
Valitsuse infotund Riigikogu lahtiste uste päeval 23. aprill 2015 
 

13:00 

12:58 Infotund 

Eiki Nestor 

Tere päevast, head külalised! Tere päevast, austatud ministrid! Alustame infotunniga. 

Infotunni kord on lihtne. Kui teie soovite esitada ministritele küsimusi, siis vajutate enda ees 

olevatele klahvidele – sinna, kus on kirjutatud "sõna". Järjekorras ongi võimalus küsimust. 

Palun teil küsimus esitada ühe minuti jooksul, see läheb väga ruttu. Ja palun ministritel 

vastata 2 minuti jooksul, siis me suudame rohkem küsimusi läbi arutada. Palun austada 

Riigikogu kodukorda ning olla teineteise suhtes viks ja viisakas. Ja nüüd alustame. Kõigepealt 

ma palun vabandust. Kuna ma ei tunne teid kõiki nimepidi, siis ma pean andma niimoodi 

numbri moodi seda sõnaõigust. Loodan, et ehk andestate. Esimese küsimuse esitab külaline nr 

13. Palun! 

 

Külaline nr 13 

Suur tänu, lugupeetud eesistuja! Minu küsimus on Vabariigi Valitsusele. Kuna see on täna nii 

ahtake, siis võimaluse korral palun vastata kas justiits- või õigusala tundval ministril. Ja 

küsimus on edastatud ka kirjalikult kõikidele fraktsioonidele ja härra eesistujale ning läheb 

postiga ka õiguskantslerile. Aga nüüd küsimus. Kas Eesti Vabariigi Valitsus, vaatamata 

sellele, et juba 19. aprillil 1995. aastal on Riigikogu võtnud vastu aastatel 1940-1991 

vastuvõetud mõnede õigusaktide kehtetuks tunnistamise seaduse ning selle on väga 

kuulutanud ka Vabariigi President 28. aprillil 1995. aastal oma otsusega nr 538, loeb jätkuvalt 

Nõmme linna likvideerimist 27. juulist 1940. aastast õiguslikuks ja seaduslikuks kehtivaks 

aktiks, nii nagu see nähtub lisas antud Riigiteataja 1940. aasta 820. kande Vabariigi Valitsuse 

otsus 27. juulist 1940. Ma palun vastust! 

 

Eiki Nestor 

Palun justiitsministril vastata! 

Justiitsminister Urmas Reinsalu 

Tervist, aitäh hea küsimuse eest! Kõigile saalis viibijaile ilusat jüripäeva ja head 

veteranipäeva! Peaminister on praegu Euroopa Liidu erakorralisel ülemkogul, kus arutatakse 

Vahemerel toimunud humanitaarkatastroofi ja mina justiitsministrina esindan peaministri 

kohusetäitjana siin valitsust.  Valitsus ei ole sugugi ahtakene, väga tublid liikmed on praegu 

siin. See, mis puudutab Nõmme linna küsimust, siis valitsus on seisukohal, et Tallinn on üks 

omavalitsusüksus ja Nõmme linna iseseisva omavalitsusüksusena me ei käsitle, vaid me 

lähtume sellest, et praegu kehtiv halduskorraldus näeb ette selle, et Tallinn on üks 

omavalitsus. Tõsi on see, et valitsusliit on kokku leppinud haldusreformi läbiviimises. 

Haldusreformi üheks elemendiks on ka pealinna omavalitsuskorralduse kaasajastamine, mis 

tähendab ka linnaosadele Tallinnas suurema otsustuskaalu andmist. Nii et need sammud on 

tulevikus ees, valitsusliit on valmis seda tegema, selleks et kohalikud kogukonnad Tallinnas 

saaksid rohkem sõnaõigust kaasa rääkida ja kindlasti on see nii ka nõmmekate, Kristiine 

inimeste kui ka teiste linnaosade inimeste huvides. Aitäh! 

Eiki Nestor 

Austatud küsijad! Kui teil on ka teada tõesti, millisele ministrile te küsimuse esitate, siis on 

väga kena, kui te seda enne ütlete. Nüüd palun külaline, kellel on mikrofon nr 10! 

Külaline nr 10 



Väga konkreetne küsimus: millal ja kui palju tõuseb õpetajate palk? Tänan! 

 

Eiki Nestor 

Jürgen Ligi vastab. 

 

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi 

Aitäh! Palk tõuseb usutavasti 1. jaanuarist, aga kui palju, ei tohi lubada enne, kui on tehtud. 

Keegi ei ole lisaraha pakkunud, tuleb otsida ja vaielda. Aga eks see tõuseb kindlasti. 

 

Eiki Nestor 

Järgmise küsimuse esitab külaline, kellel on mikrofon nr 20. Palun! 

 

Külaline nr 20 

Küsimus minister Saarele. Kas teie ministriks olemise ajal saab lõpuks tõeks see, et 

erisoodustuseks ei loeta tööandja kulutusi töötaja spordiga tegelemise kulude toetamisel? 

Tänan! 

 

Kultuuriminister Indrek Saar 

Aitäh küsimuse eest! Enne seda, kui ma jõudsin vastama hakata, ütles kolleeg Jürgen Ligi 

kõrvalt, et ära luba midagi. Eks see kirjeldabki seda situatsiooni, mis valitsuskoalitsioonis on. 

Meil on olnud väga pikka aega, väga palju aastaid pikk ja põhjalik vaidlus oma lugupeetud 

koalitsioonipartneriga ehk Reformierakonnaga ja eeskätt Jürgen Ligiga sel teemal, mis siis 

juhtub, kui tööandja tervisekulutustelt ei küsita enam nn erisoodustusmaksu ehk tulu- ja 

sotsiaalmaksu. Praegune koalitsioonileping ütleb siiski, et seda tulevikus tehtama ei peaks. 

Kuidas täpselt see mehhanism välja näeb, see on lahendamise küsimus, aga ma küll loodan, et 

me suudame võimalikult kiiresti ja konstruktiivselt kokku leppida selles, mis need 

tervisekulud on, mis vabastatakse maksukohustusest, et tööandjad saaksid selge soti, kuidas 

nad saavad aidata töötajatel oma tervise eest hoolt kanda ja selle tulemusena näeme juba 

lähitulevikus ja kindlasti ka pikemas perspektiivis olulist rahva tervise paranemist. 

 

Eiki Nestor 

Võib arvata, et minister Ligi soovib ka midagi lisada. Anname talle selle võimaluse. Palun! 

