vuks, G. Traditsiooniline formaalne loogika. SA Iuridicum, Tartu 1999 
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etapis) tuleks vastata järgmistele küsimustele – miks on võimalik väita, et probleemid tulenevad just 

õiguslikust regulatsioonist või selle puudumisest (sh milliseid piiranguid olemasolev regulatsioon seab 

ning kas nendest on võimalik loobuda)? Kas probleemi lahendamiseks on juba ellu kutsutud poliitikaid, 

milliseid ja miks need ei ole töötanud (vajadusel tuleb ülevaade anda ka senikehtinud õiguslikust 

regulatsioonist)? 

Probleemi ulatuse ja olemuse selgitamisel on oluline viidata ka sellele, kui suurt osa elanikkonnast 

probleem mõjutab ja kuidas ta seda teeb (kes kuuluvad kavandatava poliitika sihtrühma)? Kui probleem 

avaldub vähestel ühiskonnagruppidel või teatud piirkondades, siis võib olla võimalik riikliku reguleerimise 

asemel kasutada vähem koormavaid vahendeid või kasutada probleemi lahendamiseks kohalike 

omavalitsuste abi. Samas on oluline arvestada ka inimrühmi, kellele mõjud avalduvad kaudselt (sh 

muudatuste rakendamisega seotud sihtrühmi). 

Probleemi (sündmuste) põhjuslike seoste määratlemiseks on võimalik kujutada erinevate alaprobleemide 

vahelisi seoseid probleemide puuna. Probleemide puu koostamise esimese sammuna loetletakse 

arutluse all oleva teemaga seotud erinevad probleemid. Seejärel reastatakse probleemid hierarhiliselt ja 

tuvastatakse nende omavahelised seosed (algpõhjused alumistel tasanditel, algpõhjuste tagajärgedeks 

olevad probleemid nende kohal). Probleemide algpõhjused ja tagajärjed saab seejärel ühendada puu-

laadsesse struktuuri (keerukamate probleemide puhul võib algpõhjuseid ja selles tulenevalt ka 

puuharusid olla mitu)
12

. Probleemide põhjuste süstematiseerimine võimaldab selgitada probleemi enese 

olemust ning seda vajadusel ümber sõnastada, täpsustada või piiritleda. Samuti loob põhjuslike seoste 

esitamine võimaluse muudatuse olemuse ja eesmärgi ümbersõnastamiseks või isegi põhjalikumaks 

muutmiseks – võib ilmneda, et eelnõu algatajal on kasulikum tegeleda päevakorrale tõusnud probleemi 

lahendamise nimel probleemi allikate (põhjuste) kõrvaldamisega.  

Esmase ülevaate käigus on mõistlik anda ülevaade võimalikest põhjustest eksperthinnangute tasemel, 

viidates asjakohastele uuringutele, analüüsidele ja sellele, milliste valitsusväliste organisatsioonide ning 

huvigruppidega on küsimust arutatud (juhul, kui teave probleemi eksisteerimise kohta tulenes 

organisatsioonide või huvigruppidega konsulteerimisest). Lisaks probleemi määratlemisele ja käsitletava 

objekti piiritlemisele ning sisulisele kirjeldamisele on edasiste etappide läbimiseks oluline käsitletavat 

objekti ning hetkeolukorda kvantitatiivselt kirjeldada. Olukorra kvantifitseerimise läbi luuakse alus 

edasiseks mõjude analüüsiks ning kirjeldus annab võimaluse otsustamaks probleemi ühiskondliku 

olulisuse üle (luues vajadusel põhjenduse vähese olulisuse tõttu teemast loobumiseks). 

Eesti õigusloome protsessis toimub probleemi määratlemine reeglina seaduseeelnõu 

väljatöötamiskavatsuse koostamise käigus (määruse eelnõu puhul on otsus probleemi olemuse ja 

regulatiivse sekkumise vajalikkuse kohta on juba tehtud määruse kehtestamiseks vajaliku volitusnormi 

sätestamisel). Seaduseeelnõu väljatöötamisel on väljatöötamiskavatsuse koostamine üldjuhul 

kohustuslik, erandiks on vaid osad EL õiguse ülevõtmiseks koostatud eelnõud, iga-aastase riigieelarve 

                                                 
12

 Impact assessment guidelines. European Commission. 15 June 2005. Annexes, lk 10. 
http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/SEC2005_791_IA%20guidelines_annexes.pdf 
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seaduse või lisaeelarve seaduse eelnõud ja seaduseeelnõud, millega kaasneda võivad mõjud ei ole 

olulised (põhjalikum selgitus mõjude olulisuse hindamise kohta on toodud punktis 3.4.). 

 

3.2. Eesmärkide püstitamine 
 

Eesmärkide püstitamise käigus: 

� Püstitatakse probleemi põhjuste lahendamiseks sobilikud eesmärgid; 

� Korrastatakse  eesmärgid hierarhiaks; 

� Kontrollitakse eesmärkide kooskõlalisust teistes poliitikates ning strateegiates püstitatud 

eesmärkidega. 

Eesmärgid tulenevad lahendamist vajavatest probleemidest ja need tuleks püstitada pärast probleemide 

analüüsi (selleks on ka Eesti seaduseeelnõude väljatöötamiskavatsuses probleemide analüüsi osa järel 

ettenähtud eraldi alajaotis). Eesmärki võib vaadelda kui seisundit või olukorda, milleni soovitakse 

probleemide lahendamise teel jõuda. Kui probleemide määratlemise käigus kirjeldatakse hetkeolukorda, 

siis eesmärkide määratlemise puhul konstrueeritakse hetkeolukorrast lähtudes soovitud olukord (st 

eesmärgid peaksid olema otseselt seotud probleemi ja selle algpõhjustega). Eesmärki kirjeldades on 

oluline, et aluseks ei võetaks juba ühte konkreetset poliitikaalgatust ja selle võimalikke tulemusi, vaid 

kirjeldataks situatsiooni, milleni jõudmiseks võib olla mitmeid alternatiive. Võimalikult täpselt tuleb välja 

tuua tulemused, mille ilmnemisel on määratletud probleem(id) lahendatud. 

Eesmärkide püstitamise abistamiseks on loodud erinevaid juhiseid ja metoodikaid. Ühe üldkasutatava 

metoodika kohaselt peavad eesmärgid vastama SMART-kriteeriumidele, st et eesmärgid peavad olema: 

1. konkreetsed (specific) – eesmärgid peavad olema piisavalt konkreetsed, et neid ei oleks võimalik 

erinevalt tõlgendada; 

2. mõõdetavad (measurable) – eesmärgid peaksid määratlema soovitud tulevase olukorra 

mõõdetavate kriteeriumidega, et oleks võimalik hinnata, kas eesmärk saavutati või mitte? 

3. legitiimsed (accepted)
13

 – kui eesmärgiks on käitumise mõjutamine, siis peab eesmärk olema 

aktsepteeritud, arusaadav ja ühtmoodi tõlgendatav kõigi poolt, kes vastutavad selle saavutamise 

eest; 

4. realistlikud (realistic)
14

 – eesmärgid peavad olema auahned (olemasolevat saavutustaset 

kirjeldavast eesmärgist pole kasu), aga nad peavad olema nende saavutamise eest vastutavate 

isikute jaoks ka realistlikud, et nad omaksid tähendust; 

5. ajastatud (time-dependant, time-bound) – eesmärgid jäävad ebamääraseks, kui nad pole seotud 

täpse kuupäevaga või ajaperioodiga. 

Enamasti ilmnevad eesmärgid erinevatel tasanditel ja neisse tuleks suhtuda hierarhiliselt. Üks võimalus 

eesmärkide suhestamiseks on eristada üldeesmärke, üksikeesmärke ja tegevuseesmärke: 

                                                 
13

 Mõne käsitluse kohaselt tähistab A ka saavutatavust (achievable).  
14

 Mõne käsitluse kohaselt tähistab R ka asjakohasust (relevant) 
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1. üldeesmärgid on poliitika üldised sihid ja neid väljendatakse lõpliku tulemuse või mõjuna. Edu 

puhul peaks riigipoolne sekkumine vähemalt tekitama muutuse üldeesmärgi saavutamise 

suunas (eeldusel, et kõrgetasemeliste eesmärkide saavutamine sõltub ka teistest teguritest). 

Üldeesmärgiks on näiteks majanduskasvu toetamine maapiirkondades ja selle saavutamise 

indikaatoriks on maapiirkondade majanduskasvumäär; 

2. üksikeesmärgid on poliitika vahetud eesmärgid, mis on vaja saavutada, et jõuda 

üldeesmärkideni. Neid väljendatakse poliitika otseste ja lühiajaliste mõjudena. Üksikeesmärgiks 

on näiteks majandustegevuse toetamine maapiirkondades ja selle saavutamise indikaatoriks on 

asutatud uute ettevõtete arv; 

3. tegevuseesmärke kirjeldatakse väljundina (output) – toodete ja teenustena, mida riigipoolne 

sekkumine peaks looma. Nende eesmärkide saavutamine on üldjuhul riigipoolse sekkumise eest 

vastutavate isikute otsese kontrolli all (st kõrvaltegurite mõju eesmärkide saavutamisele on 

väike). Tegevuseesmärgiks on rahalise abi andmine projektidele, mis toetavad maapiirkondades 

alustavaid ettevõtteid ning selle saavutamise indikaatoriks on rahalist abi saavate projektide arv. 

Eesmärkide püstitamisega võib alustada nii üldtasandilt kui ka tegevuseesmärkidest. Praktikas on 

oluline, et sõltumata sellest, milliselt tasandilt alustatakse eesmärkide püstitamist (ka tasandite arv võib 

varieeruda, sõltuvalt poliitika iseloomust), tuleb liikuda tasandite vahel üles-alla, kuni eesmärgid on nii 

omavahel kui ka suhtes lahendatava probleemiga ühtsed. Eesmärgid peavad puudutama olulise 

tähtsusega elemente ja neid ei tohi olla liiga palju, kuna see viitab ebaselgelt määratletud eesmärkidega 

poliitikatele
15

.  

 

3.3. Peamiste poliitikavahendite ehk eesmärgi saavutamise vahendite 
valimine 
 

� Määratle poliitikavahendid, mis võimaldavad saavutada püstitatud eesmärgi(d), ja selgita välja 

kõige sobilikum mehhanism poliitikate rakendamiseks (regulatiivne/ mitte-regulatiivne vahend); 

� Asu välistama poliitikavahendeid, lähtudes tehnilistest piirangutest või kasutades tulemuslikkuse, 

tõhususe ja järjepidevuse kriteeriume; 

� Koosta nimekiri potentsiaalselt sobivates vahenditest, mida täiendavalt analüüsitakse. 

Poliitikavahendite määratlemine ja nende sobivuse üldanalüüs on võimalus poliitikakujundamise 

läbipaistvuse tagamiseks. See annab informatsiooni nii otsustajatele kui ka sihtrühmadele, miks välistati 

teatud poliitikavahendid poliitikakujundamise varajases etapis. Selle etapi läbimisel muutub lihtsamaks 

väljapakutud poliitikavahendite õigustamine ja see aitab välistada keskendumist lootusetutele 

poliitikavahenditele
16

.  

                                                 
15

 Impact assessment guidelines. European Commission. 15 June 2005, lk 21-22. 
http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/SEC2005_791_IA%20guidelines_annexes.pdf 
16

 Impact assessment guidelines. European Commission. 15 June 2005, lk 23. 
http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/SEC2005_791_IA%20guidelines_annexes.pdf 
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Esimese sammuna tuleks koostada nimekiri kõigist poliitikavahenditest, millega püstitatud eesmärkide 

saavutamine oleks võimalik. Teisi võimalikke alternatiive ei tohiks välistada ka juhul, kui tundub, et üks 

konkreetne alternatiiv on selgelt eelistatum. Kõikide alternatiivsete poliitikavahendite hindamine peaks 

toimuma võrdluses olukorraga, kus riik ei sekku (mitte-midagi-tegemine). Võimalikeks 

tegevusalternatiividele lisaks mitte-midagi-tegemisele on näiteks:  

1. olemasolevate vahendite ja meetmete (sh nt õigusaktide) parem rakendamine; 

2. avalikkuse informeerimine ja juhiste andmine; 

3. avaliku sektori otsene rahaline sekkumine; 

4. turupõhised instrumendid (sh müüdavad load, kvoodid) ja maksud;  

5. uue õigusliku regulatsiooni loomine.  

Seejuures ei saa tegevusetuse tagajärgede kirjeldamisel eeldada, et kõik tegurid jäävad samaks, vaid 

tuleb arvesse võtta ka seda, et olukord võib muutuda ilma riigi sekkumiseta. Välistamaks riigi sekkumist 

valdkondadesse, kus see vajalik pole, tuleb põhjendada, miks käsitletava probleemiga peab tegelema riik. 

Peamiste riigipoolse sekkumise argumentidena võib nimetada turumehhanismide mittetoimimist antud 

valdkonnas, võrdsuspõhimõtte järgimist ning eetilisi põhjuseid.  

Olles määratlenud võimalikud alternatiivsed vahendid, tuleks võrdlevalt analüüsida nende abil 

probleemide lahendamise võimalikkust ning selgitada, miks on õiguslik reguleerimine parim vahend 

eesmärgi saavutamiseks
17

. Juhul, kui Eestiga võrreldavates riikides on tegeletud sama küsimusega, 

tuleks analüüsida välisriikide praktikat - kuidas on olukord nendes riikides lahendatud ja millised on 

erinevate alternatiivide eelised ning puudused? Kas mõni neist lahendustest sobiks Eestile? 

Alternatiivseid vahendeid tuleks võrrelda, lähtudes: 

a. vahendi tulemuslikkusest – kas vahendiga on võimalik saavutada soovitud olukorda, st eesmärki?; 

b. vahendi tõhususest – mis on iga vahendiga eesmärgi saavutamise ressursikulu (kuluefektiivsus); 

c. vahendi järjepidevusest – kas ja mis moel mõjutab iga vahendiga eesmärgi saavutamine teisi 

valdkondi (oluline valida vähima negatiivse mõjuga vahend). 

