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Lugupeetud kongressil osalejad, 
 
Head eelkõnelejad on oma tervituskõnedes andnud nii vabariigi valitsuse kui ka kohaliku 
omavalitsuse vaatenurga sotsiaalse kaasatuse mõistele. Juba üksi nendest lühisõnavõttudest on 
näha kui mitmetahuline see teema on ning kui erinevaid lahendusvõimalusi pakub. 
 
Kuna minu ettekande teemaks on Euroopa mõõtme tutvustamine, siis arvan, et kohe alguses tuleks 
rõhutada – sotsiaalne kaasatus on üks Euroopa Liidu poliitikavaldkondadest, kus peategijateks on 
liikmesriigid ja sealhulgas ka kohalik tasand. Euroopa Liidul kui tervikul on siin pigem 
koordineeriv ja suunav roll.  
 
Just seda viimast arvestades olen praegu siin mõnevõrra keerulises olukorras. Ühest küljest lasub 
Riigikogu saadikuna ka minul vastutus Eestis vastuvõetavate otsuste suhtes. Teisalt pean aga 
rääkima kaasatuse Euroopa mõõtmest, kus minul kui Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni 
esimehel on küll kaasarääkimise võimalus, kuid Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide tegevust 
meie vahetult mõjutada ei saa. Olgu see väikeseks ääremärkuseks. Kuid nüüd teema juurde.  
 
Ma usun, et sotsiaalse kaasatuse peamistest eesmärkidest rääkides oleme kõik ühel meelel - 
küsimus on pigem nende saavutamise viisides. Konkreetsemaks minnes on selgelt näha 
maailmavaatelised erinevused, mille puhul on hea tutvuda nii Eesti-siseste kui Euroopa tasandi 
parteide tegemiste-soovidega kaasatuse erinevates valdkondades.  
 
Inimväärikuse austamine on üks Euroopa aluspõhimõtteid ning ühenduse arengus on väga oluline 
säilitada majanduslik ja sotsiaalne tasakaal. Kõikidel inimestel peab olema võrdne võimalus  
töötada ja olla majanduslikult aktiivne, omades elustandardit ja heaolu, mida peetakse normaalseks 
ühiskonnas, kus nad elavad.  
 
Euroopa Liidu kontekstis käsitletakse sotsiaalset kaasatust kui inimeste võimalust osaleda 
täisväärtuslikult ühiskondlikus elus - omada ligipääse ressurssidele ja teenustele, olgu nendeks siis 
näiteks võimalus tööd teha, saada sotsiaalkindlustushüvitisi ning sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid, 
omandada haridust, kasutada infotehnoloogia võimalusi.  
 
Sotsiaalne kaasatus on mitmetahuline protsess, kus probleemide lahendamisele peab lähenema 
terviklikult, püüdes leida ühiselt integreeritud lahendusi eri poliitikavaldkondade nagu majandus-, 
töö-, sotsiaalse kaitse, tervishoiu- ja eluasemepoliitika meetmete kujundamisel ja rakendamisel.  

Euroopa Liidus on ühiseks tegutsemiseks vaja õiguslikku alust. Abstraktne Euroopa ei saa 
tegutseda ise, selleks annavad liikmesriigid liidule vastavad volitused. Kuid mis siis on see tänane 
mänguruum, millele saame toetuda? 

Euroopa Ühenduse asutamislepingu sotsiaalpoliitika sätted hõlmavad mitmeid 
sotsiaalmajanduslikke õigusi. Nendeks on näiteks õigus vabalt liikuda, õigus võrdsele 
kohtlemisele, õigus haridusele ja kutseõppele ning tervisekaitsele. Samuti sõnastavad nimetatud 
sätted ühenduse üldised eesmärgid nagu näiteks tööhõive suurendamine, elu- ja töötingimuste 
parandamine, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamine.  

Euroopa Ühenduse pädevus on sotsiaalpoliitika valdkonnas tervikuna küllalt kitsalt piiritletud, 
piirdudes nelja keskse valdkonnaga. Nendeks on: 



• meeste ja naiste võrdne kohtlemine 

• sotsiaalkindlustuste koordineerimine 

• töötervishoid ning tööohutus 

• töötingimused.  