 

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi 

Jah, siin on hea tava, et kui kellegi nime mainitakse, siis antakse talle võimalus 

kommenteerida. Valitsus üldiselt hea tava kohaselt räägib ühel häälel ja vaidleb asjad 

sisemiselt läbi enne, kui midagi lubab. Ja sealt tuli ka minu repliik kultuuriministrile, et ei 

maksa rohkem lubada, kui lõpuks tehakse. Ja miks ei maksa palju lubada, siin on väga 

sisuline põhjus. Mina võidaksin väga palju, kui ma oma spordikulud saaksin tööandja arvele 

kirjutada. Kindlasti oleks see isiklikult väga kasulik ja see oleks ka kasulik paljudele 

ühiskonna tugevamatele liikmetele üldiselt. Samas, sport ei ole tingimata tervistav tegevus, ta 

on ka ohtlik tegevus. Ja sellist asja, nagu erisoodustusmaks tegelikult ei ole, on olemas 

rahaline palk ja naturaalpalk. Mul isiklikult ei oleks selle vastu midagi, kui minu 

ujulapääsmed makstaks kinni ja selletõttu ma hoiaksin isiklikke kulusid kokku, aga ma arvan, 

et see ei oleks moraalne. Selleks, et ka pensionärid, õpilased, töötud saaksid spordist seda 

kõige tervistavamat osa, on siiski põhirõhk vaja panna sellele, et sport oleks avalikult 

kättesaadav, et oleks spordirajatised. Ja see, mis puudutab tööandja ehk siis tegelikult 

tugevama osa ühiskonnas kulude katmist, siis siin peab olema väga täpne, et see ei muutuks 

hobide ja riskide kinnimaksmiseks. Aitäh! 

 



Eiki Nestor 

Järgmise küsimuse saab esitada külaline, kelle mikrofon on number 73. Palun! 

 

Külaline nr 73 

Küsimus on kõigile siin viibivatele ministritele. Mis te arvate, kas see Riigikogu koosseis 

võtab vastu riigireformi ja haldusreformi seaduse? Aitäh! 

 

Eiki Nestor 

Palun kõigil ministritel vastata! 

 

Justiitsminister Urmas Reinsalu 

Aitäh! Ma õiendan kõigepealt kahe sõnaga ära selle, et kahel ministril olid seisukohad, mis 

puudutasid nende vaadet asjadele. Valitsuse nimel ma võin öelda, et tõesti, valitsus kaalub 

lubada äriühingutele maksuvabalt annetada tasuta kättesaadava avaliku sporditaristu 

arendamisse ja seda, et tööandja panust töötajate tervise edendamisse ja haiguspäevade 

vältimisse ei loetaks erisoodustuseks. Me kaalume seda. Nüüd teine asi, mis puudutab 

riigireformi ja haldusreformi, jah, Vabariigi Valitsus on kokku leppinud, et me plaanime seda 

teha – meil on ajagraafik paigas–, et selle parlamendi koosseisu ajal Eestis võetakse vastu 

haldusreformi seadus, mis tekitab Eestisse uue halduskorralduse, ennekõike lähtudes Eesti 

maapiirkondade konkurentsivõime ja elu parandamise huvidest. Teiseks, me oleme kokku 

leppinud, et Eestis tehakse riigireform, selleks et Eestis oleks vähem bürokraatiat, vähem 

ametiasutusi ja ametnikke, et Eesti riigi ülalpidamine oleks meile, maksumaksjatele 

jõukohasem. Aitäh! 

 

Eiki Nestor 

Kas ministrid Ligi ja Saar soovivad midagi lisada? Palun! 

 

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi 

Küsimus oli kõigile. Ma tahaks öelda, et sõna "riigireform" on muutunud liiga suureks oma 

olemuselt. Riike reformitakse ju kogu aeg. Aga see, mis on meil muutunud, on eraldi 

riigihaldusminister, kelle põhiülesanne on riiki reformida. Eesti riik iseenesest ei ole väga 

viletsalt töötav riik. Ta on kindlasti üks, iseenesest riigikorraldus on Eestis üks tugevamaid 

külgi. Aga kuna inimesi jääb meil vähemaks, kuna alati peab püüdma paremini, siis on see 

ametikoht tehtud, kaasaarvatud me kavatseme ka haldusterritoriaalset korraldust tõhustada. 

Kui palju valdu, ma ei julge öelda, aga me teame juba enam-vähem, kuidas me hakkame seda 

otsustama, millised vallad peavad ühinema. Tavaliselt küsitakse ju valdade kohta. Meil on 

tegelikult palju suurem üksmeel selles küsimuses, kui oli minevikus, ja arusaamine, mida 

peab tegema. Aitäh! 

 

Eiki Nestor 

Palun, minister Saar! 

 

Kultuuriminister Indrek Saar 

Jah, see mis puudutab teie küsimust, siis ma väga loodan, et jõutakse lahenduseni, see 

koalitsioon on endale võtnud kohustuse. Kui see koalitsioon lahendusteni ei jõua nendes 

küsimustes, mis puudutab riigireformi ja haldusterritoriaalset reformi, siis järelikult see 

koalitsioon ei ole oma tööülesannetega hakkama saanud. Sellest saame me kõik ilmselt 

ühtemoodi aru. Aga kuna peaministri ülesannetes justiitsminister tsiteeris teile ühte 

koalitsioonilepingu punkti, aga ei lugenud selle mõtet päris täpselt, siis mina, kellele on 

õpetatud, kuidas lugeda teksti mõtet, olen kohustatud selle teksti veel kord ette lugema. See, 



mis puudutab tervisekulutusi, on koalitsioonilepingus sõnastatud niimoodi: "Kaalume lubada 

äriühingutel maksuvabalt annetada tasuta kättesaadava avaliku sporditaristu arendamisse ja ei 

loe tööandja panust töötajate tervise edendamisse ja haiguspäevade vältimisse 

erisoodustuseks." See lause koosneb kahest osast, esimene osa räägib kaalumisest ja teine osa 

sellest, et ei loeta. Seega selle koalitsioonilepingu mõte, ma loodan, on siinkohal ka täpsemalt 

teile lahti räägitud. Aitäh! 

 

Eiki Nestor 

Nüüd juhataja võtab endale õiguse öelda, et lõpetan siinkohal selle küsitluse käsitlemise. 

Järgmine küsija, palun, kellel on mikrofon nr 76, olge hea! 

 

Külaline 76 

Tere! Europarlamendi valimisel oli üks valimisringkond ja kui pandi meie programm 

portaalile, oli kohe näha, et rahvas valib ainult minu programmi. Minu juba enne valimisi ära 

valitud programm nii meeldib rahvale, et nad vaatavad seda siiamaani hoolega, ja mitte ainult 

Eestis. Europarlamendi saadik ... omavoliliselt ära. Mina arvan, et portaali läbivaatamisi oli 

mitte 7700, aga 770 000 vaatajat. Muide, kõikidel ülejäänud 87 kandidaadil oli kokku vähem 

kui 300 läbivaatamist. Eestis olen ma ainuke legitiimne rahvaesindaja. 

 

Eiki Nestor 

Kas ma tohin segada? 

 

Külaline 76 

Nüüd tehti 15 ministeeriumi, aga parem andku raha lastele toidu peale, häbi ... 

 

Eiki Nestor 

Kas teil küsimus ka on? Küsige küsimus lühidalt uuesti, see, mis lõpus oli! 

 

Külaline 76 

Kõik uuesti? 

 

Eiki Nestor 

Ei, lõpp ainult, see küsimuse pool. 

 

Külaline 76 

See, et tehti 15 ministeeriumi nii väikses Eestis, parem andke raha lastele toidu peale, aga 

mitte teha nii palju ministeeriume väikses Eestis.  Häbi ... 

 

Eiki Nestor 

Aitäh, nüüd on küsimus arusaadav. Härra justiitsminister peaministri ülesannetes, palun 

vastata, miks on Eestis just nii palju ministeeriume, kui on? 