Alternatiivide määratlemisel tuleks seega kirjeldada erinevate alternatiivide omadusi selliselt, et neid oleks 

võimalik üksteisest eristada ja omavahel võrrelda, lähtudes kolmest ülaltoodud kriteeriumist. Et 

põhjendada uue õigusakti väljatöötamist või olemasoleva muutmist, peaks alternatiivsetest võimalustest 

on regulatiivne sekkumine eelistatuim nii tulemuslikkuse, tõhususe kui ka järjepidevuse osas. 

Seaduseeelnõu väljatöötamiskavatsuse koostamise fakt juba iseenesest näitab, et õigusakti algatav 

ministeerium on vastavale seisukohale jõudnud, mis aga ei tähenda, et õigusakti algataja seda seisukohta 

väljatöötamiskavatsuses põhjendama ei pea. 

 

                                                 
17

 Uue õigusliku regulatsiooni loomine ei pruugi olla ainuvõimalik lahendus probleemile, pigem tuleks kaaluda regulatsioonide 
lihtsustamist ja vähendamist. 
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3.4. Alternatiivsete vahendite ja meetmete mõjude ning nende 
olulisuse määratlemine ja mõjude analüüs 
 

Alternatiivsete vahendite ja meetmete mõjude ning nende olulisuse määratlemine ja mõjude analüüs on 

tegevused, mis kõik suunatud ühe eesmärgi saavutamisele, so kavandatava poliitika ja selle  erinevate 

alternatiivsete meetmete tagajärgede ennustamisele, et analüüsi tulemuste põhjal oleks võimalik võrrelda 

erinevaid alternatiive ja langetada kaalutletud otsus. Olgugi, et näiteks mõjude ja nende olulisuse 

määratlemise omavaheline eristamine või nende ka eristamine mõjude põhjalikumast analüüsist võib 

kohati olla tinglik, on siiski võimalik, lähtudes konkreetse riigi õigusaktide mõjude analüüsi korraldusest, 

jagada nimetatud kolm tegevust eraldiseisvateks etappideks. Etappideks jaotamise eesmärgiks on ühest 

küljest soov tagada lõpliku mõjude analüüsi proportsionaalsus – arvestades mõjude analüüsi 

ressursimahukust, tuleks põhjalikul mõjude analüüsil keskenduda ainult olulistele mõjudele. Teiseks, 

võimaldab etappide eristamine selgemalt rõhutada kaasamise vajadust mõjude analüüsi käigus. Protsessi 

esimeses ja teises etapis (mõjude ja nende olulisuse määratlemine) kogutud informatsiooni ja teostatud 

analüüsi tulemuste jagamine teistele puudutatud asutustele ning organisatsioonidele võimaldab koguda 

enne mõjude põhjalikumat analüüsi selleks vajalikku tagasisidet ja teisi kasulikke andmeid.  

 

3.4.1. Mõjude määratlemine 
 

Mõjude määratlemise eesmärgiks on selgitada välja poliitikavahendite ja alternatiivsete meetmete 

eeldatavad mõjud. Oluline on selgitada välja nii soovitud kui ka soovimatud mõjud
18

, kaudsed ja otsesed 

mõjud
19

. Samuti võtta arvesse materiaalselt hinnatavaid ja mittemateriaalseid mõjusid ning nii lühiajalises 

kui pikaajalises perspektiivis avalduvaid mõjusid.  

Mõjude liigitamiseks on erinevaid võimalusi, nt Euroopa Komisjon jaotab mõjud kolmeks – mõjud 

keskkonnale ja majandusele ning sotsiaalsed mõjud
20

. Eestis on mõjude kataloog isegi mõnevõrra 

detailsemalt määratletud
21

, eristatakse järgmisi mõjusid: 

1. Keskkonnamõjud; 

2. Mõjud majandusele; 

3. Mõjud regionaalarengule; 

4. Mõjud riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste korraldusele ning avaliku sektori rahastamisele; 

                                                 
18

 Soovitud mõjud ühtivad muudatuse eesmärgiga, soovimatud mõjud ilmnevad paralleelselt soovitud mõjudega ja ei vii eesmärgi 
täitumiseni või on püstitatud eesmärgiga vastuolus (vähendades soovitud mõju ulatust). Mõjude prognoosimise käigus on oluline 
lisaks soovitud mõjudele hinnata võimalikult täpselt ka kaasnevaid kõrvalmõjusid. Varajane märkamine annab võimaluse astuda 
teadlikke samme soovimatute tagajärgede kõrvaldamiseks või vähendamiseks. 
19

 Otsesed mõjud avalduvad objektile (inimgrupp, ettevõtted, keskkond jmt) muutuste tulemusena otseselt (nt. suurenenud töötute 
abirahad, vähenenud maksumäärad või suurenenud saastekvoodid). Kaudsed mõjud on mõjud, mis avalduvad objektile mõne 
vahendava teguri tulemusel. Näiteks võib miinimumpalga tõstmine avalduda aktiivsele töötajaskonnale nii otseselt (suurenenud 
sissetulek) kui kaudselt (töökohtade ümberkorraldamine ja tööturu struktuuri muutus). 
20

 Impact assessment guidelines. European Commission. 15 June 2005, lk 26. 
http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/SEC2005_791_IA%20guidelines_annexes.pdf 
21

 Vabariigi Valitsuse 28.09.1999.a määrus nr 279 „Õigustloovate aktide normitehnika eeskiri“ § 34 (RT I 1999, 73, 695). 
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5. Mõjud riigi julgeolekule ja rahvusvahelistele suhetele; 

6. Sotsiaaldemograafilised mõjud. 

Mõjude kuus põhivaldkonda jagunevad omakorda alavaldkondadeks. Nt keskkonnamõjud jagunevad 

mõjudeks looduskeskkonnale ja mõjudeks elukeskkonnale. Mõjud majandusele jagunevad aga mõjudeks 

leibkondade toimetulekule, ettevõtluskeskkonnale ja ettevõtete tegevusele, halduskoormusele, 

infoühiskonna arengule ja põllumajandusele. Igale mõju alavaldkonnale vastab konkreetne ministeerium, 

mille pädevuses on vastava valdkonna korraldamine ja areng (vt lisa 4). Nt on sotsiaal-demograafiliste 

mõjude alavaldkonnaks mõjud kodanikuühiskonna arengule, vastav poliitika kuulub Siseministeeriumi 

põhimääruse
22

 § 14 punktist 5 tulenevalt Siseministeeriumi pädevusse.  

Mõjude määratlemine toimub Eesti õigusloome protsessis kas seaduseeelnõu väljatöötamiskavatsuse või 

õigusakti eelnõu seletuskirja koostamise etapis. Poliitika kavandaja või konkreetsemalt õigusakti algataja 

kohuseks ongi analüüsida kõikide mõjude avaldumist mõjude alavaldkonna tasemel (st näiteks mõjud 

elukeskkonnale või mõjud halduskoormusele jne), selles abistavad neid kontrollküsimused (vt lisa 3), 

näited ja kõikvõimalikud muud abimaterjalid (uuringud ja teised informatsiooniallikad), mille abil on 

võimalik hinnata, kas kavandatav poliitika mõjutab konkreetset alavaldkonda või mitte.  Vajadusel on 

võimalik pöörduda ka vastava alavaldkonna eest vastutava ministeeriumi kontaktisiku poole, et arutada, 

kas konkreetne vahend või meede omab teatud mõju või mitte? Lisaks mõjude määratlemisele, tuleks 

väljatöötamiskavatsuses kirjeldada mõju avaldumist, sh seda, mis põhjustab mõju avaldumise (ehk 

tagajärje) ja analüüsida, kellele mõju avaldub (sihtrühmad).  

 

3.4.2. Mõjude olulisuse väljaselgitamine 
 

Kui on selgunud, et võib eeldada teatud valdkonna mõjude esinemist akti rakendamisel, siis enne kui 

asuda neid mõjusid põhjalikult analüüsima, tuleb hinnata, kas mõjud on olulised või mitte. Oluliste mõjude 

avaldumist analüüsitakse põhjalikult õigusakti edasise väljatöötamise käigus, väheolulisi mõjusid 

täiendavalt analüüsida ei ole vaja. Samas kui õigusakti väljatöötamise käigus selgub, et algselt peeti 

teatud valdkonna mõjusid ekslikult väheolulisteks, siis tuleks neid vaatamata algsele hinnangule ikkagi 

täiendavalt analüüsida. 

Mõjude olulisuse määratlemine on oluline ka seetõttu, et seaduseeelnõu väljatöötamiskavatsus 

edastatakse kooskõlastamiseks kõigile ministeeriumidele, kelle pädevusvaldkonnas õigusakti 

rakendamisel eeldatavasti olulised mõjud kaasnevad (vt lisa 4). Rahandusministeeriumile esitatakse 

väljatöötamiskavatsus kooskõlastamiseks juhul, kui kaasneb mõju avaliku sektori kuludele või tuludele, 

sõltumata nimetatud mõjude olulisusest. Kõikide seaduseeelnõude väljatöötamiskavatsused esitatakse 

kooskõlastamiseks ka Justiitsministeeriumile kui õigusloome koordineerijale. See tagab puudutatud 

                                                 
22

 RT I 2004, 42, 291 
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ministeeriumide teadlikkuse ning võimaldab neil anda tagasisidet ja soovitusi mõjude edasiseks 

põhjalikumaks analüüsiks. 

Mõjude olulisuse hindamiseks kasutatakse nelja kriteeriumi: mõju ulatus, mõju avaldumise sagedus, 

mõjutatud sihtrühma suurus ja ebasoovitavate mõjude kaasnemise risk. Mõju ulatus on suur, kui 

sihtrühma (inimene, ettevõte, keskkond) senine toimimine võib muutuda märkimisväärselt võrreldes 

varasemaga ning eeldab sihiteadlikku ümberkohanemist. Mõju ulatus on keskmine, kui sihtrühma 

käitumises võivad kaasneda muudatused, kuid nendega ei kaasne eeldatavalt kohanemisraskusi. Mõju 

ulatus on väike, kui objekti kui terviku käitumises erilisi muutusi ei toimu ning puudub tarvidus muutustega 

kohanemisele suunatud tegevusteks.  

Mõju avaldumise sageduse määramisel tuleb arvestada mõju avaldumise regulaarsust ja tihedust. Mõju 

avaldumise sagedus on suur, kui mõjutatud objekt (inimene, ettevõte, keskkond) puutub muudatuste 

tagajärgedega kokku regulaarselt või reeglipäraselt ja tihti (nt iga päev). Keskmine, kui kokkupuude on 

regulaarne või reeglipärane, aga mitte igapäevane ning väike, kui kokkupuude on ebaregulaarne, juhuslik 

ja harv (näiteks – ettevõtte pankrot, kohtuvaidlus). 

Mõjutatud sihtrühma suurust hinnates tuleb esmalt määratleda erinevad sihtrühmad, kellele mõju avaldub. 

Mõju olulisuse hindamisel analüüsitakse sihtrühma suhtelist suurust, võrreldes seda kõigi samasse gruppi 

kuuluvate objektidega Eestis. Näiteks, kui mõjutatud on teatud osa elanikkonnast, ettevõtetest või 

territooriumist, siis hinnatakse selle suurust võrreldes vastavalt kogu Eesti elanikkonnaga,  ettevõtete 

arvuga või territooriumiga. Sihtrühma saab pidada suureks, kui mõjutatud on üle poole Eesti 

elanikkonnast, ettevõtete arvust või territooriumist (nt perekonnaseaduse muudatused, mis puudutavad 

kõiki eestimaalasi). Sihtrühma suurus on keskmine, kui mõjutatud objektide hulk võrreldes kogu grupi 

suurusega on 5-50% ja väike, kui mõjutatud on alla 5% grupist (nt karistusseadustiku muudatused, mis 

puudutavad karistusest tingimisi vabastatuid). 

Ebasoovitavate mõjude kaasnemise riski juures tuleb hinnata kaasnevate mõjude toimet sihtrühmadele – 

kas tegemist on negatiivse (koormav, piirav jne) või positiivse (kergendav, vabastav jne) toimega 

mõjudega. Eesmärk on tagada negatiivse iseloomuga mõjude põhjalikum analüüs, kuna koormavate 

regulatsioonide loomise õigustamiseks peavad olema kaalukad argumendid. Ebasoovitavate mõjude 

kaasnemise risk on suur, kui mõjuvaldkonnas sihtrühmadele kaasnevad mõjud on selge negatiivse 

iseloomuga. Risk on keskmine, kui kaasnevad mõjud on pigem negatiivse iseloomuga ja väike, kui 

negatiivse iseloomuga mõjud on puuduvad või vähesed. 

Hinnates iga kriteeriumi paikapidavust konkreetse regulatsiooni puhul kolmepallisüsteemis (suur, 

keskmine, väike), on võimalik hinnata, kas konkreetne mõju on oluline või mitte. Kui neljast indikaatorist 

vähemalt üks on saanud hinnangu „suur“ või vähemalt kaks indikaatorit on saanud hinnangu „keskmine“, 

kvalifitseerub mõju oluliseks. Mõjude ja nende olulisuse määratlemise kirjeldamisel 

väljatöötamiskavatsuses tehakse vahet olulistel mõjudel, mida on vajalik täiendavalt analüüsida ja 

ebaolulistel mõjudel, mida ei ole kavas täiendavalt analüüsida. 
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3.4.3. Mõjude analüüs 
 

Määratledes eelnevalt alternatiivsete vahendite ja meetmete eeldatavad mõjud, analüüsides nende 

põhjuseid ning olulisust (lähtudes punktides 3.4.1. ja 3.4.2.) toodud juhistest on loodud hea alus oluliste 

mõjude põhjalikumaks analüüsiks, et järgmise sammuna võrrelda erinevaid alternatiive ning langetada 

kaalutletud otsus.  

Arvestades mõjude analüüsi protsessi järjepidevust ja etappide omavahelist tugevat seotust, tuleks 

mõjude analüüs võimaluse korral läbi viia eelnevalt väljatoodud probleemide/alaprobleemide ning 

eesmärkide/alaeesmärkide ning nende saavutamiseks kasutatavate alternatiivsete tegevuste kaupa. 