Õiguslikud alused ühtse sotsiaalpoliitika kujundamiseks on olnud kitsad ning võimaldanud 
eelkõige selliste sotsiaalpoliitiliste meetmete rakendamist, mis on põhjendatud ühisturu huvidega 
ning suunatud majanduslikult töötavatele inimestele.  

Euroopa Liidu sotsiaalpoliitiline roll on siiski ulatuslikum, kui seda võiks kitsa sotsiaalpoliitilise 
acquis’i põhjal eeldada. Seetõttu tuleb Euroopa Liidu mõju liikmesriikide sotsiaalpoliitikale 
hinnates silmas pidada ka ühenduse mittesiduvaid, nn leebe regulatsiooni instrumente – 
programmilised ja konsultatsioonidokumendid, soovitused ja hea praktika juhtnöörid, 
tegevuskavad ja koostöö-programmid.   
 
Leebe regulatsiooni instrumendi alla kuulub ka sotsiaalse kaasatuse protsess, mis stimuleerib 
riikide tegevust selles valdkonnas. Seda protsessi viiakse ellu avatud koordinatsioonimeetodi 
kaudu.  
 
Avatud koordinatsioonimeetodi idee on anda liikmesriikidele ühised eesmärgid ning toetada 
riikide samme ühiste eesmärkide poole liikumisel. Liikmesriigid saavad ise valida neid meetmeid, 
kuidas ühiseid eesmärke saavutada.  
 
Eesmärkide saavutamiseks  lepitakse esmalt kokku ning fikseeritakse kvantitatiivsed ja 
kvalitatiivsed indikaatorid liikmesriikide olukorra ja arengute hindamiseks. 2001. aastal lepiti 
Euroopa Nõukogus kokku 18 indikaatorit, millega on võimalik jälgida ja võrrelda liikmesriikide 
sotsiaalse kaasatuse arenguid.  
 
Oma meetmetest annavad liikmesriigid aru sotsiaalse kaitse ja kaasatuse riiklike aruannete kaudu, 
mille põhjal koostatakse igal aastal ühisaruanded. Nendes hinnatakse Euroopa Liidu üldist 
olukorda ja antakse juhiseid valdkonna arendamiseks. Eraldi analüüsitakse ka iga liikmesriigi 
olukorda ning antakse soovitused, millistele poliitikatele riik peaks rohkem tähelepanu pöörama.   
 
Igal poolaastal juhib Euroopa Liidu ministrite nõukogu tööd üks liikmesriik. Tänase seisuga on 
selleks Rootsi, alates 1. jaanuarist 2010 asub eesistujaks aga Hispaania. 
 
Rootsi on suunanud tähelepanu väärikale ja turvalisele vananemisele ning vanemate inimeste 
tervisele.  
 
Täna on Euroopa keskmine eluiga naistel 82 ning meestel 76 aastat. 65-aastased eurooplased on 
täis tööiha, reisivad mööda maailma, õpivad uusi keeli ja kuulavad rokkmuusikat. Rootsi eakate ja 
terviseminister Maria Larsson tuletas septembris eakatele pühendatud konverentsil meelde, et 
näiteks Mick Jagger rockansamblist Rolling Stones  on 65-aastane.  
 
Eakate tervishoius on Rootsi pidanud oluliseks rõhutada nelja tahku: füüsiline aktiivsus, tervisliku 
toitumise tavad, sotsiaalne kaasatus ning oma vajalikkuse taju.  
 
Oht üksi jääda on eakatel suurem. Seetõttu on veelgi olulisem sotsiaalsete kontaktide loomine. Siin 
viidatakse Rootsi poolt olukorrale, kus vaid 3,3% eakatest elavad vastavates hooldekodudes. 
Euroopas on investeeritud pigem abistamisele kodus ja koduabiteenustele. 
 



Kuidas aga kutsuda inimesed vanemate inimeste eest hoolitsema ning nende elukvaliteeti 
mõjutavaid teenuseid pakkuma? Väga oluline on see, et nendesse inimestesse, kelle eest 
hoolitsetakse, suhtutaks empaatiavõimega, kaastundlikult ning kohusetundlikult. Rootsi rõhutab 
vajadust erikoolituse saanud hooldajate järele.  
 