 

Justiitsminister Urmas Reinsalu 

Aitäh! Ministeeriumide arvu Eestis valitsusliit ei kavatse kasvatada. Mis puudutab 

riigiametnike arvu, siis selle valitsusliidu eesmärk on riigiametnike arvu Eestis vähendada. 

Me oleme seadnud ka reaalse eesmärgi juba järgmisel aastal hoida kokku 13 miljonit eurot 

riigieelarvest läbi selle, et riigiametnike arv peaks vähenema seoses tööealise elanikkonna 

arvu vähenemisega vähemalt 1000 ametniku võrra avalikus sektoris aastas. Mis puudutab 

ülesannet, kuidas väiksema arvu ametnikega olla kodanike jaoks tõhusam, paindlikum, siis 

vastus peitub ainult selles, et nutikamate lahendustega peavad meie tänased ametnikud suutma 



teha rohkem, sest riigi ülalpidamine peab olema maksumaksjale jõukohane nii täna kui ka 

homme. Aitäh! 

 

Eiki Nestor 

Aitäh! Järgmise küsimuse esitab austatud külaline, kellel on ees mikrofon number 99. Palun 

küsida! Ei soovi? Kui ei soovi, siis palun külaline, kellel on mikrofon number 22! 

 

Külaline 22 

Tänan, Riigikogu esimees! Minu küsimus oli küll ette valmistatud peaministrile, aga ma 

küsiksin siis justiitsministrilt. Jutt käib kütuseaktsiisist. Reformierakond on ajanud 

aktsiisipoliitika niivõrd hulluks Eesti Vabariigis, et selle tagajärjel lähevad viimasedki 

elanikud maalt minema. Näiteks minu vallavanem Leo Aadel, reformierakondlane, saab iga 

kuu tööl käimise eest, kujutage ette, 335 eurot kompensatsiooni, et ta käib tööl oma autoga. Ja 

mina tahaksingi nüüd, et tehtaks seadusmuudatus, et tuleks maksta kõigile nendele inimestele. 

Mul Haljala vallas käivad sajad inimesed Tallinna oma autoga tööl, mitte keegi ei 

kompenseeri neile ei auto amortisatsiooni, liikluskindlustust, mida iganes. Küsimus ongi, kas 

ei oleks siis otstarbekas kaotada ära ametnikel need hüved, kui lihtrahvale neid hüvesid ei 

anta? Aitäh! 

 

Justiitsminister Urmas Reinsalu 

Aitäh! Mis puudutab riigi valitsussektori kulutusi, mida tehakse jooksvaks asutuste ja 

ametnike ülalpidamiseks, siis arvestades sellega, et kevadine riigi majandusprognoos on 

oluliselt pessimistlikum, kui oli möödunudsuvine majandusprognoos, plaanib Vabariigi 

Valitsus teha kärpeid, mis puudutab valitsussektori majanduskulusid. See  toob kindlasti kaasa 

ka kõigi nende kulutuste, mida te osutasite, mida ka valitsussektoris tehakse, ülevaatamise. 

Mis puudutab nüüd seda, kui te kõnelesite kütuseaktsiisist, siis tõsi on see, et kütuseaktsiis ei 

ole tõusnud alates 2010. aastast. Kas sellel on seos Reformierakonna võimulolekuga või mitte, 

see on politoloogide uurida, aga õige on see, et sellele eelnenud viiel aastal, aastatel 2005–

2010 tõusis kütuseaktsiis igal aastal ja viieaastase perioodi jooksul kokku 46% võrra. Aitäh! 

 

Eiki Nestor 

Järgmise küsimuse esitab külaline, kelle mikrofoni number on 82. Palun! 

 

Külaline 82, 

Aitäh! Minu küsimus on härra Jürgen Ligile. Kuidas võiks vähendada laste sõltuvust 

arvutitest? 

 

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi 

Aitäh! Ma ei tea täpselt. See on ikkagi kodune kontroll ja väärtushinnangud. Koolis me ju 

tegelikult kasutame digitaalvahendeid pigem järjest rohkem. Ma ei arva, et see peaks veel 

niipea raamatu ja paberi päriselt välja tõrjuma. Minu arust on raamatus mingi eriline fluidum 

ja tal on ikka teistmoodi väärtus, kui on elektroonikal. Aga jah, ühiskonnas on see probleem. 

Minu arust algab see ikkagi pigem väärtushinnangutest, mis süstitakse inimestesse väljaspool 

kooli. Selles on tugev progress, aga sellel on ka kurvad, minu jaoks kurvad tagajärjed. Meie 

omal ajal kasvasime hoovis, ja kui käsitleda kas või Eesti riigi spordipoliitikat, mida siin 

vihjamisi puudutati, siis ikkagi sellisteks võimalusteks, mida saavad ühiskonnaliikmed kätte 

ühtlaselt, mitte ainult selle järgi, kas nad tööl käivad, sellistesse asjadesse panustamine on üks 

vastus. Pall lastele sagedamini kätte! Aitäh! 

 

Eiki Nestor 



Järgmise küsimuse esitab külaline, kelle laual on mikrofon number....(heli kadus ära) 

 

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi 

.....oluline väljaminek lähiaastatel, et laste huvitegevust hakatakse rohkem rahastama otse riigi 

poolt, mitte ainult omavalitsuste poolt. Aitäh! 

 

Eiki Nestor 

Aitäh, härra minister, see oli väga oluline lisandus. Järgmise küsimuse esitab külaline, kelle 

laua peal on mikrofon nr 15. Palun! 

 

Külaline nr 15 

Tere! Minu küsimus on seotud sotsiaalhoolekandega. Kuidas teeb koostööd Vabariigi Valitsus 

Tallinna Linnavalitsusega, mille käigus aidatakse sotsiaalabi- ja hoolekannet vajavaid 

inimesi? Kas selleks on eraldi projektid või kui näiteks vabatahtlikel on huvi kaasa aidata, siis 

kuhu ministeeriumitest või kelle poole pöörduda? 

 

Eiki Nestor 

Sellele tuleb vastata justiitsministril peaministri ülesannetes. 

Justiitsminister Urmas Reinsalu 

Aitäh! Kui teil on konkreetne idee, mis puudutab seda, et võiks olla mõni vabatahtlik algatus 

sotsiaalhoolekandeline, kus oleks Tallinna linn ja riik seotud, siis kindlasti on 

Sotsiaalministeerium see õige koht. Tervise- ja töövaldkonnas on meil väga tubli minister 

Vassiljev ja üldise sotsiaalkindlustuse vallas on meil ka sama tubli minister, härra Tsahkna, 

nad kindlasti isiklikult annavad head nõu. Kindlasti valitsuse üldine poliitika on selles, et me 

oleme huvitatud toetamast just vabatahtlikku algatust, mis puudutab inimeste aitamist, ning 

sotsiaalhoolekande valdkonnas kindlasti üks kesksemaid teemasid on praegu erivajadustega 

inimeste toetamine – nii tõrgeteta töövõimereformi läbiviimine, mis arvestaks reaalselt 

inimeste vajadusi kui ka väga oluline teema, mis puudutab sügava puudega lastega 

toimetulekut. Ja sellega seoses on valitsusel plaanis sügava puudega lastevanemate 

hooldustoetust tõsta. Aitäh! 

 

Eiki Nestor 

Järgmise küsimuse peaks esitama külaline, kelle laual on mikrofon nr 79. Palun! 