Analüüsi objektiks peaksid olema nii alternatiivsed regulatiivsed meetmed (nt ebasoovitava tegevuse 

keelamine või maksustamine), mitte-midagi-tegemine ehk 0-alternatiiv ja ka need mitteregulatiivsed 

poliitikavahendid, mis tunnistati punktis 3.3. kirjeldatud analüüsi käigus samuti tulemuslikeks ja 

tõhusateks. Näiteks kui probleemiks on õigusemõistmise efektiivsus, mis väljendub kohtute ebavõrdses 

koormatuses, kohtumenetluste aegluses ja lahendite madalas kvaliteedis (kõrge lahendite tühistamise 

protsent kõrgema astme kohtus) ning eesmärgiks on õigusemõistmise efektiivsuse tõstmine, mis 

väljendub kiiremates kohtumenetlustes ning lahendite paremas kvaliteedis, siis tuleks analüüsida nii 

erinevate kohtumenetluse kiirendamise vahendite ja meetmete mõjusid (nt kohtunike arvu suurendamine 

ülekoormatud kohtutes, kohtunike üleviimine vähemkoormatud kohtutest suurema koormusega 

kohtutesse, kohtuasutuste ühendamine, kohtumenetluste kättesaadavuse vähendamine jne) kui ka 

kohtulahendite kvaliteedi tõstmiseks vajalike vahendite ja meetmete mõjusid (kohtunike arvu 

suurendamine spetsialiseerumise võimaldamiseks, kohtuasutuste ühendamine, erikohtute loomine jne).  

Mõjusid on võimalik hinnata, lähtudes kvalitatiivsetest meetoditest või kvantitatiivsetest meetoditest. 

Kvalitatiivse mõjude analüüsi käigus kogutakse valitud (st oluliste) kaasnevate mõjude kohta kokku nii 

kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid andmeid ning neid analüüsitakse kvalitatiivselt, viies tavaliselt läbi nn 

juhtumianalüüs. Kvantitatiivsete meetoditega mõjusid analüüsides võetakse aluseks kvantitatiivsed 

andmed, st mõjud, mis on viidud rahaliselt hinnatavale kujule, ning hinnatakse seejärel erinevate 

vahendite/meetmete kulusid ja tulusid (kulu-tulu analüüs) või ka soovitud eesmärkide saavutamise kulu 

(kulu-tõhususe analüüs). Täpsemad ülevaated valitud kvantitatiivsete meetodite kasutamisest on toodud 

käesoleva dokumendi lisas 5. 

Sõltumata valitud analüüsimeetodist peaksid mõjuanalüüsi tulemused olema: 

1. läbipaistavad – ka teistele peab olema arusaadav, kuidas on jõutud konkreetse mõjude hindamise 

tulemusteni; 

2. taastoodetavad – teistel peab olema võimalik jõuda samade tulemusteni, kasutades samu 

andmeid ja meetodeid; 

3. kindlad – kui erinevaid meetodeid ja eelduseid mõjude hindamisel kasutades on võimalik jõuda 

väga erinevate tulemusteni, siis satub kahtluse alla analüüsi usaldusväärsus. Kui mõjuanalüüsi 
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tulemused sõltuvad analüüsimeetodi valikust või kui mingid andmed ei ole täielikult 

usaldusväärsed, siis tuleb seda ka analüüsis mainida
23

. 

Mõjude analüüsi tulemused vormistatakse eelnõu seletuskirjale lisatava mõjude analüüsi aruandena (vt 

lisa 6) 

 

3.5. Alternatiivsete vahendite ja meetmete võrdlemine 
 

Alternatiivsete vahendite ja meetmete võrdlemisel: 

� Kaalu iga vahendi ja alternatiivse meetme positiivseid ja negatiivseid mõjusid; 

� Kui võimalik esita tulemused nii kokkuvõtlikult kui ka iga alaeesmärkide kaupa; 

� Määratle, kui võimalik, eelistatud vahend ja meede. 

Pärast mõjude määratlemist ja analüüsi, on võimalik koostada erinevate alternatiivsete vahendite ja 

meetmete kokkuvõtlik analüüs, milles võrreldakse nende tulemuslikkust, tõhusust ning olulisemaid 

tugevusi ja nõrkusi ning määratletakse eesmärgi saavutamiseks sobivaim meede. Tugevuste ja nõrkuste 

võrdlemiseks on otstarbekas viia erinevate alternatiivide mõjud võrreldavale kujule, mille puhul mõjude 

kvantitatiivne esitamine tuleb kindlasti kasuks. Samas ei saa alahinnata ka erinevate asjaomaste isikute 

ning institutsioonide ettepanekuid ja arvamusi, mida saab eelkõige esitada kvalitatiivselt. Alternatiivsete 

vahendite ja meetmete võrdlemise soodustamiseks on mõistlik esitada erinevate alternatiivide mõjud 

eesmärkide, tegevuste ja mõjuliikide kaupa. Näiteks on võimalik esitada mõjud alljärgneva tabeli kujul: 

Tabel 2. Alternatiivsete vahendite ja meetmete mõjude esitamise kokkuvõtlik tabel I. 

Eesmärk/alaeesmärk 

Nt kasiinosõltuvuse vähendamine 

Tegevus 1 

Nt mängukohtade ja -automaatide 

arvu piiramine maksude abil 

Tegevuse positiivne mõju Tegevuse negatiivne mõju 

Mõju liik/alaliik 

Nt mõju majandusele/mõju 

leibkondade toimetulekule 

Võimalusel tuleks lisaks mõju 

kirjeldamisele, määratleda 

sihtrühma suurus ja hinnata mõju 

kvantitatiivselt, nt rahaliselt. 

 

Tegevus 2 

Nt kasiinode keelustamine 

  

Mõju liik/alaliik 

Nt mõju majandusele/mõju 

leibkondade toimetulekule 

  

                                                 
23

 Impact assessment guidelines. European Commission. 15 June 2005, lk 38. 
http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/SEC2005_791_IA%20guidelines_annexes.pdf 
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Kui enamike tegevuste ja mõjude puhul on kvantitatiivne ja rahaline esitamine võimalik, siis võib mõjusid 

esitada ka teistsuguse tabeli kujul (ka järgneva näite puhul on oluline, et tabelisse lisataks nii positiivsed 

kui negatiivsed mõjud): 

Tabel 3. Alternatiivsete vahendite ja meetmete mõjude esitamise kokkuvõtlik tabel II. 

Eesmärk 1 

Tegevus 1 Mõju kvalitatiivne 

kirjeldus 

Mõju kvantitatiivne 

kirjeldus 

Rahaline väärtus 

Keskkonnamõjud Mõju avaldumise 

lühikirjeldus 

Sihtrühma suurus Mõju rahaline väärtus 

Majanduslikud mõjud    

Jne…    

Kui erinevate alternatiivide mõjud on sarnased ja erinevate avalduvate mõjuliikide arv ei ole suur (vastasel 

korral muutub tabeli kujul esitatud tulemuste loetavus keerulisemaks), siis võib mõjusid esitada 

grupeerides need positiivseteks ja negatiivseteks mõjudeks (sellisel juhul tuleks tabelis esitada analüüsi 

kokkuvõtlik tulemus, märkides ära positiivsete ja negatiivsete mõjude avaldumise määr, nt pluss- ja 

miinusmärkidega, ning tabelile tuleks lisada kokkuvõtlik tekstiline osa): 

Tabel 4. Alternatiivsete vahendite ja meetmete mõjude esitamise kokkuvõtlik tabel III. 

Positiivsed 

mõjud 

Leibkondade 

toimetulek 

Töösuhe Rahvastiku 

areng 

Avaliku sektori 

kulud/tulud 

Regionaal-

areng 

Tegevus 1 +++ ++ + + ++ 

Tegevus 2 ++ + puudub +++ puudub 

…      

Negatiivsed 

mõjud 

     

Tegevus 1 -- - puudub --- - 

Tegevus 2 - -- puudub puudub - 

…      

Alternatiivsete vahendite ja meetmete võrdluse kokkuvõte peaks erinevate eesmärkide kaupa tooma välja 

eelistatud tegevusalternatiivide ja tegevuste järjestuse koos põhjendusega (sh kirjeldades alternatiivide 

positiivseid ja negatiivseid mõjusid). See tagab mõjude analüüsi läbipaistvuse ja arusaadavuse poliitiliste 

otsuste vastuvõtjate jaoks
24

. 

3.6. Poliitika järelhindamise planeerimine 
 

Järelhindamise planeerimisel: 

                                                 
24

 Toodud tabelid ja selgitused pärinevad Euroopa Komisjoni mõjude analüüsi juhisest, kättesaadav: 
http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/SEC2005_791_IA%20guidelines_annexes.pdf, lk 39-44. 
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� Määratle peamiste eesmärkide saavutamise hindamiseks kasutatavad indikaatorid; 

� Kirjelda eesmärkide saavutamise jälgimise ehk andmete kogumise üldist korraldust; 

� Kirjelda eesmärkide saavutamise hindamise üldist korraldust. 

Poliitikakujundajad vajavad töövahendeid, mille abil teha kindlaks, kas poliitika rakendamine läheb 

soovitud rada pidi ja kas poliitika saavutab seatud eesmärke? Kui poliitika ei saavuta seatud eesmärke, 

siis on samuti vaja teada, kas see tuleneb vigadest poliitikakujundamisel või selle rakendamisel (nt kas 

probleemi analüüs oli täpne? Kas eesmärgid olid realistlikud? Kas rakendamise eest vastutavad said 

poliitikast aru ja olid valmis sellest viimse detailini lähtuma? Kas ebapiisav rakendamine tuleneb nõrgast 

administratiivsest suutlikkusest?). Poliitika jälgimise ja hindamise korraldus, sh hoolikalt valitud 

indikaatorite abil andmete kogumine, annavad väärtuslikku informatsiooni nendele küsimustele 

vastamiseks ja abi, et muuta riiklik sekkumine sobilikumaks. 

Poliitika väljatöötamisel on vajalik määratleda peamiste eesmärkide saavutamise hindamiseks 

kasutatavad indikaatorid ning kirjeldada eesmärkide saavutamise jälgimise ehk andmete kogumise ja 

hindamise üldist korraldust. Indikaatorid peavad võimaldama hinnata, kas poliitika rakendati korralikult ja 

kas eesmärgid saavutati. Lisaks peavad indikaatorid olema usaldusväärsed ja selged. Täiendav oluline 

tegur indikaatorite valikul on nende kasutamiseks vajalike andmete kogumise lihtsus – indikaatori kohta 

andmete kogumise kulu ei tohi olla suurem nende andmete väärtusest. Kui sobilik indikaator on leitud, 

tuleks: 

1) lühidalt kirjeldada, kuidas kogutakse poliitika rakendamise ja mõjude järelhindamiseks vajalikke 

andmeid; 

2) kirjeldada järelhindamise sisu, toimumisaega (ja vajadusel sagedust) ning eesmärki. 

Vastata tuleks järgmistele küsimustele: 

1. Milleks kasutatakse kogutud informatsiooni? 

2. Kes on võtmeisikud vajaliku informatsiooni kogumiseks ja kasutamiseks (nt Statistikaamet, 

rakendamisega tegelev asutus, sihtrühmad jne)? 

3. Mis saavad olema nende isikute rollid ja ülesanded? Kuidas omavahel informatsiooni jagatakse ja 

üldistatakse? 

4. Mil määral on jälgimiseks, andmete kogumiseks ja hindamiseks vajalikud struktuurid juba olemas? 

5. Kas kehtiva olukorra kohta on kogutud piisaval hulgal andmeid või on vajalik täiendavate andmete 

kogumine pärast poliitikameetme rakendamisotsuse tegemist? 

Indikaatorid jagunevad omakorda sõltuvalt poliitikavahendist ja selle eesmärgist, mille täitmist soovitakse 

hinnata. Vahendite, mille sisuks on teatud investeeringute tegemine, indikaatorid jagunevad: 

1. tegevuseesmärkide hindamiseks kasutatakse väljundiindikaatoreid, mis iseloomustab konkreetse 

vahendi eeldatavat tulemit, nt toimunud koolituste arvu, toetust või nõustamist saanud 

väikeettevõtjate arvu jne; 

2. üksikeesmärkide hindamiseks kasutatakse tagajärjeindikaatoreid, mis iseloomustavad vahendi 

otseseid mõjusid sihtrühmale, nt väikeettevõtjate rahulolu saadud nõustamisest; 
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3. üldeesmärkide hindamiseks kasutatakse mõjuindikaatoreid, mis iseloomustavad vahendi tagajärgi 

väljaspool selle otsest ja kohest kokkupuudet adressaatide või sihtrühmaga. Need hõlmavad 

keskmise ajaperioodi jooksul avalduvaid: 

3.1. mõjusid programmi otsestele adressaatidele ja sihtrühmale, nt jätkuvalt tegutsevate 

väikeettevõtjate arv 12 kuud pärast toetuse saamist; 

3.2. mõjusid isikutele ja organisatsioonidele, kes ei kuulunud vahendi otseste adressaatide ja 

sihtrühma hulka, nt mõju toetatud firmade varustajatele või allhankijatele; 

3.3. soovimatuid mõjusid, nt toote keelamise järgselt vähenenud töökohtade arv. 

Lisaks eristatakse veel kontekstiindikaatoreid (mis hõlmavad kogu territooriumi, rahvastikku või selle osa, 

sõltumata sellest, kas vahend puudutas neid või mitte, nt töötuse määr või internetiühendusega arvutite 

arv) ja ressursiindikaatoreid (mis annavad informatsiooni rahaliste-, materiaalsete-, organisatsiooniliste ja 

inimressursside kohta või regulatiivsete meetmete kohta, mis olid vahendi rakendamiseks vajalikud, nt 

aastane eelarve või programmiga tegelenud inimeste arv).  

Ainult regulatiivse sisuga poliitikameetmete kohta võib kohaldada samu indikaatoreid, mis 

investeeringutega seotud vahenditele ja meetmetele, arvestades teatud erinevusi, mis tulenevad 

meetmete eripärast. Kõige silmatorkavam erinevus puudutab väljundite olemust. Investeeringutega seotud 

programmides loetakse väljundiks meetmele eraldatud ja kulutatud raha eest saavutatut (nt 20 km pikkuse 

tee ehitamist). Regulatiivse sekkumise puhul võib väljundiks pidada regulatsiooni sihtrühma poolt tehtud 

tegevusi, et saavutada kooskõla uue regulatsiooniga.  