Euroopa demograafiline vananemine on kindlasti üheks lähiaja suuremaks väljakutseks. Rootsi 
eesistumisajal on tõmmatud aga tähelepanu ka sellest tulenevatele positiivsetele aspektidele.  
Näiteks eakate hoolduses valitseb tööjõupuudus isegi praegustes majanduslanguse tingimustes, kus 
iga uus töökoht peaks olema hinnas. Siin on võimalus luua oluliselt uusi töökohti - peamiselt just 
naistetööhõive ja vanemaealise tööhõive suurendamiseks. 
 
Rootsi korraldatud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ümarlaual keskenduti küsimusele, kuidas 
rakendada Euroopa Komisjoni aktiivse kaasatuse strateegiat. Rootsi Euroopa Liidu eesistujamaana 
on pidanud seda teemat ülioluliseks just majanduskriisi kontekstis, mis  mõjutab eriti teravalt just 
neid inimesi, kelle elutingimused on niigi keerulised.  
 
Rootsil on pikaajaline traditsioon aktiivse tööturupoliitika elluviimisel – rakendades seda 
vahendina, et kasvavat tööpuudust ohjata. 
 
Seda peavad rootslased ka tõhusaks vahendiks aitamaks tööjõul kohaneda muutuvate 
tööturutingimustega. Ning see on ka vahend sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks.  Rootsi on eriti 
mures noorte ja laste pärast, kellele vanemate majandusraskused jätavad oma jälje. Lastel on 
piiratud võimalused oma eluolu mõjutada – nende elu on otseselt seotud vanemate majanduslike ja 
sotsiaalsete tingimustega. Rootsi on rõhutanud vajadust tagada kõigile lastele võimalus olla 
lasteaias. 
 
Alles eelmisel nädalal kohtusin Madriidis Hispaania kolleegidega, kes rääkisid eesistumise 
kavadest. Esimese prioriteedina rõhutati majanduskriisiga võitlemist ning kohe toodi esile ka 
sotsiaaltemaatika, kus peamiseks eesmärgiks on nn Lissaboni strateegia taaskäivitamine.  
 
Euroopa Liidu Lissaboni tippkohtumisel 2000. aasta märtsis seati Euroopa Liidu ühiseks 
eesmärgiks saavutada jätkusuutlik majandusareng, luua rohkem töökohti,  suurendades sotsiaalset 
sidusust, jätkates säästvat ja teadmistepõhist arengut. 
 
Euroopa Liidu tööhõivestrateegia on seadnud endale kindlad sihid, kuhu  tuleb aastaks 2010 jõuda. 
Nii taheti üldiseks tööhõive määraks saavutada järgmiseks aastaks 70%. Veel 2008. aasta alguses 
esitatud Euroopa Liidu ühisaruandes sotsiaalse kaitse ja kaasatuse kohta sai pidulikult 
deklareerida, et Lissaboni strateegia raames läbi viidud reformide järel on majanduskasv 
kiirenenud, tööhõive suurenenud ja töötus kogu Euroopas on vähenenud.  
 
Samuti rõhutati, et sotsiaalkaitsesüsteemi reformid ja sotsiaalse kaasatuse poliitika hakkavad vilju 
kandma. Need edendavad sotsiaalset ühtekuuluvust otseselt, kuid toetavad ka majanduskasvu, 
muutes ühiskonna jätkusuutlikumaks. On ju teada, et sotsiaalvaldkonna rahastamine sõltub 
finantsbaasi laiendamisest, sõltudes omakorda tööjõu maksustamisest ja muud tüüpi maksudest.  
 

Viimaste aastate kiirele majanduskasvule on alates 2008. aastast järgnenud aga järsk langus. 
Töötuse määr on märkimisväärselt kasvanud. Seejuures on kogu ühenduse kõrgeim tööpuuduse 
määr täna just tulevasel eesistujal. 