 

Külaline nr 79 

Minu küsimus on haridusministrile. Härra Ligi, kust te plaanite saada raha õpetajate palkade 

tõstmiseks? 

 

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi 

Aitäh! See on meie ühine peavalu ja eks ta tuleb kokkuvõttes maksudest ja kui keegi on väga 

kuri aktsiiside pärast, siis arvestage, et ka aktsiisid on üks, millega rahastatakse nii pensione, 

lastetoetusi kui ka õpetajate palku ja tulevikus ilmselt rohkem kui seni. Aga meie eelarve seis 

nüüd valimistel väljakäidud soovidega seoses ja halvenenud majandusprognoosi tõttu on väga 

pingeline ja väga palju sellest pingutusest on paraku minu haldusalas. Tuleb suunata raha 

paremini õpetajatele. Meie üldine kulu koosseis on selline, et me kulutame haridusele 

iseenesest palju, aga kulutuste osakaalus on liiga vähe palku ja liiga palju mõnd muu kulu, 

näiteks kinnisvara. Nii et igal juhul on see üks pingutus, kuidas seda ümber muuta. Aitäh! 

 

Eiki Nestor 

Järgmine küsimus palun esitada külalisel, kelle laual on mikrofon number 41. Palun! 



Külaline nr 41 

Lugupeetud esimees ja ministrid! Miks Riigikogu ei suuda tanklates alkoholimüüki lõpetada? 

Veel lisati möödunud aasta augustis seadus, mis lubab võõral ööbida ja telkida eramaal, 

millega kaasneb kindlasti alkoholi pruukimine ja tule tegemine. Seaduse valmistasid ette Pihel 

Sarv, Tõnis Kõiv, mis on vastuolus Eesti põhiseaduse §-dega 32, 33: "Igaühe omand on 

puutumatu ja võrdselt kaitstud, kodu on puutumatu". Pole võimalik 20 hektari suurust 

kinnistut aiaga piirata ja 5 meetri järel tähistada eramaad sildiga. Milleks selline seadus? Kas 

liiklusõnnetusi on veel vähe? Kui Harju Maakohtu kohtunik Jaanus Saaremets osutus 

roolijoodikuks, millest siin enam rääkida. Tänan teid! 

 

Eiki Nestor 

Palun sellele küsimusele vastata justiitsministril peaministri ülesannetes. 

 

Justiitsminister Urmas Reinsalu 

Viinavõtmine on väga tõsine probleem ja see on ka valitsuse seisukoht, et selle küsimusega 

tuleb tegelda. Palju on juttu olnud sellest mootorkütuse aktsiisitõusust, aga õige on ka see, et 

valitsus on plaaninud ja kavatseb ka tubaka- ja alkoholiaktsiisil näha ette täiendavad 

hinnatõusud. Viina või õllepudeli hind ei tohi minna suhteliselt inimeste sissetulekute kasvuga 

poes odavamaks, vaid meie seisukoht on, et see peab kallimaks minema. Teiseks, selge on 

see, et piiranguid alkoholi kättesaadavusele ja alkoholi reklaamimisele, nagu on ette nähtud 

alkoholipoliitika, õigemini alkoholi kättesaadavuse vastase poliitika rohelises raamatus, 

valitsus plaanib jõustada ja me teeme seda venitusteta. Teine teemapüstitus, mis puudutab 

samuti alkoholiküsimust, on seotud sellega, et ka üks karistuspoliitika meede võimaliku lisa 

või alternatiivkaristusena peab olema ka karistust kandvatel isikuktel, lisaks narkosundravile 

vajaduse korral ka alkoholisundravi. Me teame, et need sõltuvused põhjustavad samuti 

inimeste kuritegevust ja seda tuleb piirata. Mis puudutab iga mehe õigusi ja omandiõigust, 

õigust oma omandit heaperemehelikult valitseda, siis need õigused peavad olema tasakaalus. 

Ma tähelepanelikult, ma näen, et teil on ka kirjalikult koostatud see asi, hiljem hea meelega 

võtaksin teie seisukoha ja paluksin ministeeriumil seda analüüsida, mis puudutab seda, et kas 

vastuvõetud seadus on piisavalt tasakaalus. Õige on see, et Eesti inimestel peab olema õigus 

liikuda Eestis ringi, kui nad tegutsevad heauskselt, täidavad üldisi häid tavasid. Aga õige on 

see, et igal peremehel, igal omanikul peab olema õigus oma maal asju korraldada. Aitäh! 

 

Eiki Nestor 

Järgmine küsimus palun esitada külalisel, kelle laual on mikrofon nr 5! 

 

Külaline nr 5 

Good afternoon, ladies and gentlemen and the members of the parliament! I am sorry, this is 

ing English. I just moved to Tallinn four month ago, so my Estonian is not up to scratch. My 

question is, I work in the community as a supporter for those who are not as ... to receive 

housing, a food, ... like the others and I've worked for the Foodbank just recently and gamed 

to the conclusion, that there is only a little amount of ... supporting these organizations and 

from reason study there was done in 2012 by the social servicies they promised all day would 

like to see no more homeless people on the street, which were about 2015 at the time, but 

everywhere I see on the street there are homeless people who can't effort a decent living. So 

I'm really wondering, why and how this ise organized. And if I can be of any help.  

 

  



Eiki Nestor 

Et kõigile oleks küsimus arusaadav, oli küsimus nendest inimestest, kellele sotsiaalne 

toimetulek on Eestis probleemiks ja abist neile. Palun vastata justiitsministril peaministri 

ülesannetes! 

 

Justiitsminister Urmas Reinsalu 

 

Mis keeles? 

 

Eiki Nestor 

Eesti keeles. 

 

Justiitsminister Urmas Reinsalu 

Selge. Hello! Jah, inimeste toimetulek – nende inimeste toimetulek, kes on juba oma tööaja 

lõpetanud ja jäänud vanaduspensionile, nende inimeste toimetulek, kes teevad iga päev rasket 

tööd, kuid kelle sissetulekud on väikesed kui nende inimeste toimetulek, kes kahjuks on 

jäänud tööelust eemale, on tööotsijad või töö kaotanud – on oluline valitsusele ja sellega 

seoses planeeritakse terve pakett reaalseid samme, mis on seotud inimeste toimetuleku 

parandamisega. Ma nimetan neid järjest. Esiteks, plaanib valitsus käivitada täiendava 

toimetulekumeetme üksikpensionäridele, üksikutele eakatele inimestele, kes elavad üksi ja 

peavad kandma kogu koormust, mis puudutab eluaset. Teiseks kavatseb valitsus tõsta 

toimetulekutoetust, teha kõigi aegade suurima toimetulekutoetuse tõusu hüppe, 130-le eurole 

juba järgmise aasta 1. jaanuarist. Kolmandaks kavatseb valitsus käivitada 1. jaanuarist 2017 

madalapalgaliste tagasimaksesüsteemi, mis tähendab, et täistööajaga, kuid väikest palka 

saavad inimesed saavad riigilt kord aastas täiendava tagasimakse. Ning väga oluline meede on 

kindlasti ka see, et tõusevad lapsetoetused, tõuseb täiendavalt ka kolmelapselise pere toetus – 

kolmelapselist pere hakatakse lugema lapserikkaks pereks, praegu on see piir kuuelapseline 

pere. Ja kehtestatakse ka süsteem, kus luuakse üksikvanemate elatisabifond. Kui üks 

vanematest ei täida kohustust lapse ees, siis riik võtab selle kohustuse enda kanda, kuid nõuab 

selle raha sisse sellelt vanemalt või vanemliku õiguse teostajalt, kes on olnud oma lapse 

suhtes vastutustundetu. See kindlasti parandab toimetulekut ja annab ka noortele peredele 

tänases maailmas ka kindlustunnet seda pere luua, teades, et ka halvemates olukordades on 

tagatud teatud turvalisus kõige nõrgematele, st lastele. Aitäh! 