Sõltumata poliitikavahendi sisust, peaks selle tulemuslikkuse mõõtmiseks kasutatavad indikaatorid olema:  

1. asjakohased; 

2. legitiimsed; 

3. usutavad mitteasjatundjate jaoks, üheselt mõistetavad ja kergelt tõlgendatavad; 

4. lihtsalt jälgitavad (st andmete kogumise kulud peaksid olema madalad); 

5. mitte-manipuleeritavad. 

Poliitika rakendamise jälgimist ette valmistades tuleks koostada plaan indikaatorite ja teiste hilisema 

tulemuste saavutamist puudutava analüüsi jaoks oluliste asjaolude kohta andmete kogumiseks. Samuti 

analüüsida andmete kogumise, säilitamise ja töötlemise metoodikate usaldusväärsust ning tagada, et 

poliitika rakendamise jälgimine toimiks algusest peale ja, et andmete kogumiseks vajalikud õiguslikud 

alused oleksid olemas. 

Eespool öeldu kehtib eriti investeeringutega seotud poliitikavahendite ja -meetmete kohta, kus 

süstemaatiline jälgimine võimaldab koguda andmeid sisendite või tarbitud ressursside kohta (nt eelarve 

kulutamise määr, vastavus planeeritud projektikuludele), rakendamisprotsessi kohta (nt väljamaksete 

tegemiseks kulunud aeg), väljundite kohta (nt toetatud projektide arv ja suurus, toetuse arv ja keskmise 

suurus), tulemuste kohta (nt nõutud tasemele vastavate koolitatute arv) ja konteksti kohta (nt töötuse 

määr). 
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Regulatiivse sisuga meetmete puhul on jälgimissüsteemidele teistsugune ulatus ja eesmärk. Nad võivad 

keskenduda nt sihtrühma regulatsiooniga vastavusele (nt nõuetele vastavat toodangut tootvate ettevõtete 

arv) ja kontekstiindikaatoritele
25

.  

Poliitika järelhindamise üldisemaks eesmärgiks on leida olukord ilma poliitikata, kui poliitika viidi ellu 

(erinevalt ex ante mõjude analüüsist, kus vaja leida olukord poliitikaga, kui poliitikat veel ei ole). Täpsemalt 

on võimalik poliitika järelhindamiseks kasutatavate meetodite kohta lugeda käesoleva dokumendi lisast 7. 

Järelhindamise tulemused vormistatakse järelhindamise aruandena (vt lisa 8). 

 

                                                 
25

 Impact assessment guidelines. European Commission. 15 June 2005, lk 45-46. 
http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/SEC2005_791_IA%20guidelines_annexes.pdf 
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Lisad 
 

1. Õigusakti eelnõu väljatöötamise üldskeem 

2. Seaduseeelnõu väljatöötamiskavatsuse struktuur 

3. Mõjude määratlemise kontrollküsimustikud 

4. Mõjuvaldkonnad ja ministeeriumid 

5. Mõjude analüüsi peamised metoodikad 

6. Mõjude analüüsi aruande struktuur 

7. Mõjude järelhindamise läbiviimise juhis 

8. Järelhindamise aruande struktuur 

 

Valik lisasid 

Mõjude identifitseerimise kontrollküsimustikud 

I. Keskkonnamõjud 
 

1. Õiguslik alus 

 

Vabariigi Valitsuse määrus 28.9.1999.a määrus nr 279 „Õiguslootvate aktide eelnõude normitehnika 

eeskiri“ § 34 lg 1
26

; Riigikogus menetletavate eelnõude normitehnika eeskiri § 49 lg 1 p 4 (kehtestatud 

Riigikogu juhatuse 6.3.2001.a otsusega nr 59). 

 

2. Sisu ja vajalikkus 

 

Keskkonnamõju hõlmab nii mõju loodus- kui elukeskkonnale. Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
27

 § 4 kohaselt hõlmab keskkonnamõju vahetut või kaudset mõju: 

� inimese tervisele ja heaolule; 

� keskkonnale; 

� kultuuripärandile või varale; 

Mõnevõrra detailsem on näiteks Soome õigusaktide mõjude hindamise juhistes toodud keskkonnamõju 

mõiste, hõlmates mõjusid: 

� inimeste tervisele, elutingimustele ja heaolule; 

� pinnasele, veele, õhule, atmosfäärile, taimestikule, organismidele ja looduse mitmekesisusele; 

� ühiskonnale, ehitatud keskkonnale, maastikule, linnapildile ja kultuuripärandile; 

                                                 
26

 RT I 1999, 73, 695; 
27

 RT I 2005, 15,87; 
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� loodusvarade kasutamisele; 

� eelnimetatud tegurite omavahelistele suhetele. 

Keskkonnamõjude hindamine on kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivide poolt keskkonnale 

avaldatava mõju süstemaatiline, taasesitatav ja interdistsiplinaarne hindamine ning arendustegevust 

suunavate otsustusprotsesside üks element
28

. Keskkonnamõjude hindamise eesmärgiks on selgitada, 

hinnata ja kirjeldada kavandatava tegevuse eeldatavat mõju keskkonnale, analüüsida selle mõju vältimise 

või leevendamise võimalusi ning teha ettepanek sobivaima lahendusvariandi valikuks
29

. 

Eesti Vabariigi Põhiseadus
30

 § 5 (loodusvarade ja –ressursside säästliku kasutamise kohta). 

 

3. Teabeallikad 

 

Statistikaameti keskkonna valdkonna statistika (http://www.stat.ee/index.php?id=10724).  

 

4. Kontrollküsimused keskkonnamõjude väljaselgitamiseks 

4.1. Looduskeskkond 

Kontrollküsimus Vastus 

Kas eelnõu mõjutab looduskeskkonda (sh 

õhku, vett, pinnast, taimestikku ja 

loomastikku, atmosfääri)? 

Jah/ei. Kui ei, siis järgnevatele küsimustele 

vastata ei ole vaja. 

Abistavad küsimused:  

• Kas eelnõu mõjutab õhu kvaliteeti, suurendab või vähendab õhusaastet?  

• Kas eelnõu mõjutab vee kvaliteeti – suurendab või vähendab pinnavee ja/või põhjavee 

saastet; mõjutab joogivee varude hulka?  

• Kas eelnõu mõjutab mulla ja pinnase kvaliteeti – (nt suurendab või vähendab pinnase 

saastet) või kasutuskõlbliku pinnase suurust (nt maakasutuse muudatused, sh ehitustegevus, 

rohealade säilimine)?  

• Kas eelnõu mõjutab loodusressursside tarbimist (nt põhjustab taastuvate loodusressursside 

tarbimist nende taastumisest kiiremas tempos või suurendab või vähendab taastumatute 

loodusressursside tarbimist?)  

• Kas eelnõu mõjutab looduse mitmekesisust (taime- ja loomaliikide arvu, nende 

elukeskkonda, toitumisvõimalusi, levikut ja omavahelisi suhteid)?  

• Kas eelnõu mõjutab kasvuhoonegaaside ja teiste osoonikihti hõrendavate ainete kiirgust 

atmosfääri? 

Milles mõju seisneb ja kuidas see avaldub Võttes aluseks põhjus-tagajärg seose.  

                                                 
28

 Sotsiaalministeerium, 2004. „Mõjude hindamine sugupoolte aspektist“, kättesaadav 
http://www.ut.ee/gender/pdf/GM%20impact%20analysis%20Est.pdf 
29

 http://www.seit.ee/sass/?ID=1&L_ID=138  
30

 RT 1992, 26, 349 
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(otsesed ja kaudsed mõjud)?  

Kui suur on mõju avaldumise tõenäosus? Mida suurem on mõjude avaldumise tõenäosus, 

seda olulisematega mõjudega on tegemist. 

Kes on mõjutatud sihtrühmad? Mis on mõjutatud 

sihtrühmade suurus/osakaal? 

Sh kes on eeldatavad „kaotajad“ ja „võitjad“. 

Kas mõjud on olulised ja neid kavatsetakse 

analüüsida õigusakti teksti või kontseptsiooni 

koostamisel? 

Eelnenud kolme küsimuse kokkuvõttes. 

Kas mõjud (kulud ja tulud) on rahaliselt 

hinnatavad? Kas kavatsetakse läbi viia tulu-kulu 

analüüs? 

Kui mõjud on olulised ja õigusakti teksti või 

kontseptsiooni koostamisel kavatsetakse neid 

analüüsida. 

Näited:  

 4.2. Elukeskkond 
Kontrollküsimus Vastus 

Kas eelnõu mõjutab elukeskkonda, sh 

inimese tervist, elutingimusi ja heaolu? 

Jah/ei 

Abistavad küsimused: 

• Kas eelnõu mõjutab energialiikide kasutamise osakaale, nt mõjutab tarbijate energiakasutuse 

eelistusi, mõjutab tootmise energiasõltuvust?  

• Kas eelnõu suunab elurajoonide, tööstuse või muu tegevuse paiknemist?  

• Kas eelnõu mõjutab liiklusvajaduse suurust, sh eri transpordiliikide nagu sõiduautode, rongi, 

laeva või mereliikluse osakaalude muudatusi?  

• Kas eelnõu mõjutab saaste ja müra suurenemist või vähenemist (nt maakasutuse muutmise 

tõttu)?  

• Kas eelnõu mõjutab keskkonnariskide (sh kliimamuutus, looduskatastroofid, õnnestused) 

tõenäosust või ulatust ja võimalust nendeks valmistuda või sellega kohaneda?  

• Kas eelnõu mõjutab otse või näiteks transpordikorralduse või ehitamise kaudu kogukondade 

erinevate tegevuste poolt moodustatavat tervikut, ehitisi, maastikku, linnapilti või kultuuriliselt 

väärtuslikke alasid või objekte ning maakasutust? 

Milles mõju seisneb ja kuidas see avaldub 

(otsesed ja kaudsed mõjud)?  

Võttes aluseks põhjus-tagajärg seose.  

Kui suur on mõju avaldumise tõenäosus? Mida suurem on mõjude avaldumise tõenäosus, seda 

olulisematega mõjudega on tegemist. 

Kes on mõjutatud sihtrühmad? Mis on 

mõjutatud sihtrühmade suurus/osakaal? 

Sh kes on eeldatavad „kaotajad“ ja „võitjad“. 

Kas mõjud on olulised ja neid 

kavatsetakse analüüsida õigusakti 

Eelnenud kolme küsimuse kokkuvõttes. 



 22 

teksti või kontseptsiooni koostamisel? 

Kas mõjud (kulud ja tulud) on rahaliselt 

hinnatavad? Kas kavatsetakse läbi viia 

tulu-kulu analüüs? 

Kui mõjud on olulised ja õigusakti teksti või 

kontseptsiooni koostamisel kavatsetakse neid 

analüüsida. 

Näited:  
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II. Majanduslikud mõjud 
 

1. Õiguslik alus 

 

Vabariigi Valitsuse määrus 28.9.1999.a määrus nr 279 „Õigustlootvate aktide eelnõude normitehnika 

eeskiri“ § 34 lg 1
31

; Riigikogus menetletavate eelnõude normitehnika eeskiri § 49 lg 1 p 3 (kehtestatud 

Riigikogu juhatuse 6.3.2001.a otsusega nr 59). 

 

2. Sisu ja vajalikkus 

 

Majanduslikud mõjud ilmnevad, kui peale sekkumist leiavad aset muutused üksikindiviidi, leibkondade, 

ettevõtete, riigiasutuste või ühiskonna majanduslikes suhetes. Majanduslikud mõjud hõlmavad järgmisi 

valdkondi: 

� Leibkondade majanduslik toimetulek; 

� Ettevõtluskeskkond ja ettevõtete tegevus (sh konkurents ja turu toimivus, mõjud 

väikeettevõtlusele ja alustavatele ettevõtetele ning investeeringutele ja innovatsioonile); 

� Rahvamajandus tervikuna; 

� Avaliku sektori tegevus.  

� Halduskoormus; 

Majanduslike mõjude hindamise eesmärgiks on hinnata, millised sotsiaalsed grupid, ettevõtted, 

majandussektorid või asutused ühiskonnas mingist poliitikameetmest võidavad või kaotavad, milles see 

väljendub ja kas see on avalikes huvides. Majanduslikud mõjud ilmnevad kui peale sekkumist leiavad aset 

muutused teenuste või toodete tootmises, jaotamises või tarbimises. Majanduslikult võivad mõjutatud olla 

nii üksikindiviidid, perekonnad, organisatsioonid ning riik tervikuna 

Majanduslike mõjude hindamisel tuleb arvestada Eesti Vabariigi Põhiseaduse
32

 § 29 (õigus vabalt valida 

tegevusala, elukutset ja töökohta, riik korraldab kutseõpet ja abistab tööotsijaid töö leidmisel,  

töötingimused on riigi kontrolli all), § 31 (õigus tegelda ettevõtlusega), § 32 (omand on puutumatu ja 

võrdselt kaitstud). 

 

3. Teabeallikad 

 

Valitsuse poliitikate eelarveliste ja majanduslike mõjude hindamiseks on käsiraamatuna kasutatav 

                                                 
31

 RT I 1999, 73, 695 
32

 RT 1992, 26, 349 
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kogumik nr 31, „Poliitika vahendite tõhustamine mõjude hindamise abil“
33

 Kogumik annab ülevaate 

mõjude hindamise eesmärkidest, eelarveliste ja majanduslike mõjude hindamisest, konsulteerimise 

kasutamisest ning sisaldab viiteid, linke ning juhiseid seaduste ja määruste mõjude hindamiseks
34

.  

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendid: 

10. mai 2002.a otsus nr 3-4-1-3-02 (http://www.nc.ee/?id=11&indeks=0,4,9381,9394,9400&tekst=RK/3-4-

1-3-02) – rahvusooperi seaduse põhiseaduspärasuse hindamine, ettevõtlusvabaduse piiramine; 

12. juuni 2002.a otsus nr 3-4-1-6-02 (http://www.nc.ee/?id=11&indeks=0,4,9381,9394,9400&tekst=RK/3-

4-1-6-02) – käibemaksuseaduse põhiseaduspärasuse hindamine, ettevõtlusvabaduse piiramine. 

 

4. Kontrollküsimused majanduslike mõjude väljaselgitamiseks 

4.1. Mõjud leibkondadele  

Kontrollküsimus Vastus 

Kas eelnõu mõjutab leibkondade 

toimetulekut? 