 



Hispaania eesistumise ajal on kavas Lissaboni strateegia taaskäivitamine ja seda eeskätt 
mittesiduva avatud koordinatsioonimeetodi tegevuste tugevdamine võrdluse kaudu. Liikmesriikide 
tegevusi võrreldakse kokkulepitud mõõdikuid kasutades. Loodan, et selline poliitiline surve, mille 
vastu tõenäoliselt tunneb huvi ka avalikkus, survestab liikmesriike oma tegevusi rohkem 
kooskõlastama.  

 
Majanduslanguse tingimustes on sotsiaalpoliitika panus, ühine tegutsemine ja ühiselt kokku lepitud 
eesmärgid väga olulised. Ma olen veendunud, et taolistes kriisiolukordades ja uute väljakutsete 
künnisel avanevad võimalused kiiremateks muutusteks ja reformide rakendamiseks.  
 
Asjakohane sotsiaalpoliitika mitte ainult ei vähenda sotsiaalset mõju kõige haavatavamatele 
rühmadele, vaid ka pehmendab kriisi mõju majandusele tervikuna. Asjakohaselt paindlik 
tööturupoliitika võimaldab ära hoida pikaajalist töötust ja aitab hetkel kriisisituatsioonis tegutseda 
paindlikumalt.  
 
2009. aasta sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse kaasatuse ühisaruandes on välja toodud põhilised suunad, 
kuhu Euroopa Liit järgmise aasta jooksul sotsiaalse kaasatuse valdkonnas arenema peaks. 
Ja nendeks on: 
 
ESITEKS Jätkata riskigruppide   kaasamist tööturule läbi paindlike tööturu teenuste ja  pakkudes 
paindlikke töövorme. 
 
TEISEKS Vähendada perede ja laste vaesusriske 
 
KOLMANDAKS Vähendada vanemate inimeste vaesusriske, läbi aktiivse kaasamise (nn aktiivne 
vananemine) 
 
NELJANDAKS Tagada pensionisüsteemide jätkusuutlikkus ja pikaajaline asjakohasus 
 
VIIENDAKS Liikmesriigid peavad parandama tervishoiuteenuste kvaliteeti ja hinna suhet, et 
vähendada tervishoiu alast ebavõrdsust, pöörates rohkem tähelepanu esmatasandi arstiabile, 
ennetamisel, tervishoiu edendamisele, paremale koordineeritusele ja vahendite ratsionaalsele 
kasutamisele. Võimaldama inimeste juurdepääsu tervishoiu teenustele vaatamata geograafilistele 
või sotsiaal-majanduslikele teguritele 
 
KUUENDAKS Liikmesriigid peavad tegema jõupingutusi, et rajada ja tugevdada kvaliteetne ja 
pikaajaline hoolduse süsteem, peavad looma kindla rahastamissüsteemi, et parandada hoolduse 
taset.  
 
 
Majanduskriis ei jäta kunagi puutumata sotsiaalset sfääri ning toob alati endaga kaasa väiksemaid 
või suuremaid probleeme. Tänu Euroopa sotsiaalmudelile on võimalik leevendada kriisi tagajärgi 
kodanikele. Samas on selge, et Euroopa Liit peab maailma majanduse kriitilist olukorda arvestades 
üle vaatama oma sotsiaalpoliitika eesmärgid ja ambitsioonid, õppima vigadest ja tegema järeldusi. 
 
Euroopa Liidult oodatakse käegakatsutavaid tulemusi. Töö ei ole tehtud enne, kui on tulemused 
nähtavad. Sellistel aegadel peame üles näitama kujutlusvõimet, otsusekindlust ja paindlikkust. Me 
peame arvestama Euroopa Liidu perekondade ja kogukondade vajadusi, et seista oma ülesannete 
kõrgusel, püüdes leida õiget lahendust majanduskasvu ja tööhõive valdkonna tulevikuväljavaadete 
järsule halvenemisele Euroopas.  



 
Sotsiaalvaldkonna tegevused on peamiselt liikmesriikide endi vastutusel. Euroopa Liidu tasemel 
on kokku lepitud ühised eesmärgid ja indikaatorid, kuid vahendid eesmärkide saavutamiseks ja 
indikaatorite sihttasemed valivad riigid ise, seega meie enda kodanike heaolu ja sotsiaalne kaasatus 
on meie endi teha.  
 
Tänan teid tähelepanu eest! 