 

Eiki Nestor 

Aitäh! Ja ühtlasi palun küsimuse esitaja naabril seletada oma naabrimehele, et minister ei 

olnud mitte ebaviisakas, vaid ta täitis Eesti Vabariigi põhiseadust. Siin saalis tohib ta rääkida 

ainult eesti keelt. Aitäh! Järgmise küsimuse esitab külaline, kelle laual on mikrofon number 

84. Palun! 

 

Külaline 84 

Lugupeetud Jürgen Ligi! Kas te saaksite öelda, mis reformid ootavad kooliharidust tulevikus? 

Näiteks, kas me saame kasutada e-raamatuid õpikute asemel või teie arvates reforme ei olegi 

vaja? Aitäh! 

 

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi 

Vabandust, mul läks mõni sõna kaduma! Aga e-raamatud on kindlasti õppevaras olemas. Me 

pakume tegelikult riigi poolt pilves õppevara ja seda edendatakse. Igatahes on siis ka 

digivahendid koolis rohkem asjakohased kui seni. Aga kaugeltki reformid sellega ei piirdu. 

Meie suur pilt üldiselt, mis õppemetoodikas muutub, on ju ikkagi kasvatusteadlaste soovitada. 



Vahendist ma mainisin, aga suur pilt on ikkagi see, et meil on kõigis haridusvaldkondades 

väga suured mahud kinnisvara poolest, asutuste poolest. Aga tugevasti on langenud õppijate 

arv, ja see on väga kulukas. Kuidas seda raha, mis seal läheb, ümber suunata hariduse 

kvaliteeti ja siis ka õpetajate-õppejõudude palkadeks, see on minu meelest suures pildis kõige 

suurem reform lähiaastatel, vähemalt rahaliselt kõige mõõdetavam. Aitäh! 

 

Eiki Nestor 

Järgmine küsimus palun esitada külalisel, kelle laual on mikrofon nr 55! 

 

Külaline 55 

Aitäh! Küsimus oli algselt suunatud peaminister Rõivasele, aga kuna teda ei ole siin, siis 

suunan ümber minister Reinsalule ja minister Ligile. Nagu me kõik teame ja nagu ka mitmed 

valitsusliikmed on tunnistanud, siis Eesti arengu üheks peamiseks sõlmpunktiks on hetkel 

meie majanduse tõhustamine. Kui me saaksime hakkama sellega, siis laheneksid teatud 

määral ka mitmed meie muud probleemid. Näiteks me ei räägiks praegusel kujul väljarändest, 

kui meie palgad oleksid vähegi võrreldavad Soome omadega, ning me ei räägiks ka niivõrd 

madalatest pensionidest, kui meil laekuks rohkem makse. Nii Euroopa Komisjoni kui OECD 

hiljutised rapordid toovad Eesti majanduse arengu peamise pidurina välja struktuurse 

tööpuuduse, seda just eelkõige inseneride ja kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu osas. Teie 

koalitsioonilepingus on küll mõningad üldised punktid, mis selle teemaga tegelevad, näiteks 

õppekavade ajakohastamine ja tehnikaalade propageerimine, kuid me leian, et need ei ole 

proportsionaalsed selle probleemi suurusega hetkel, kus meil on puudu tuhandeid, kui mitte 

kümneid tuhandeid nende alade inimesi. Siit ka minu küsimus teile. Kuidas te konkreetselt 

kavatsete lahendada struktuurse tööpuuduse probleemi Eestis? 

 

Eiki Nestor 

Palun ministritel vastata! Kas Jürgen Ligi soovib alustada? Palun, minister Ligi! 

 

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi 

Aitäh! Ma olen põhimõtteliselt teiega väga nõus. Võib-olla ainus täpsustus, et ega 

koalitsioonileping ei kirjelda detailselt kogu valitsuse tegevust. Seal on ikkagi sellised 

ahvatlevamad palad, mitte kõik detailid kirjas. Olen väga nõus, et meie majanduse 

põhiprobleem on tegelikult struktuurne. Enam ammu ei ole küsimus maksusüsteemi või 

regulatsioonide viletsuses, need on meil juba päris head, vaid eelkõige selles, kas meie 

inimestel on piisavad oskused ja kas meie inimestel on piisavalt ideid, kuidas muuta 

majandust kasumlikumaks. Teeme ikkagi endiselt pigem odavamaid töid kui kõige 

arenenumad riigid ja võtmeteema on siin loomulikult haridussüsteemis, aga mitte ainult 

haridussüsteemis, vaid ka koostöös teaduse, ettevõtluse ja haridussüsteemi vahel. Aga kui te 

tahate konkreetselt, siis selles asjas on miljon detaili, ei maksa alahinnata, töö selles vallas on 

igapäevane, oli minu jaoks ka täna hommikul, enne siia tulekut. Kallimad tööd, targemad 

inimesed on need, mis annavad tööd ka natuke kehvemate oskustega inimestele, ja kõrgemat 

palka. See ei ole nii, et me eelistaksime seejuures ühte või teist inimgruppi. Ärge tahtke 

koalitsioonilepingust ega kaheminutilisest vastusest kogu maailma kirjeldust. Aitäh! 

 

Eiki Nestor 

Palun, justiitsminister, peaministri ülesannetes! 

 

Justiitsminister Urmas Reinsalu 

Selle valitsusliidu eesmärk on Eesti majandust elavdada. Me saavutame selle. Esiteks, mis on 

majanduse elavdamiseks oluline: kapital. Eesti ettevõtete ligipääs kapitalile ehk rahale, et 



ettevõtteid arendada, et eksportida, peab paranema. Ja meil on selle koha pealt selge plaan. 

Teiseks, reeglid ja ressursid. Eesti ettevõtetele on vaja lihtsamaid reegleid, vähem 

bürokraatiat. Need reeglid peavad soodustama ettevõtlikkust ja investoreid siia Eestisse 

investeerima. Ressursid, mille pinnalt luuakse väärtust – nii loodusressursid kui muu vara –, 

seda peab olema kergem suunata ettevõtlusse, et suuremat väärtust luua. Kolmas asi, keskne, 

mida te nimetasite, on inimesed – et inimesed oleksid haritumad, et inimesed oleksid 

võimelised andma oma loova panuse enda toimetulekuks ja ühiskonna arendamiseks. Ja üks 

keskseid reforme, mida valitsusliit plaanib hariduse vallas läbi viia, on just nimelt nn 

õpipoisisüsteem, et nii kutsehariduses kui kõrghariduses, kui noor inimene on kätte saanud 

koolidiplomi, siis ettevõtjad teavad ja ettevõtjad on ise panustanud praktika väljaõppesse, et 

inimene oskab reaalselt midagi teha selles ametis, mille kohta ta on hariduse omandanud. 