Jah/ei 

Abistavad küsimused: 

• Kas muutuvad leibkondade kulud või tulud? Kas mõju on otsene (nt maksud sissetulekutele, 

toetused) või kaudne (lõivud, tarbimismaksud või muud kaudsed kulud või tulud)?  

• Kas muutub leibkondade tarbimiskulutuste struktuur, st kas suureneb kulutuste osakaal 

mõnele kaubagrupile? (Näiteks, kas sissetulekutes suureneb töötasu, intressitulu, toetuste 

või muude tulude osakaal? Kas väljaminekutes suureneb eluasemekulutuste, toidu, 

transpordi või muude kulude osakaal?)  

• Kas mõne sotsiaalse grupi (riskigrupi) toimetulek muutub enam võrreldes teiste gruppidega? 

(Kas mõju ilmneb üksikvanemate, vanurite, paljulapseliste perede või teiste gruppide 

toimetulekus?  

• Kas mõju avaldub mõne piirkonna elanike, mõne rahvusgrupi või ameti esindajate 

toimetulekus?) 

Milles mõju seisneb ja kuidas see avaldub 

(otsesed ja kaudsed mõjud)?  

Võttes aluseks põhjus-tagajärg seose.  

Kui suur on mõju avaldumise tõenäosus? Mida suurem on mõjude avaldumise tõenäosus, seda 

olulisematega mõjudega on tegemist. 

Kes on mõjutatud sihtrühmad? Mis on 

mõjutatud sihtrühmade suurus/osakaal? 

Sh kes on eeldatavad „kaotajad“ ja „võitjad“. 

Kas mõjud on olulised ja neid 

kavatsetakse analüüsida õigusakti 

teksti või kontseptsiooni koostamisel? 

Eelnenud kolme küsimuse kokkuvõttes. 

                                                 
33

 Poliitika vahendite tõhustamine mõjude hindamise abil. Phare, OCDE, 2001. http://www.riigikantselei.ee/index.html?id=1642/  
34

 Ibid. 
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Kas mõjud (kulud ja tulud) on rahaliselt 

hinnatavad? Kas kavatsetakse läbi viia 

tulu-kulu analüüs? 

Kui mõjud on olulised ja õigusakti teksti või 

kontseptsiooni koostamisel kavatsetakse neid 

analüüsida. 

Näited:  

Kas eelnõu mõjutab leibkondade 

majanduslikke otsuseid? 

Jah/ei 

Abistavad küsimused: 

• Kas muutub leibkondade vara hulk või väärtus? Kas suureneb või väheneb kinnisvara või 

vallasvara hulk või muutub vara väärtus?  

• Kas muutub tarbimise ja säästmise ja investeerimise vahekord? 

• Kas perede tarbimisotsused muutuvad, kuna suurendatakse või vähendatakse mõne 

kaubagrupi või teenuse tarbimist?  

• Kas inimesed loobuvad mõne toote või teenuse tarbimisest või tarbivad asenduskaupu või –

teenuseid? 

Milles mõju seisneb ja kuidas see avaldub 

(otsesed ja kaudsed mõjud)?  

Võttes aluseks põhjus-tagajärg seose.  

Kui suur on mõju avaldumise tõenäosus? Mida suurem on mõjude avaldumise tõenäosus, seda 

olulisematega mõjudega on tegemist. 

Kes on mõjutatud sihtrühmad? Mis on 

mõjutatud sihtrühmade suurus/osakaal? 

Sh kes on eeldatavad „kaotajad“ ja „võitjad“. 

Kas mõjud on olulised ja neid 

kavatsetakse analüüsida õigusakti 

teksti või kontseptsiooni koostamisel? 

Eelnenud kolme küsimuse kokkuvõttes. 

Kas mõjud (kulud ja tulud) on rahaliselt 

hinnatavad? Kas kavatsetakse läbi viia 

tulu-kulu analüüs? 

Kui mõjud on olulised ja õigusakti teksti või 

kontseptsiooni koostamisel kavatsetakse neid 

analüüsida. 

Näited:  

4.2. Mõju ettevõtlusele 

Kontrollküsimus Vastus 

Kas eelnõu mõjutab ettevõtete tulusid 

või kulusid? 

Jah/ei 

Abistavad küsimused: 

• Kas eelnõuga kaasnevad muutused maksudes, tasudes või ettevõtlustoetustes? Kas 

kaasneb otseseid mõjusid (näiteks tulumaksu või ettevõtlustoetuste määrade muudatused) 

või kaudseid mõjusid (näiteks muudatused seoses tööjõu sissetulekute maksustamisega või 

tollimäärade muutmine) 

• Kas eelnõu põhjustab muutusi äritegevusese suunitluses?  
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• Kas suureneb äritegevuse aktiivsus või investeeringud mõnda ettevõtlussektorisse? 

Milles mõju seisneb ja kuidas see avaldub 

(otsesed ja kaudsed mõjud)?  

Võttes aluseks põhjus-tagajärg seose.  

Kui suur on mõju avaldumise tõenäosus? Mida suurem on mõjude avaldumise tõenäosus, seda 

olulisematega mõjudega on tegemist. 

Kes on mõjutatud sihtrühmad? Mis on 

mõjutatud sihtrühmade suurus/osakaal? 

Sh kes on eeldatavad „kaotajad“ ja „võitjad“. 

Kas mõjud on olulised ja neid 

kavatsetakse analüüsida õigusakti 

teksti või kontseptsiooni koostamisel? 

Eelnenud kolme küsimuse kokkuvõttes. 

Kas mõjud (kulud ja tulud) on rahaliselt 

hinnatavad? Kas kavatsetakse läbi viia 

tulu-kulu analüüs? 

Kui mõjud on olulised ja õigusakti teksti või 

kontseptsiooni koostamisel kavatsetakse neid 

analüüsida. 

Näited:  

4.3. Mõju konkurentsile ja turu toimivusele 

Kontrollküsimus Vastus 

Kas eelnõu mõjutab ettevõtete vahelist 

konkurentsi või kauplemist vaba turu 

tingimustes? 

Jah/ei 

Abistavad küsimused: 

• Kas eelnõu takistab, piirab või moonutab konkurentsi ettevõtete vahel?  

• Kuidas eelnõu mõjutab uute ettevõtete pääsu turule (näiteks piirangud lubade, litsentside 

näol), turu koondumistaset ja ettevõtete konkurentsimeetodite (nagu hinnad, kvaliteet, 

reklaam) kasutamist? 

Milles mõju seisneb ja kuidas see avaldub 

(otsesed ja kaudsed mõjud)?  

Võttes aluseks põhjus-tagajärg seose.  

Kui suur on mõju avaldumise tõenäosus? Mida suurem on mõjude avaldumise tõenäosus, seda 

olulisematega mõjudega on tegemist. 

Kes on mõjutatud sihtrühmad? Mis on 

mõjutatud sihtrühmade suurus/osakaal? 

Sh kes on eeldatavad „kaotajad“ ja „võitjad“. 

Kas mõjud on olulised ja neid 

kavatsetakse analüüsida õigusakti 

teksti või kontseptsiooni koostamisel? 

Eelnenud kolme küsimuse kokkuvõttes. 

Kas mõjud (kulud ja tulud) on rahaliselt 

hinnatavad? Kas kavatsetakse läbi viia 

tulu-kulu analüüs? 

Kui mõjud on olulised ja õigusakti teksti või 

kontseptsiooni koostamisel kavatsetakse neid 

analüüsida. 

Näited:  
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4.4. Mõjud väikeettevõtlusele ja alustavatele ettevõtetele 

Kontrollküsimus Vastus 

Kas eelnõu avaldab mõju 

väikeettevõtetele või äritegevust 

alustavatele ettevõtetele? 

Jah/ei 

Abistavad küsimused: 

• Kas eelnõul on mõjusid vähem majanduslikult kindlustatud ettevõtetele (mõjutab väikeseid 

või keskmisi ettevõtteid või äritegevust alustavaid ettevõtteid)? 

• Kas eelnõu mõjutab ettevõtete kasvuvõimalusi? 

• Kas eelnõu mõjutab mõne kindla tegevusalaga seotud ettevõtete või majandussektori 

toimetulekut? 

Milles mõju seisneb ja kuidas see avaldub 

(otsesed ja kaudsed mõjud)?  

Võttes aluseks põhjus-tagajärg seose.  

Kui suur on mõju avaldumise tõenäosus? Mida suurem on mõjude avaldumise tõenäosus, seda 

olulisematega mõjudega on tegemist. 

Kes on mõjutatud sihtrühmad? Mis on 

mõjutatud sihtrühmade suurus/osakaal? 

Sh kes on eeldatavad „kaotajad“ ja „võitjad“. 

Kas mõjud on olulised ja neid 

kavatsetakse analüüsida õigusakti 

teksti või kontseptsiooni koostamisel? 

Eelnenud kolme küsimuse kokkuvõttes. 

Kas mõjud (kulud ja tulud) on rahaliselt 

hinnatavad? Kas kavatsetakse läbi viia 

tulu-kulu analüüs? 

Kui mõjud on olulised ja õigusakti teksti või 

kontseptsiooni koostamisel kavatsetakse neid 

analüüsida. 

Näited:  

4.5. Mõju investeeringutele ja innovatsioonile  

Kontrollküsimus Vastus 

Kas eelnõu mõjutab ettevõtete 

investeeringuid või innovatsiooni? 

Jah/ei 

Abistavad küsimused: 

• Kas eelnõu mõjutab ettevõtete investeeringuid või muudab investeerimise eeldusi?  

• Kas eelnõu edendab innovatsiooni ehk uute tootmismeetodite, toodete ja teenuste 

väljatöötamist, samuti uurimis- ja arendustegevust? 

• Kas eelnõu mõjutab ettevõtete konkurentsipositsiooni muude rahvusvahelistel turgudel 

tegutsevate ettevõtete suhtes? 

Milles mõju seisneb ja kuidas see avaldub 

(otsesed ja kaudsed mõjud)?  

Võttes aluseks põhjus-tagajärg seose.  

Kui suur on mõju avaldumise tõenäosus? Mida suurem on mõjude avaldumise tõenäosus, seda 
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olulisematega mõjudega on tegemist. 

Kes on mõjutatud sihtrühmad? Mis on 

mõjutatud sihtrühmade suurus/osakaal? 

Sh kes on eeldatavad „kaotajad“ ja „võitjad“. 

Kas mõjud on olulised ja neid 

kavatsetakse analüüsida õigusakti 

teksti või kontseptsiooni koostamisel? 

Eelnenud kolme küsimuse kokkuvõttes. 

Kas mõjud (kulud ja tulud) on rahaliselt 

hinnatavad? Kas kavatsetakse läbi viia 

tulu-kulu analüüs? 

Kui mõjud on olulised ja õigusakti teksti või 

kontseptsiooni koostamisel kavatsetakse neid 

analüüsida. 

Näited:  

4.6. Mõju rahvamajandusele  

Kontrollküsimus Vastus 

Kas eelnõul on mõjusid üldisele 

majandusarengule ja riigi 

rahvamajandusele? 

Jah/ei 

Abistavad küsimused: 

• Kas mõju avaldub nõudmise ja pakkumise tasakaalule või mõjutab hindu? 

• Kas muutub majanduse struktuur valdkondade lõikes? 

• Kas eelnõu mõjutab otseselt või kaudselt kapitali-  või tööjõuturu? 

Milles mõju seisneb ja kuidas see avaldub 

(otsesed ja kaudsed mõjud)?  

Võttes aluseks põhjus-tagajärg seose.  

Kui suur on mõju avaldumise tõenäosus? Mida suurem on mõjude avaldumise tõenäosus, seda 

olulisematega mõjudega on tegemist. 

Kes on mõjutatud sihtrühmad? Mis on 

mõjutatud sihtrühmade suurus/osakaal? 

Sh kes on eeldatavad „kaotajad“ ja „võitjad“. 

Kas mõjud on olulised ja neid 

kavatsetakse analüüsida õigusakti 

teksti või kontseptsiooni koostamisel? 

Eelnenud kolme küsimuse kokkuvõttes. 

Kas mõjud (kulud ja tulud) on rahaliselt 

hinnatavad? Kas kavatsetakse läbi viia 

tulu-kulu analüüs? 

Kui mõjud on olulised ja õigusakti teksti või 

kontseptsiooni koostamisel kavatsetakse neid 

analüüsida. 

Näited:  

4.7. Mõju avaliku sektori kulutustele 

Kontrollküsimus Vastus 

Kas eelnõul on mõjusid avaliku sektori 

rahastamisele? 

Jah/ei 

Abistavad küsimused: 
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• Kas eelnõul mõjutab avaliku sektori mõne osa rahastamist (ministeeriume, omavalitsusi, 

riigiameteid jne) või avaliku sektori siseseid finantssuhteid (näiteks riigi ja omavalitsuste 

vahelisi rahalisi suhteid)? 

• Kas eelnõu mõjutab riigi eelarve kujundamise või finantseerimissüsteemi või selle 

jätkusuutlikkust? 

• Kas eelnõu mõjutab finantskontrolli avalikus sektoris või finantsotsuste läbipaistvust? 

• Kas eelnõu mõjutab mittetulundussektori tegevust, rahastamist või finantssuhteid riigiga? 

• Kas eelnõu mõjutab avaliku sektori tööhõivet, tõhusust või tootlikust? 

Milles mõju seisneb ja kuidas see avaldub 

(otsesed ja kaudsed mõjud)?  

Võttes aluseks põhjus-tagajärg seose.  

Kui suur on mõju avaldumise tõenäosus? Mida suurem on mõjude avaldumise tõenäosus, seda 

olulisematega mõjudega on tegemist. 

Kes on mõjutatud sihtrühmad? Mis on 

mõjutatud sihtrühmade suurus/osakaal? 

Sh kes on eeldatavad „kaotajad“ ja „võitjad“. 

Kas mõjud on olulised ja neid 

kavatsetakse analüüsida õigusakti 

teksti või kontseptsiooni koostamisel? 

Eelnenud kolme küsimuse kokkuvõttes. 

Kas mõjud (kulud ja tulud) on rahaliselt 

hinnatavad? Kas kavatsetakse läbi viia 

tulu-kulu analüüs? 

Kui mõjud on olulised ja õigusakti teksti või 

kontseptsiooni koostamisel kavatsetakse neid 

analüüsida. 

Näited:  

4.8. Mõju halduskoormusele 

Kontrollküsimus Vastus 

Kas eelnõu mõjutab bürokraatliku 

asjaajamise mahtu? 

Jah/ei 

Abistavad küsimused: 

• Kas suureneb ettevõtete kohustuslikus korras riigile edastatava teabe hulk? Kas teabe 

edastamine eeldab mõne uue protseduuri rakendamist või muutuvad olemasolevad 

töömahukamaks?  

• Kas lisandub mõni registrikande, tegevusaruande, loa, litsentsi või muu ettevõtte tegevuseks 

vajaliku kooskõlastuse taotlemisega kaasnev menetlustoiming või muutub olemasolevate 

töömahukus? Kas taotlemisega tekivad lisanduvad otsesed (lõivud) või kaudsed kulud 

(notaritasud, ekspertiisid). 

• Kas lisanduvad nõuded mõne täiendava tööprotseduuri läbiviimiseks või tekib kohustus 

spetsiaalse tehnika hankimiseks? 

• Kas kodanikele lisandub kohustusi enda kohta käivate andmete edastamiseks riigile? 



 30 

• Kas riigilt toetuse või loa taotlemiseks lisandub eelnõu mõjul kodanikele kohustus edastada 

andmeid senisest erinevas mahus? 

Milles mõju seisneb ja kuidas see avaldub 

(otsesed ja kaudsed mõjud)?  

Võttes aluseks põhjus-tagajärg seose.  

Kui suur on mõju avaldumise tõenäosus? Mida suurem on mõjude avaldumise tõenäosus, seda 

olulisematega mõjudega on tegemist. 

Kes on mõjutatud sihtrühmad? Mis on 

mõjutatud sihtrühmade suurus/osakaal? 

Sh kes on eeldatavad „kaotajad“ ja „võitjad“. 

Kas mõjud on olulised ja neid 

kavatsetakse analüüsida õigusakti 

teksti või kontseptsiooni koostamisel? 

Eelnenud kolme küsimuse kokkuvõttes. 

Kas mõjud (kulud ja tulud) on rahaliselt 

hinnatavad? Kas kavatsetakse läbi viia 

tulu-kulu analüüs? 

Kui mõjud on olulised ja õigusakti teksti või 

kontseptsiooni koostamisel kavatsetakse neid 

analüüsida. 

Näited:  
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III. Mõju regionaalarengule 

IV. Mõju riigi julgeolekule ja rahvusvahelistele suhetele 

V. Mõjud riigiasutuste ja kohalike omavalitsuse asutuste 
töökorraldusele 

 

III-V saadan nõudel – aarek@ut.ee 

 

VI. Sotsiaalsed ja demograafilised mõjud 
 

1. Õiguslik alus 

Vabariigi Valitsuse määrus 28.9.1999.a määrus nr 279 „Õiguslootvate aktide eelnõude normitehnika 

eeskiri“ § 34 lg 1
35

; Riigikogus menetletavate eelnõude normitehnika eeskiri § 49 lg 1 p 1 (kehtestatud 

Riigikogu juhatuse 6.3.2001.a otsusega nr 59). 

 

2. Sisu ja vajalikkus 

Sotsiaalsed mõjud ilmnevad, kui peale sekkumist leiavad aset muutused üksikindiviidi, sotsiaalse 

institutsiooni või ühiskonna kui terviku toimimises. Sotsiaalsed ja demograafilised mõjud hõlmavad 

järgmisi valdkondi: 

� Tervishoid; 

� Tööhõive ja töötajate õigused; 

� Võrdõiguslikkus – sh sooline, rassiline võrdõiguslikkus ja laste ning eakate õigused; 

� Kodanikuühiskonna areng; 

� Haridus ja kultuur; 

� Infoühiskond; 

� Muud elanike üldist heaolu mõjutavad tegurid. 

Sotsiaalsete mõjude hindamise eesmärgiks on hinnata, millised sotsiaal-majanduslikud grupid ühiskonnas 

mingist poliitikameetmest võidavad või kaotavad, milles see väljendub ja kas see on avalikes huvides. 

Sotsiaalsete mõjude all peetakse silmas igasuguseid riikliku või erasektori meetmete poolt põhjustatud 

tagajärgi elanikkonnale, mis muudavad seda, kuidas inimesed elavad, töötavad, suhtlevad, tarbivad, 

rahuldavad oma vajadusi ning tulevad toime ühiskonnaliikmetena. Analüüs haarab ka mõjusid kultuurile, 

                                                 
35

 RT I 1999, 73, 695 
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sh muutustele normides, väärtustes, uskumustes või inimeste arusaamadele neist endist või ühiskonna 

toimimisest
36

. 

Sotsiaalse mõju hindamise tuleb muuhulgas arvestada Eesti Vabariigi Põhiseaduse
37

 § 12 (kõik on 

seaduse ees võrdsed), § 13 (õigus riigi ja seaduse  kaitsele), § 16 (õigus elule), § 19 (õigus vabale 

eneseteostusele), § 26 (perekonna- ja eraelu puudutatus), § 27 (perekonna kaitse ja abikaasade 

võrdõiguslikkus), § 28 (igaühe õigus tervise kaitsele), § 34 (liikumisvabadus ja elukoha valimise vabadus) 

jne sätestatud üldiste põhimõtetega. 

 

3. Teabeallikad mõjude identifitseerimiseks ja hindamiseks 

„Mõjude hindamine sugupoolte aspektist“. Sotsiaalministeerium 2004. Kättesaadav: 

http://www.ut.ee/gender/pdf/GM%20impact%20analysis%20Est.pdf  

Statistikaameti päringud sotsiaalelu valdkonnas (http://www.stat.ee/index.php?id=13059) ja rahvastiku 

valdkonnas (http://www.stat.ee/index.php?id=10483).   

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendid: 

21. jaanuari 2004.a otsus nr 3-4-1-7-03 (http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-7-03) – 

sotsiaalhoolekande seaduse põhiseaduspärasuse hindamine eluasemekulude arvesse võtmise osas 

toimetulekutoetuse määramisel, võrdsusõiguse põhimõte; 

5.märtsi 2001.a otsus nr 3-4-1-2-01 (http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-2-01) – välismaalaste 

seaduse põhiseaduspärasuse hindamine elamisloa andmise kriteeriumide osas, õigus perekonnaelu 

puutumatusele;  

11. oktoober 2001.a otsus nr 3-4-1-7-01(http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222454942 ja 

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222454943) – relvaseaduse põhiseaduspärasuse hindamine relvaloa 

andmise kriteeriumide osas, vaba eneseteostuse õigus; 

21. juuni 2004.a otsus nr 3-4-1-9-04 ((http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-9-04) – välismaalaste 

seaduse põhiseaduspärasuse hindamine kaalutlusõiguse võimaldamise osas, õigus perekonnaelu 

puutumatusele;  

25. november 1998.a otsus nr 3-4-1-9-98 (http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-9-98) – 

politseiteenistuse seaduse põhiseaduspärasuse hindamine, õigus valida elukohta;  

3. mai 2001.a otsus nr 3-4-1-6-01 (http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-6-01) – perekonnanimede 

korraldamise seaduse põhiseaduspärasuse hindamine, võrdsusõiguse põhimõte.  

CASE OF CAMPBELL AND COSANS v. THE UK, (Application no. 7511/76; 7743/76), 25 Feb 1982 

(http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=CASE%20%7C

%20OF%20%7C%20CAMPBELL%20%7C%20COSANS%20%7C%20v.%20%7C%20THE%20%7C%20

UNITED%20%7C%20KINGDOM&sessionid=5560785&skin=hudoc-en) – hariduse kättesaadavus, õigus 

haridusele, kehalise karistuse kui piinamise keelamine. 

                                                 
36

 Sotsiaalministeerium, 2004. „Mõjude hindamine sugupoolte aspektist“, kättesaadav 
http://www.ut.ee/gender/pdf/GM%20impact%20analysis%20Est.pdf.  
37

 RT 1992, 26, 349 
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4. Kontrollküsimused sotsiaalsete ja demograafiliste mõjude väljaselgitamiseks 

4.1. Tervishoid 

Kontrollküsimus Vastus 

Kas eelnõu mõjutab 

tervishoiukorraldust ja inimeste tervist? 

Jah/ei 

Abistavad küsimused:  

• Kas eelnõu mõjutab inimeste vaimset või füüsilist tervist (sh eeldatavat eluiga, suremust, 

haigestumust jne)?  

• Kas eelnõu mõjutab inimeste võimalust saada või kasutada sotsiaal- ja terviseteenuseid? 

• Kas eelnõu mõjutab inimeste tervisekäitumist ja levinumate haiguste riskitegureid või tervise 

eeldusi (sh tubaka- ja alkoholitoodete tarbimine, füüsiline tegevus)?  

• Kas eelnõu mõjutab tööandjate ümberstruktureerimisvõimalusi, sh tehnoloogiliste uuenduste 

kasutuselevõttu? 

Milles mõju seisneb ja kuidas see avaldub 

(otsesed ja kaudsed mõjud)?  

Võttes aluseks põhjus-tagajärg seose.  

Kui suur on mõju avaldumise tõenäosus? Mida suurem on mõjude avaldumise tõenäosus, seda 

olulisematega mõjudega on tegemist. 

Kes on mõjutatud sihtrühmad? Mis on 

mõjutatud sihtrühmade suurus/osakaal? 

Sh kes on eeldatavad „kaotajad“ ja „võitjad“. 

Kas mõjud on olulised ja neid 

kavatsetakse analüüsida õigusakti 

teksti või kontseptsiooni koostamisel? 

Eelnenud kolme küsimuse kokkuvõttes. 

Kas mõjud (kulud ja tulud) on rahaliselt 

hinnatavad? Kas kavatsetakse läbi viia 

tulu-kulu analüüs? 

Kui mõjud on olulised ja õigusakti teksti või 

kontseptsiooni koostamisel kavatsetakse neid 

analüüsida. 

Näited:  

 

4.2. Tööhõive ja töötajate õigused 

Kontrollküsimus Vastus 

Kas eelnõu mõjutab tööhõivet ja töötajate 

õigusi? 

Jah/ei  

Abistavad küsimused:  

• Kas eelnõu mõjutab tööjõu nõudlust ja pakkumist avalikus ja erasektoris – loob uusi või 

kaotab töökohti?  

• Kas eelnõu mõjutab töötajate ja ettevõtete paikkondlikku liikumist?  

• Kas eelnõu mõjutab eri töötajarühmade (noored, seeniorid, pikaajalised töötud, 
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erivajadustega rühmad jne) seisundit tööturul?  

• Kas eelnõu mõjutab töötajate koolitusvajadust ja selle kättesaadavust eri töötajarühmadele? 

• Kas eelnõu mõjutab erineva suurusega tööandjate tegevust ja tööandmiseeldusi?  

• Kas eelnõu mõjutab töötajate tööaja korraldust või töösuhte kestvust või püsivust?  

• Kas eelnõu mõjutab palga kujunemist?  

• Kas eelnõu mõjutab töötajate õigusi ja kohustusi, sh sotsiaalseid garantiisid?  

• Kas eelnõu mõjutab töötervishoidu ja tööohutust, üldist heaolu töökohal ja selle järelevalvet? 

Milles mõju seisneb ja kuidas see avaldub 

(otsesed ja kaudsed mõjud)?  

Võttes aluseks põhjus-tagajärg seose.  

Kui suur on mõju avaldumise tõenäosus? Mida suurem on mõjude avaldumise tõenäosus, 

seda olulisematega mõjudega on tegemist. 

Kes on mõjutatud sihtrühmad? Mis on mõjutatud 

sihtrühmade suurus/osakaal? 

Sh kes on eeldatavad „kaotajad“ ja „võitjad“. 

Kas mõjud on olulised ja neid kavatsetakse 

analüüsida õigusakti teksti või kontseptsiooni 

koostamisel? 

Eelnenud kolme küsimuse kokkuvõttes. 

Kas mõjud (kulud ja tulud) on rahaliselt 

hinnatavad? Kas kavatsetakse läbi viia tulu-kulu 

analüüs? 

Kui mõjud on olulised ja õigusakti teksti või 

kontseptsiooni koostamisel kavatsetakse neid 

analüüsida. 

Näited: 

 

4.3. Võrdõiguslikkus 

Kontrollküsimus Vastus 

Kas eelnõu mõjutab inimeste võrdsest 

kohtlemist?  

Jah/ei  

Abistavad küsimused:  

• Kas eelnõu mõjutab inimeste ja inimrühmade võrdsust ja seda, et kedagi ei diskrimineeritaks 

näiteks vanuse, keele, usu, etnilise või rahvusliku päritolu, kodakondsuse, veendumuse, 

arvamuse, tervise, puude seksuaalse orientatsiooni või muu isikuga seotud põhjuse tõttu? 

• Kas eelnõu mõjutab kõikide või osade laste huve?  

• Kas eelnõu mõjutab laste tervist, inimsuhteid, elukeskkonda, igapäevaelu sujumist, osalemist 

ja võrdsust ka siis otse laste või kaudselt nende pere või kogukonna kaudu?  

Kas eelnõu mõjutab meeste ja naiste vahelist võrdsust näiteks tööelus, majanduslikus positsioonis, 

koolituses, võimaluses olla lapsevanem ning ühendada töö- ja pereelu ning muudel aladel, millel on 

tähtsust soolise võrdõiguslikkuse realiseerumisel? 

Milles mõju seisneb ja kuidas see avaldub 

(otsesed ja kaudsed mõjud)?  

Võttes aluseks põhjus-tagajärg seose.  
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Kui suur on mõju avaldumise tõenäosus? Mida suurem on mõjude avaldumise tõenäosus, 

seda olulisematega mõjudega on tegemist. 

Kes on mõjutatud sihtrühmad? Mis on mõjutatud 

sihtrühmade suurus/osakaal? 

Sh kes on eeldatavad „kaotajad“ ja „võitjad“. 

Kas mõjud on olulised ja neid kavatsetakse 

analüüsida õigusakti teksti või kontseptsiooni 

koostamisel? 

Eelnenud kolme küsimuse kokkuvõttes. 

Kas mõjud (kulud ja tulud) on rahaliselt 

hinnatavad? Kas kavatsetakse läbi viia tulu-kulu 

analüüs? 

Kui mõjud on olulised ja õigusakti teksti või 

kontseptsiooni koostamisel kavatsetakse neid 

analüüsida. 