Teiseks on väga oluline see, et laiendataks kutsehariduses põhikooli baasil pakutavate erialade 

valikut. Me teame, et noortel on erinevad anded, võimed ja oskused. Kõik noored, kellel on 

anded, võimed ja oskused, peavad leidma sobiva kutse, et ennast ja oma peret tulevikus 

elatada. Lisaks on meil plaanis üle 55-aastaste inimeste täiend- ja ümberõppe sihtotstarbeliste 

õppeprogrammide loomine. Samuti peame vajalikuks luua täiendavaid võimalusi töö kõrvalt 

teise erihariduse omandamiseks ülikoolides osaajaga õppes. See on väga selge täiendav 

meede, mida me kavatseme. Samuti peame hästi oluliseks ühe elemendina töövõimereformist 

seda, et noored erivajadustega inimesed, kes õpivad üldhariduskoolis, et nendel võimaldatakse 

paindlikumalt ja sujuvamalt üldharidussüsteemist üle minna kutseõppesse, et nende võimetele 

ja tervislikule seisundile sobivat tööd enda jaoks leida. Aitäh! 

 

Eiki Nestor 

Järgmise küsimuse palun esitada külalisel, kelle laual on mikrofon 105. Palun! 

 

Külaline nr 105 

Tervist! Ma tahaks teada, kui kaua seda põllumajandustoetust veel antakse ja väiksemale 

talule näiteks võrdsemalt jagamist. 

 

Eiki Nestor 

Selge. Kes ministritest soovib vastata? Kui käed ei tõuse, siis ma annan sõna justiitsministrile 

peaministri ülesannetes. Palun! 

 

Justiitsminister Urmas Reinsalu 

Aitäh! Põllumajandus on võib-olla erilisem valdkond võrreldes teiste 

majandusvaldkondadega. Õige on see, et Euroopa Liidu vahenditest ning Eesti oma antavatest 

garantiidest ja finantsmeetmetest me toetame ettevõtlust, et Eesti majandus areneks. Aga 

Euroopa reeglite järgi just põllumajandus ja maaelu selleks, et see traditsiooniline eluviis, nii 

ka strateegiline toidu saamise võimalus ühiskonnas säiliks ja areneks, toetame lisarahaga. Ja 

järgmise Euroopa Liidu finantsperspektiivi ajal, s.o aastatel 2013–2020, see raha, mida 

ennekõike Euroopa Liidu vahenditest suunatakse põllumajanduse ja maaelu toetamisse, on 

suurusjärgus miljard eurot. Mis puudutab näiteks seda teemat, kui laual oli väga tõsiselt 

aktsiiside, kütuseaktsiisi tõus, siis Vabariigi Valitsuse selge seisukoht oli, et 

mootorkütuseaktsiisi tõus ei tohi liiga valusalt lüüa meie kutselisi põllumehi ja kutselisi 

kalamehi, kalureid. Ja seetõttu valitsuse otsustas, et erimärgistatud diiselkütust, mida 

kasutatakse nii põllumajanduses kui ka kutselises kalapüügis, seda maksusoodustust valitsus 

ära ei kaota, vaid see säilib. Tulevikus säilib see põhimõte, et erimärgistatud kütuse aktsiisi 

määr on 27% diiselkütuse üldisest maksumäärast. Ka see on üks lisameede, millega 

põllumajandust on võimalik arendada ja teha seda nõnda, et elu maapiirkondades kestaks. 

See, mis puudutab proportsioone, kuidas maaelu arendamise kavades ja otsetoetuste kavades 



on neid proportsioone asetatud nii väiketalunike kui suurtootmiste vahel, siis arusaadav on 

see, et siin on vastandlikud huvid ja valitsus on huvitatud, et kõigi huvirühmadega need asjad 

räägitakse läbi ja leitakse see tasakaalupunkt, et Eesti ekspordist moodustavad 

põllumajandustooted ligi 10%, et see reaalne majandusressursi allikas areneks, ning ka 

tegelikult väiketalud kui osa meie rahva kultuurist, meie ühest traditsioonist, kestaks ja tagaks 

Eesti peredele, kes peavad talu, kes maal elavad, võimaluse toimetulekuks. Aitäh! 

 

Eiki Nestor 

Järgmisena palun oma küsimus esitada külalisel, kelle laual on mikrofon nr 44. Palun! 

 

Külaline 44 

Aitäh! Minu küsimus oleks Jürgen Ligile ja puudutaks Reformierakonna maailmavaadet. Me 

kõik teame, et Reformierakond on parempoolne partei ja liberaalne, kuid teie eestveetud 

koalitsioonileping on täiesti vasakpoolne ning pigem sotsiaaldemokraatliku maailmavaatega: 

tõstetakse makse ja toetusi, samuti sekkutakse vabaturumajandusse ja hakatakse ehitama 

üürikortereid ning minimaalriigist on Eestis asi kaugel. Mu küsimus olekski, kas 

Reformierakond on endiselt liberaalne või pigem sotsiaalliberaalne nagu Keskerakond. Aitäh! 

 

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi 

Valus küsimus. Aitäh! Valitsusena me peame rääkima ikkagi ühel häälel. Ma sellest alustasin 

ja selles mõttes on see meie ühine koorem, mis me oleme alla kirjutanud. Ei ole nii, et ühed 

paragrahvid on ühe ja teised teise omad. Reformierakond mõistagi ei ole selle teksti 

põhiautor, see on kolme poole kokkupandud tekst. Meile omavahel meeldivad mõned punktid 

väga, mõni ei meeldi peaaegu üldse ja palju punkte jäi selle tõttu välja, et meile kohe mitte 

üldse ei meeldinud need, mida meile ette pandi. Kui te mäletate, siis me rääkisime läbi kuu 

aega ja ei löönud seda aega surnuks. Nüüd tahaksime igati jõuda selleni, et ei kõlaks rohkem 

selliseid avaldusi ükskõik kust, tänagi siin saalis on olnud, et Reformierakond on see, kes 

vastutab maksude eest ja on süüdi aktsiiside tõstmises ning keegi teine on süüdi selles, et 

tõusevad õpetajate palgad või toetused. See on ikkagi üks tervik ja Eestis on paraku 

koalitsioonivalitsused. Kui te vaatate alternatiivi opositsioonis, siis ega meil väga suurt 

manööverdamise ruumi ei ole. On Keskerakond, kellega koostöö ei taha meil sobida 

ideoloogilistel põhjustel, on EKRE, kellega ilmselt oleks keeruline Eestit esindada, ja on veel 

üks erakond, kelle kogemused ei pidanud läbirääkimistel vastu. Nii ta on. Proovisime 

neljakesi, aga kolm on see, mis me kokku saime, ja peame alla neelama kõik väga palju 

erimeelsusi, et üksmeeles edasi töötada. Aitäh! 

 

Eiki Nestor 

Järgmise küsimuse palun esitada külalisel, kelle laua peal on mikrofon number 87. Palun! 

 

Külaline 87 

Aitäh! Tahtsin küsida üldiselt demokraatiast Eesti versioonis. Reformierakonna üks 

valimislubadusi oli mitte teha seadusloomes ja valitsuses koostööd Keskerakonnaga ning nii 

jäi demokraatliku riigi kontekstis välja laias laastus üks kolmandik valimisõiguslike inimeste 

valimistahtest ja esindatusest riigi valitsuses. Sellega seoses kahe kolmandiku võimalusega 

võetakse vastu seadusi. Kas või kooseluseaduse kontekstis küsimus oleks: kas tibu on lind ehk 

kas kana võib olla kuke poeg? Või siis täpsustades: kas kana saab olla kuke poeg? Kes 

vastaks? Tegelikult ma tahtsin seda küsida peaministrilt. Poliitilis-filosoofiline küsimus. 

 

Eiki Nestor 

Kas küsimus oleks justiitsministrile peaministri ülesannetes või haridus- ja teadusministrile? 



Külaline 87 

Justiitsminister on parem selles mõttes. Küsimus on juriidilis-filosoofiline. Aitäh! 

 

Eiki Nestor 

Palun siis vastata haridusministril, kuna küsimus oli suunatud Reformierakonnale, ma saan 

aru! 

 

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi 

Aitäh! Ma sellest faunaosast ei saanud midagi aru, see läks täiesti akustika nahka. Palun 

rohkem mikrofoni rääkida! Aga ma võin üle kinnitada, et jah, meil oli ja on endiselt 

Keskerakonnaga väga teravad erimeelsused. See on paratamatus, et parlamendis jääb peale 

enamuse tahe ja vähemuse tahe jääb teisejärguliseks. Aga kui ma seda tahet vaatan, siis ausalt 

öeldes ma endiselt ei taha seda tahet teenida, ei selles, mis puudutab julgeolekupoliitikat, mis 

kõlas seoses Ukraina sündmustega, mida nimetati küllalt legitiimseteks, ega ka selles, mida 

lubasid valimisreklaamid. See laviin paar nädalat enne valimisi ainult kinnitas, et ei ole 

võimalik valitseda erakonnaga, kes kõike lubab ja mitte midagi ei kaalu ega arvuta. See oli 

päris kole. Meil on niivõrd suur, ütleme, ülesköetud ootuste ja reaalsuse vahe, et tuleb valida, 

kellega saab koostööd teha, kelle Eesti maksumaksja ja riik üle elab ja keda mitte. Ma ei tea, 

kui see, mida hõigati välja, oli mõeldud tõsiselt, siis ei ole lootustki, et see vahekord on 

muutumas. Ma küll loodan, et neli aastat peab vastu üks valitsus. Aitäh! 

  

Eiki Nestor 

Järgmisena palun küsimus esitada külalisel, kelle laua peal on mikrofon nr 97. Palun! 

 

Külaline 97 

Tere päevast! Mul on küsimus justiitsministrile. Kui üksikus metsatalus elab väike vanaema, 

kes on Kaitseliidu liige, kellel on relvaluba ja relv, siis kas tema tohib öösel õue tulnud 

röövlid kohe maha lasta? Aitäh! 

 

Eiki Nestor 

Palun, justiitsminister! 

 

Justiitsminister Urmas Reinsalu 

Tähendab, üksik inimene, kellel on relv, kas ta tohib seda relva kasutada enesekaitseks ja lasta 

röövlid maha? Ütleme nõnda, et inimene tohib inimese vastu relva kasutada, jah, Eesti õigus 

ei kriminaliseeri seda juhtumit, seda tohib teha politseinik ründe tõrjumiseks või kurjategija 

kinnipidamiseks. Seda tohib teha ka iga inimene, aga ta tohib seda teha mitte kurjategija 

tabamiseks või kurjategija kahjustamiseks, vaid ta tohib seda teha enesekaitseks. Enesekaitse 

üldloogika on, et see peab olema proportsioonis ja kooskõlas tegeliku ründega. Kui on näha, 

et kurjategija kipub inimese elu kallale ja ohustab teda, siis on loomulikult igal inimesel õigus 

ennast kaitsta kõigi nende käepäraste vahenditega, sh ka tulirelvaga. Aitäh! 

 

Eiki Nestor 

Loodame siinkohal, et meil kellelgi ei lähe seda tarkust vaja. Järgmisena palun esitada 

küsimus külalisel, kelle laual on mikrofon nr 56. Palun! 

 

Külaline nr 56 

Aitäh! Minu küsimus oleks, et millal võib oodata kultuuriürituste käibemaksu langust 9%-le 

ja küsimus on suunatud kultuuriministrile. 



Kultuuriminister Indrek Saar 

Ma loodan, et seda saame me koos teiega ükspäev näha. Aga ma pean teid kurvastama, et kui 

see valitsus püsib neli aastat, siis järgmise 4 aasta jooksul seda näha ilmselt ei saa. See oli 

teema, mille üle me koalitsiooniläbirääkimistel pikalt vaidlesime ja nii nagu kolleeg Jürgen 

Ligi seletas, tuleb koalitsiooni läbirääkimiste käigus mõnedest asjadest loobuda ja mõnesid 

asju aktsepteerida, mis sinu programmis ei sisaldu ja võib-olla ei ühti otseselt sinu 

maailmavaatega, sest meil on koalitsioonivalitsus. Nii ka sotsiaaldemokraadid olid valmis 

taganema oma valimistel väljakäidud programmilisest lubadusest alandada kultuuriürituste 

käibemaksu. Aga ma loodan, et ka see valitsus Eestis üks päev sünnib, mis on valmis seda 

tegema. Tänan! 

 

Eiki Nestor 

Järgmisena palun esitada küsimus külalisel, kelle laual on mikrofon nr 46, palun! 

 

Külaline nr 46 

Aitäh! Küsimus on suunatud kõikidele ministritele. Küsiksin, et kuidas olete rahul oma 

erakonna ja isiklikult enda ministrikohaga. Põhjendage. 

 

Eiki Nestor 

Palun alustada justiitsministril peaministri ülesannetes! 

 

Justiitsminister Urmas Reinsalu 

Aitäh! No eks ütleme nõnda, et rahu ei ole siin mingisugust. Siin on ikkagi väga tõsine töö 

tegemine praegu. Ja õige oli see, et kui siin varem osundati, et need läbirääkimised olid 

pretsedenditult pikad ja mahukad ja see põhjus oli kolm partnerit. Igal erakonnal on väga 

tõsised teemad, mida Eesti arenguks on vajalik käsitleda ja see andis väga tugeva ülesande 

kataloogi ja nendele ministritele, kes ametis on. Kui ma vaatan IRL-i valitsusdelegatsiooni, 

siis see vastutus, mida kanda, on tõsine ja kaalukas, me oleme selleks valmis. Ministrikohad 

jaotati tegelikult ära ka, ütleme, erakonna esimeeste vahel väga pingas niisuguses 

diskussioonis, väga elavas diskussioonis. Aga ma arvan, et seda veidike tähtsustakse ka üle, 

ütleme, kas mingi ministrikoht on n-ö tähtsam kui teine. Ei ole. Valitsusel on üks programm 

ja kui me sellele oleme alla kirjutanud, siis on see ühe meeskonna programm Eesti elu 

arenguks. Me peame kuulama, mida ühiskond ütleb selle programmi kohta, aga selge on see, 

et me vastutame selle eest ühiselt, ühe tiimina. Ja see tähendab seda, et need otsused, mida 

valitsus meeskonnana langetab, siis ei olegi nii tähtis, nii keskne see, mis valitsemisalad on 

millise ministri käes, vaid tähtis on see, et see valitsus tiimina seda poliitilist tahet, mis 

programmis kirjas on, selles paberis kirjas on, suudab ellu viia. Eestis on väga tugevad 

ametnikud, on väga head kantslerid ministeeriumides, selle tehnilise mänedžmendi ja 

juhtimise viivad nemad väga tublilt ellu. Poliitikud peavad tiimina andma selle tahte, 

poliitilise sõnumi või sisendi ja see on valitsuse kui terviku meeskonna ülesanne. 