Näited 

 

4.4. Kodanikuühiskonna areng 

Kontrollküsimus Vastus 

Kas eelnõu mõjutab kodanike võimalusi 

osalemiseks ühiskondlikus elus ja selle 

mõjutamiseks? 

Jah/ei  

Abistavad küsimused:  

• Kas eelnõu mõjutab kodanike võimalust mõjutada neid või nende elukeskkonda või kogu 

ühiskonda puudutavaid asju või osaleda ühenduste tegevuses?  

• Kas eelnõu mõjutab ühenduste ja muude kodanikualgatusel põhinevate organisatsioonide 

tegevust?  

• Kas eelnõu mõjutab kodanike õigusi nagu sõnavabadus, ettevõtlusvabadust? 

Milles mõju seisneb ja kuidas see avaldub 

(otsesed ja kaudsed mõjud)?  

Võttes aluseks põhjus-tagajärg seose.  

Kui suur on mõju avaldumise tõenäosus? Mida suurem on mõjude avaldumise tõenäosus, 

seda olulisematega mõjudega on tegemist. 

Kes on mõjutatud sihtrühmad? Mis on mõjutatud 

sihtrühmade suurus/osakaal? 

Sh kes on eeldatavad „kaotajad“ ja „võitjad“. 

Kas mõjud on olulised ja neid kavatsetakse 

analüüsida õigusakti teksti või kontseptsiooni 

koostamisel? 

Eelnenud kolme küsimuse kokkuvõttes. 

Kas mõjud (kulud ja tulud) on rahaliselt 

hinnatavad? Kas kavatsetakse läbi viia tulu-kulu 

analüüs? 

Kui mõjud on olulised ja õigusakti teksti või 

kontseptsiooni koostamisel kavatsetakse neid 

analüüsida. 

Näited 
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4.5. Haridus ja kultuur 

Kontrollküsimus Vastus 

Kas eelnõu mõjutab haridussüsteemi ja 

kultuuri korraldust? 

Jah/ei  

Abistavad küsimused:  

• Kas eelnõu mõjutab hariduse (sh alus-, põhi-, kesk-, kõrg- ja täiendushariduse) 

kättesaadavust?  

• Kas eelnõu mõjutab haridus- ja kultuuriasutuste tegevust (sh nende rahastamist)? 

Milles mõju seisneb ja kuidas see avaldub 

(otsesed ja kaudsed mõjud)?  

Võttes aluseks põhjus-tagajärg seose.  

Kui suur on mõju avaldumise tõenäosus? Mida suurem on mõjude avaldumise tõenäosus, 

seda olulisematega mõjudega on tegemist. 

Kes on mõjutatud sihtrühmad? Mis on mõjutatud 

sihtrühmade suurus/osakaal? 

Sh kes on eeldatavad „kaotajad“ ja „võitjad“. 

Kas mõjud on olulised ja neid kavatsetakse 

analüüsida õigusakti teksti või kontseptsiooni 

koostamisel? 

Eelnenud kolme küsimuse kokkuvõttes. 

Kas mõjud (kulud ja tulud) on rahaliselt 

hinnatavad? Kas kavatsetakse läbi viia tulu-kulu 

analüüs? 

Kui mõjud on olulised ja õigusakti teksti või 

kontseptsiooni koostamisel kavatsetakse neid 

analüüsida. 

Näited:  

 

4.6. Infoühiskond 

Kontrollküsimus Vastus 

Kas eelnõu mõjutab infoühiskonna 

arengut? 

Jah/ei 

Abistavad küsimused:  

• Kas eelnõu mõjutab kodanike või ettevõtete andmete kaitset või infoturvet, sh delikaatsete 

isikuandmete kaitset või ühiskonna elutähtsate funktsioonide sõltuvust infotehnoloogiast või 

andmesidevõrkudest?  

• Kas eelnõu mõjutab mõne infoühiskonnateenuse kasutamist, teenuste pakkumist, sisu või 

selliseid teenuseid pakkuvate ettevõtete tegevust?  

• Kas eelnõu mõjutab teenuste kättesaadavust, nt kas eelnõust tulenevate uute teenuste 

kasutamine eeldab erilisi seadmeid või oskusi ja võtab arvesse eri inimrühmade vajadusi? 

Milles mõju seisneb ja kuidas see avaldub 

(otsesed ja kaudsed mõjud)?  

Võttes aluseks põhjus-tagajärg seose.  

Kui suur on mõju avaldumise tõenäosus? Mida suurem on mõjude avaldumise tõenäosus, seda 
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olulisematega mõjudega on tegemist. 

Kes on mõjutatud sihtrühmad? Mis on 

mõjutatud sihtrühmade suurus/osakaal? 

Sh kes on eeldatavad „kaotajad“ ja „võitjad“. 

Kas mõjud on olulised ja neid 

kavatsetakse analüüsida õigusakti 

teksti või kontseptsiooni koostamisel? 

Eelnenud kolme küsimuse kokkuvõttes. 

Kas mõjud (kulud ja tulud) on rahaliselt 

hinnatavad? Kas kavatsetakse läbi viia 

tulu-kulu analüüs? 

Kui mõjud on olulised ja õigusakti teksti või 

kontseptsiooni koostamisel kavatsetakse neid 

analüüsida. 

Näited:  

 

4.7. Muud elanike üldist heaolu mõjutavad tegurid 

Kontrollküsimus Vastus 

Kas eelnõu mõjutab elanike üldist heaolu? Jah/ei  

Abistavad küsimused:  

• Kas eelnõu mõjutab inimeste elutingimusi või igapäevaelu sujumist, sh igapäevast 

toimetulekut ja elatustaset, esmatarbekaupade ja teenuste füüsilist ja materiaalset 

kättesaadavust?  

• Kas eelnõu mõjutab avalikkuse informeeritust teatud valdkonnas?  

• Kas eelnõu mõjutab inimeste privaatsust (sh nende kodu ja suhtluse puutumatust)?  

• Kas eelnõu mõjutab inimeste võimalusi otsustada oma pereelu (sh peresuhete loomise, 

järglaste saamise jne) üle? 

Milles mõju seisneb ja kuidas see avaldub 

(otsesed ja kaudsed mõjud)?  

Võttes aluseks põhjus-tagajärg seose.  

Kui suur on mõju avaldumise tõenäosus? Mida suurem on mõjude avaldumise tõenäosus, 

seda olulisematega mõjudega on tegemist. 

Kes on mõjutatud sihtrühmad? Mis on mõjutatud 

sihtrühmade suurus/osakaal? 

Sh kes on eeldatavad „kaotajad“ ja „võitjad“. 

Kas mõjud on olulised ja neid kavatsetakse 

analüüsida õigusakti teksti või kontseptsiooni 

koostamisel? 

Eelnenud kolme küsimuse kokkuvõttes. 

Kas mõjud (kulud ja tulud) on rahaliselt 

hinnatavad? Kas kavatsetakse läbi viia tulu-kulu 

analüüs? 

Kui mõjud on olulised ja õigusakti teksti või 

kontseptsiooni koostamisel kavatsetakse neid 

analüüsida. 

Näited 
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VII. Sihtrühmade määratlemise ja kaasamise 
kontrollküsimustik 
 

1. Õiguslik alus 

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 1996.a määrusega nr 160 kinnitatud „Vabariigi Valitsuse reglemendi“ § 25
38

. 

Õiguslik alus vajab konkretiseerimist.  

 

2. Sisu ja vajalikkus 

Kaasamine seisneb otsuste tegemisel huvirühmade informeerimises, nendega konsulteerimises või 

huvirühmade osalemises kontseptsiooni või eelnõu koostamisel. Huvirühmade informeerimine peab 

tagama, et huvirühmad ja avalikkus saaksid tasakaalustatud ja objektiivset infot, mis võimaldab mõista 

otsuse tegemise eesmärki ja lahendusvõimalusi. Informeerimine kui ühepoolne teavitamine ei ole siiski 

piisav kaasamise vahend. Huvirühmadega konsulteerimine võimaldab neilt saada tagasisidet eesmärkide 

määratlemisel, lahendusvõimaluste analüüsimisel ja otsuse kavandi koostamisel. Osalemine on 

huvirühmade võimalus kaasa rääkida kogu otsuse kujundamise vältel, sealhulgas algatada ja kujundada 

riigis tehtavaid otsuseid ning hinnata neid.
39

 

Efektiivne kaasamine tähendab: õigete isikute poole pöördumist, õigetelt isikutelt küsimist, õigete 

küsimuste küsimist ning vastuste ärakuulamist.
40

 Seega on oluline, keda kaasata, millal kaasata ning 

milliseid küsimusi esitada. Kaasamise abistav kontrollküsimustik ei ole vaid avalikele teenistujatele, vaid 

kõigile, kes soovivad kaasamisprotsessis osaleda. Antud juhises ning kaasamise kontrollküsimustikus (vt 

all) ei ole põhjalikku ülevaadet erinevatest kaasamise meetoditest. Kuigi siinkohal on oluline rõhutada, et 

erinevates situatsioonides, erinevate küsimuste ning huvirühmade puhul on oluline kasutada antud 

kontekstis sobivaid kaasamise meetodeid. Seega on kaasamise eest vastutavad koordinaatoril oluline roll 

erinevate võimaluste identifitseerimisel iga üksiku juhtumi puhul.  

 

3. Teabeallikad 

Riigikantselei. Kaasamise hea tava. (Tööversioon - 4.3.2008.a seisuga Vabariigi Valitsuse poolt 

heakskiitmata) 

 

4. Kontrollküsimustikud 

1.1. Kaasamise planeerimise kontrollküsimustik (täidetakse koos õigusakti 

väljatöötamiskavatsusega) 

 

1.1.1. Kes on kaasamist koordineeriv üksus, kaasamise eest vastutaja?   

                                                 
38

 RT I 1996, 43, 844 
39

 Kaasamise hea tava. Tööversioon. Jaanuar 2008.  
40

 Department for Business Enterprise and Regulatory Reform. Government Response. December 2007.  
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Iga vastutava ministeeriumi juures peab olema isik, kes koordineerib ka vastava regulatsiooniga seotud 

kaasamisprotsessi.  

 

1.1.2. Mis on kaasamise eesmärk, milline on kaasamise oodatav tulem? Millisele küsimusele 

oodatakse kaasamise käigus vastust, millist sisendit oodatakse huvirühmadelt?  

Määratletakse kaasamise eesmärk ning ootused huvirühmadelt saadava tagasiside suhtes. Võib juhtuda, 

et kaasamist juhtivatele ning kaasatavatele huvirühmadele ei ole selge, mis on ikkagi kaasamine, mis on 

kaasamise definitsioon (kas seda mõistetakse ühesuguselt), mida selle all mõeldakse. Kaasamise abistav 

kontrollküsimustik ei saa lõplikult tagada, milline on kaasamisprotsessi tulem või kuidas kaasamist 

korraldada. Seega peab olema selgelt sõnastatud kaasamise eesmärk, küsimus, millele vastust 

oodatakse ning selgitada tuleb ka taustsüsteemi – kuidas mingite valikuteni on jõutud, millised on kaalul 

olevad lahendusvariandid jne. 

Küsimused, mille osas soovitakse konsulteerida, mille osas oodatakse vastuseid, peavad olema 

läbimõeldud ning konkreetsed.  

 

1.1.3. Milliste huvigruppidega on väljatöötamise kavatsuse koostamisel konsulteeritud (nt 

hindamaks probleemi olemasolu ning ulatust)? 

 

1.1.4. Milliseid huvirühmasid kavatsetakse kaasata õigusakti väljatöötamisse (riigiasutused, kohalike 

omavalitsuste asutused, eraisikud, ettevõtted jne)? Milliseid eksperte kavatsetakse kaasata? 

Õigusakti väljatöötamise kavatsuse juurde lisatakse kaasatavate sihtrühmade kirjeldus ja loetelu.  

Sidusgruppide leidmisele loob aluse probleemi määratlemine. Esmane ja keskne sidusgruppide loetelu 

selgub regulatsiooni objekti defineerimisest - millistele gruppide käitumisele õigusaktiga mõju soovitakse 

avaldada, millised organisatsioonid või indiviidid reguleeritavas valdkonnas aktiivselt tegutsevad. 

Kaudsemalt seotud huvigruppide määratlemiseks objekti defineerimisest ei piisa - seosed regulatsiooni 

ning huvitatud osapoole vahel ei pruugi olla otsesed ja selged. Kaudsesse mõjusfääri kuuluvate 

huvigruppide väljaselgitamiseks on kasulik kasutada eksperthinnanguid, üheks intensiivseks, kiireks ja 

põhjalikuks eksperthinnangute kogumise viisiks on fookusgrupi läbiviimine
41

.  

 

1.1.5. Milline on kaasamise kavandatud ajakava (kuidas ja millal kaasatakse sihtrühmad õigusakti 

või kontseptsiooni koostamise käigus, millal toimub avalik konsultatsioon)? Milline on avalikuks 

konsultatsiooniks planeeritud aeg? Kas see on vähem või rohkem kui 4 nädalat (miinimumnõue)? 

Mis on lühema või pikema aja kasuks otsustamise alused?  

Avaliku konsultatsiooni käigus tuleb huvirühmadele võimaldada tagasiside andmine vähemalt nelja nädala 

jooksul. Põhjendatud juhtudel võib konsulteerimise kestust lühendada. Konsulteerimise kestust 

                                                 
41

 Loetletud meetoditega on võimalik aktiivselt sidusgruppe otsida ja leida. Samas on kasulik luua passiivne otsingusüsteem 
avaldades üldsusele teavet planeeritavate muudatuste kohta. Eestis on planeeritud seda ülesannet täitma Riigikantselei juurde 
loodud kaasamisveeb. 
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pikendatakse väga mahuka otsuse kavandi puhul või muudel põhjendatud juhtudel.
42

 Vastavalt vajadusele 

kaasatakse huvirühmad eesmärkide seadmisel, lahendusviiside valikul või otsuse eelnõule arvamuse 

andmisel. Soovitav on kaasamist alustada otsuse ettevalmistamise võimalikult varases etapis.
43

 

Aeg on kaasamise puhul oluline faktor aeg. Tähtis on see, millal, millises õigusloomefaasis huvirühmi 

kaasatakse ning kui palju aega antakse neile vastamiseks ja ettepanekute saatmiseks. Liiga varase 

kaasamisega võib kaasneda oht, et veel tooreid ideid käsitletakse valmis otsustena. Varase kaasamise 

eesmärk peaks olema erimeelsuste lahendamine protsessi algul ja pingete vähendamine protsessi lõpus. 