 

Eiki Nestor 

Palun, haridusminister! 

 

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi 

Aitäh! Jah, rahu ei ole kunagi selles ametis ja rahulolu, kui kui küsimus oli. Ma ajasin juttu, 

ma ei kuulnud täpselt küsimuse sõnastust. Aga võtan vastu, mis Jumal annab, kui see on 

vähegi jõukohane. Ma arvan, et amet on jõukohane ja pingeline. Seal on asju, mida on vaja 

teha ja mille viljad on väga kauges tulevikus, aga küllap ta tuleb. Ja haridus on ilmselgelt 



võtmeteema, mis määrab Eesti arengu. Mitte mingit suuremat vara või teed Eestis ei saa olla, 

kui targemad ja tublimad inimesed. See mõjub igale poole. Aitäh! 

 

Eiki Nestor 

Kultuuriminister, palun! 

 

Kultuuriminister Indrek Saar 

Aitäh küsimuse eest! Mina pean ütlema, et kuigi valitsuses on kõik ministrid väga olulised, 

siis mina arvan loomulikult, et kultuuriminister on valitsuses kõige olulisem minister ja 

sellepärast olen ma enda positsiooniga selles valitsuses väga rahul. Tänan! 

 

Eiki Nestor 

Järgmise küsimuse esitab külaline, kelle laua peal on mikrofon number 86. Palun! 

 

Külaline nr 86 

Suur tänu teile! Ma sooviksin küsida töövõimekusreformi kohta. Kui nüüd hakatakse 

töövõimekust arvestama, siis kas need inimesed on kindlustatud haigekassaga. Praegu 

töövõimetuspensionärid on kindlustatud haigekassaga, aga kas nemad samuti. Ja on oht, et kui 

sa saad ka töövõimetuse ehk puude, siis see kaob ära, kui sa ei võta töökohta vastu. Kaugel 

maakohas ei ole võimalik nii lihtsalt töökohta leida. 

 

Eiki Nestor 

Palun vastata justiitsministril peaministri ülesannetes! 

 

Justiitsminister Urmas Reinsalu 

Aitäh! Tööhõivereformi seadused on parlamendis eelmisel aastal vastu võetud. Ma tean, et 

sotsiaalminister ning tervise- ja tööminister tegelevad praegu tõsiselt analüüsiga, kuidas seda 

rakendada nõnda, et saavutada tegelikult seda üldeesmärki – et inimeste toimetulek oleks 

parem, et inimesed saaksid hakkama, et inimestel oleksid piisavad vahendid ja võimalused 

oma elu kindlustada. Sellega nad tegelevad, üks vaheaudit on kindlasti siin vajalik, et teha 

kokkuvõtted. Mis puudutab seda, kas need inimesed on kaetud haigekassa üldise teenusega, 

ütlen jah, see vastus on jaatav enesestmõistetavalt. Teiseks, mis puudutab seda, et nende 

tööpakkumised oleksid sellised, mis ei tooksid kaasa olukorda, kus inimene satub hoopis 

vaesusesse, kus ta kaotab toetuse ja tal ka tegelikku võimalust tööd saada ei ole, siis 

loomulikult ei ole mõeldav seda reformi sellisel moel rakendada. Reformi üldeesmärk on 

ikkagi selles, et inimeste toimetulekut parandada, mitte inimestele kas bürokraatlikult tekitada 

ebamugavusi või nende toimetulekut halvendada. Selles suunas mõlemad sotsiaalvaldkonna 

ministrid väga tõsiselt praegu tegutsevad. Aitäh! 

 

Eiki Nestor 

Järgmise küsimuse esitab külaline, kelle laual on mikrofon nr 25, palun! 

 

Külaline nr 25 

Tere, austatud Riigikogu esimees! Tere, austatud ministrid! Rahvas on valinud ja tulenevalt 

sellest on mul lihtinimese lihtne küsimus. Eile, vaadates XIII Riigikogu liikmete koosseisu, 

täheldasin ma, et XIII Riigikogu 101-st liikmest ei ole meil ühtegi majandusharidusega 

inimest ega ka kõrgemas seisus juristi. Ma nägin seal 12 juristi küll, kuid tänapäeval me 

teame, et juristiharidust saada on kolme aasta bakalaureus, mitte rohkem. Pikk nimekiri oli 

seal kultuuritöötajatest, õpetajatest, sportlastest jne, jne. Siit lihtne küsimus teile: mis te ise 



arvate, kas me sellise haridustasemega 101 Riigikogu liikme hulgast suudame hoida oma riiki 

ka kindlal kursil? Aitäh teile! 

 

Eiki Nestor 

Palun sellele viimasele küsimusele vastata justiitsministril peaministri ülesannetes! 

 

Justiitsminister Urmas Reinsalu 

Aitäh! Keda me valime? Mina olen ka valija, mind on valitud, teie olete valijad, siin saalis on 

rahvaesindajad ja nad ongi läbilõige meie rahvast. Kõige tähtsam on see, et inimesed, kui nad 

on andnud vande kaitsta Eestit, Eesti vabadust, kui nad mõtlevad südamega oma rollile, siis 

uskuge mind, kindlasti on hea ja kasuks erialateadmised, aga siin parlamendis on korralik 

nõuniketiim, valitsus, kes valmistab tekste ette ja ma olen kindel, et rahvaesindajad, kui nad 

südamega ja mõistusega neid põhivalikuid, mis Eesti ees seisavad, suudavad sõnastada ja 

julgevad neid otsuseid langetada, siis need erialateadmised tulevad kasuks, aga ka ilma 

nendeta, kitsaste erialateadmisteta on võimalik olla hea ja Eesti rahvast teeniv rahvaesindaja. 

Aga teine asi, mis on kindlasti meile kõigile ülesanne ja eesmärk, on elukestev õpe. 

Valitsusliikmed on selle võtnud eesmärgiks kindlasti ja ka parlamendiliikmed, et õppimine ja 

enesetäiendamine ei piirdu üksnes koolipingiga, kui kätte on saadud kas kõrgharidus või 

üldine keskharidus. Vastupidi, ma arvan, et kõigile neile inimestele, kes on ka varem olnud 

siin saalis rahvaesindajatena, ma arvan, et seda võibki öelda, on olnud ka see üks täiendav 

kõrgharidus lisaks, eriharidus vähemalt. Aitäh! 

 

Eiki Nestor 

Austatud! Kell on 14.01.32. Täname ministreid osalemast infotunnis! Aga me oleme sunnitud 

lubama nad oma muude töökohustuste juurde. Ja kõigepealt suur aitäh teile! Oli selle aasta 

kõige asjalikum infotund. Aitäh! (Aplaus.)  

 

Istungi lõpp kell 14.01. 

 