Hiline kaasamine vähendab huvirühmade võimalusi poliitikate kujundamist varases staadiumis mõjutada.  

ÜK kaasamise juhiste 6-aastase praktika analüüsist selgus, et kirjaliku kaasamise aja miinimumstandardit, 

milleks on 12 nädalat, peetakse piisavaks ning samas eluliselt vajalikuks. Ametnikel tuleb selle nõudega 

arvestada ning nad peavad selle aja planeerima. Juhul kui on vajalik lühem konsulteerimise periood, peab 

see olema põhjendatult kirjas kaasamise kavas. Uus ÜK kaasamise juhis rõhutab kaasamise ning 

konsulteerimise avalikustamist protsessi alguses ning pikema kaasamisperioodi lubamist teatud juhtudel – 

nt kui konsulteerimise aeg langeb suveperioodi.  

Kaasamise ajastus peaks olema selline, et kaasamisega on võimalik veel muuta teatud poliitika, 

regulatsiooni elemente. Kaasamine peaks samas igal juhul olema pikemaajalisem dialoog, 

pikemaajalisem protsess, mis hõlmab endas erinevaid etappe ning erinevaid meetodeid. Kaasamine 

eeldab tõelist huvi teada saada, kuulata ning arvestada huvirühma arvamusega ning nende pakutud 

lahendustega.  

 

1.1.6. Milline on kaasamise tegevuskava? Milliseid mitteformaalse/formaalse kaasamise meetodeid 

planeeritakse kasutada? Kas kaasamise ja teavitamise meetodite valikul on arvestatud 

huvirühmade vajaduste ning võimalustega? Kas on tagatud võimalused kaasamiseks kõigile 

organisatsioonidele, kes kuuluvad sihtrühma (nt kui on tegemist vähem organiseerunud või vähem 

ressursse omavate huvirühmadega)? 

Valitsusasutus koostab enne konsulteerimise alustamist konsulteerimise tegevuskava, mis sisaldab 

järgmist teavet: otsuse eesmärk; konsulteerimise läbiviija (valitsusasutuse ametnik, kontaktandmed), 

konsulteerimise alguse ja lõpu kuupäev, kasutatavad konsulteerimise meetodid, teavitamise viisid, 

tagasiside avaldamise viisid ning edasine töökäik otsuse kavandi suhtes. Konsulteerimise meetodite ja 

teavitamise viiside valikul lähtutakse otsuse sisust, selle mõjust, huvirühmade vajadustest ja 

olemasolevatest võimalustest. Konsulteerimise alustamisel teeb valitsusasutus otsuse ettevalmistamise 

kohta käiva teabe, sealhulgas konsulteerimise kava avalikuks. Teavitamise viiside valikul tuleb arvestada 

huvirühmade võimalusi teabele juurdepääsuks. Kui konsulteerimine eeldab avalikkuse osavõttu, 

avaldatakse teave osalusveebis ning vajadusel muude kanalite kaudu. Avalikkust teavitatakse vajadusel 

ka massimeedia kaudu.
44
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 Kaasamise hea tava. Tööversioon. Jaanuar 2008. 
43
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44

 Kaasamise hea tava. Tööversioon. Jaanuar 2008. 
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Erinevad kaasamise meetodid on: kirjalik konsulteerimine, huvirühmade kohtumised, uuringud, 

internetilahendused (nt veebifoorumid), näost näkku intervjuud, fookusgruppide kasutamine, avalikud 

kohtumised, lendlehtede kampaania, massimeedia.  

Tuleb kontrollida, et huvirühma/mittetulundusühenduse andmed Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste 

Registris oleksid kehtivad. Registri alusel saab koostada ülevaate iga valdkonna huvirühmadest ning 

jälgida, kas JM loetelu on aktuaalne. Samas peaksid huvirühmad ise aktiivselt jälgima otsuste ja 

õigusaktide koostamist ja vastuvõtmist ning kontakteeruma õigusakti ettevalmistajatega, mitte ootama, et 

neid arvamust avaldama kutsutakse. Huvirühmade esindajad peavad vastutama selle eest, milliseid 

ettepanekuid ja kelle nimel nad esitavad või milliseid kohustusi võtavad. 
45

 

Oluline on tagada see, et kaasamine on oleks võimalikult lihtne kõigile huvirühmadele, keda kõnealune 

regulatsioon puudutada võib. Huvirühmi tuleks teavitada võimalikult alguses – st seda, et lisaks sellele, et 

vajalikud dokumendid on avalikkusele kättesaadavad, antakse huvirühmadele märku, mis ajast on 

vajalikud dokumendid kättesaadavad, millised on olulised tähtajad ning muu oluline info. Seejuures on 

oluline valida ka õiged, sobivad infokanalid olenevalt sihtrühma võimalustest, ligipääsust erinevatele 

allikatele. Informeerida tuleb huvirühmi, kes võivad potentsiaalselt olla huvitatud kaasamisest ning neid, 

keda on varem kaasatud või kellest teatakse (kindlalt), et neid tuleb kaasata. ÕMA koordinaator peaks 

juhendama ministeeriume tagamaks parimate kanalite ning lahenduste kasutamise võimalikult 

läbipaistvaks ning avatud kaasamiseks – milliseid meetodeid kasutada, et jõuda kõigi sihtrühmadeni ning 

sektoriteni. Kokkuvõttes peab olema selge, kes konsulteeris kellega, kes kaasas keda ning millist infot, 

teavet ning tagasisidet vahendati.  

Kaasamine tähendab olulist kvaliteedikontrolli planeeritava regulatsiooni osas – selle võimalikud mõjud 

ning mõjusus. Soome kaasamise juhis nõuab, et kaasamise ning konsulteerimise protsessi käigus 

tehakse mõjude analüüse.
46

  

 

1.2. Kaasamise läbiviimist abistav kontrollküsimustik (olulisemad sihtrühmad kaasatakse 

õigusakti/kontseptsiooni koostamise etapis, ülejäänud avaliku konsultatsiooni käigus) 

 

1.2.1. Kas kaasamise protsess on kõigile huvitunud organisatsioonidele avalik – st kättesaadavad 

on senise mõjude analüüsi info ning otsuste tegemise eeldused ja põhjused, ülevaade senisest 

kaasamise protsessist (keda on kaasatud, milliseid otsuseid on tehtud)?  

1.2.2. Kas huvirühmadele on antud ülevaade, millised on olemasoleva analüüsi põhjal reaalsed 

alternatiivid, valikud (oodatav tulu-kulu iga valiku puhul), mille vahel valida? Kas on esitatud senise 

mõjude analüüsi tulemused, millest lähtutakse?  
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1.2.3. Kas ja kuidas on huvirühmadele selgitatud, millist sisendit neilt oodatakse, millisele 

küsimusele vastust oodatakse – mis on kaasamise eesmärk? Kas huvirühmadele on selgitatud, 

millised on otsustamise (sh huvirühmade sisendiga arvestamise) tingimused ja piirangud? .
47

  

 

1.2.4. Kas kaasatavatele sihtrühmadele, huvirühmadele on selgitatud, kuidas antakse 

huvirühmadele tagasisidet (sh otsusetegemise alustest ning kaasamise tulemustest)?  

(Koondvastus tuleb kõigile huvirühmadele edastada hiljemalt 30 päeva jooksul pärast 

konsulteerimise lõppemist) 

 

1.3. Kaasamise aruande koostamist abistav kontrollküsimustik 

 

1.3.1. Kas, kuidas ning millal anti kaasatavatele huvirühmadele ülevaade senisest kaasamise 

protsessist? Kas tagasisidet anti formaalselt või mitteformaalselt?  

Valitsusasutus selgitab välja huvirühmad, keda väljatöötatav otsus mõjutab. Huvirühmade nimekirja võib 

täiendada vastavalt vajadusele kaasamise käigus. Kaasamises osalemine ei eelda juriidilise isiku staatust. 

Huvirühmadele selgitatakse ootusi nendelt saadava tagasiside suhtes; otsustamise tingimusi ja vajadusel 

piiranguid.
48

 

Kaasamisprotsessis osalemise tagab see, kui eelnevast kaasamise kogemusest antakse kaasatavatele 

tagasisidet ning seda tehakse vahetult, ausalt ning õigeaegselt. Selline tava tagab selle, et 

kaasamisprotsess on tõhusam ning aitab vältida „kaasamisväsimust“. Seejuures ei peaks tagasiside 

piirduma pelgalt kokkuvõtte esitamisega, vaid peaks põhjendama ka, milliseid arvamusi, seisukohti ning 

miks võeti arvesse – millised on otsustamise alused, miks mõningate arvamustega ei olnud võimalik 

arvestada.  

 

1.3.2. Mis oli kaasamise tulemus? Milliseid ettepanekuid tehti sihtrühmade poolt ja avaliku 

konsultatsiooni käigus? Milliseid ettepanekuid arvestati, milliseid ei arvestatud? 

 

1.3.3. Kas kaasamine oli järjepidev – st kas kaasati samu organisatsioone nii konsultatsiooni  kui ka 

tagasiside andmise faasis? Kas kaasati ka uusi organisatsioone, kes teemaga kokku puutusid või 

sihtrühma kuulusid? 

 

1.3.4. Kas konsulteerimise lõppedes koostas valitsusasutus kaasamise kohta koondvastuse ning 

andis hinnangu kaasamise tulemuslikkusele (sh eesmärgi saavutamise, kasutatud meetodite 

asjakohasuse, huvirühmade osaluse, teavitamise ning tagasiside andmise toimimise kohta)? Kas 

selles esitati tehtud ettepanekud ja märkused, selgitati ettepanekute või märkustega arvestamist 

ning põhjendati nende arvestamata jätmist?  

                                                 
47

 Kaasamise hea tava. Tööversioon. Jaanuar 2008. 
48

 Kaasamise hea tava. Tööversioon. Jaanuar 2008. 
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Konsulteerimise lõppedes koostab valitsusasutus konsulteerimise tulemuste kohta koondvastuse. Selles  

märgitakse huvirühmad, keda kutsuti konsulteerimises osalema, esitatakse tehtud ettepanekud ja 

märkused, selgitatakse ettepanekute või märkustega arvestamist ning põhjendatakse nendega 

arvestamata jätmist. Koondvastus edastatakse  kõikidele huvirühmadele hiljemalt 30 päeva jooksul pärast 

konsulteerimise lõppemist.
49

  

 

1.3.5. Kas valitsusasutus küsis osalenud huvirühmadelt kaasamise tulemuslikkuse kohta 

hinnangut?
50

 

 

1.3.6. Kas kaasamise tulemused on avaldatud ministeeriumi veebilehel või osalemisveebis?  

 

 

                                                 
49

 Ibid. 
50

 Ibid.  
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Õigusakti väljatöötamise protsessiskeem 

Etapp  Kontrollküsimus/Tegevus 

V
äl

ja
tö

ö
ta

m
is

ka
va

ts
u

se
 (

V
T

K
) 

ko
o

st
am

in
e 

Milles on probleem? 

Milline on soovitav eesmärk ja miks on õiguslik reguleerimine parim 

meede eesmärgi saavutamiseks? 

Millised on kavandatava regulatsiooni potentsiaalsed mõjud? 

Kas kaasnevad mõjud keskkonnale? Ei 

kaasne 

Ei ole 

olulised 

Kaasnevad 

olulised mõjud 

Kas kaasnevad mõjud majandusele? Ei 

kaasne 

Ei ole 

olulised 

Kaasnevad 

olulised mõjud 

Kas kaasnevad mõjud 

regionaalarengule? 

Ei 

kaasne 

Ei ole 

olulised 

Kaasnevad 

olulised mõjud 

Kas kaasnevad mõjud riigi julgeolekule 

ja rahvusvahelistele suhetele? 

Ei 

kaasne 

Ei ole 

olulised 

Kaasnevad 

olulised mõjud 

Kas kaasnevad mõjud riigiasutuste ja 

kohaliku omavalitsuse asutuste 

töökorraldusele? 

Ei 

kaasne 

Ei ole 

olulised 

Kaasnevad 

olulised mõjud 

Kas kaasnevad sotsiaalsed ja 

demograafilised mõjud? 

Ei 

kaasne 

Ei ole 

olulised 

Kaasnevad 

olulised mõjud 

Milline on kavandatava õigusliku regulatsiooni seos olemasolevate 

õigusaktidega?  

Milline on õigusakti koostamise tegevuskava? 

Milline on kaasamise tegevuskava (kaasamise eesmärk, ajakava, 

kaasatavad sihtrühmad, kasutatavad metoodikad)? 

Milliste andmete ja indikaatorite alusel kavatsetakse hiljem hinnata, kas 

soovitud eesmärk on saavutatud või mitte?  

Õigusloome koordinaatori hinnang VTK-le 

Õ
ig

u
sa

kt
i 

ko
n

ts
ep

ts
io

o
n

i v
õ

i 

re
g

u
la

ts
io

o

Põhjalikum mõjude analüüs VTK koostamisel identifitseeritud olulistele 

mõjudele 

Olulisemate sihtrühmade kaasamine, nende informeerimine reaalsetest 

alternatiividest, kaasamise eesmärgist ja tagasiside andmise 

korraldusest 



 45 

Järelhindamise kavandamine, sh aja- ja tegevuskava planeerimine 

(metoodika, järelhindamisse kaasatavate sihtrühmade määratlemine) 

Avalik konsultatsioon ja kaasamise aruande 

koostamine 

Ministeeriumidevaheline kooskõlastusring 

Otsustusprotsess Vabariigi Valitsuses 

Menetlus Riigikogus 

Jä
re

l-

h
in

d
am

in
e 

Kas kavandatud eesmärgid on saavutatud? 

Kas esinesid oodatud mõjud või esines ka ettenägematuid ja 

soovimatuid tagajärgi? 

Millistelt sihtrühmadelt ja organisatsioonidelt koguti järelhindamise 

käigus tagasisidet? 

Kas riiklik sekkumine on jätkuvalt vajalik? 

Milline on edasine tegevuskava? 

 




