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Ülo Pärnits

Tallinna Sadama pakkumine toob riigile 
60 miljonit eurot kokkuhoidu
M

ajandus- ja kommunikat-
siooniministeeriumi hanke 
mandri ning Saare- ja Hiiu-
maa vahelise parvlaevaühen-

duse käitamiseks võitis Tallinna Sadam 
koos tütarettevõtetega. Selle tulemusena 
õnnestub Eesti riigil ja maksumaksjal 
kokku hoida ligikaudu 60 miljonit eurot, 
sest just nii suur on hinnavahe Tallin-
na Sadama ja teise pakkuja Väinamere 
Liinid OÜ vahel. 

Siiani on riik ostnud teenust mono-
poolses olukorras Saaremaa Laevakom-
panii tütarettevõttelt Väinamere Liinid 
OÜ-lt. „Kunagi varem ei ole parvlae-
vaühenduse liikluses hind tekkinud 
läbi ausa konkurentsi. Nüüd, sõlmides 
parvalaevaühenduse korraldamiseks 
lepingu Tallinna Sadamaga, võidame 
ligikaudu 60 miljonit eurot kümne 
aastaga,“ kommenteeris majandus- ja 
taristuminister Urve Palo, kes on alates 
ametisse astumisest parvlaevaühendusele 
aktiivselt lahendust otsinud. 

„Loomulikult arvestasime, et hanke 
võtjaga lepingu sõlmimine saab olema 
raske ning et tulevad ka vaidlused,“ rääkis 
Palo. „Aga mul on hea meel, et praegu-
seks oleme juba võitnud kaks vaidlust 
ning ümberlükanud rahandusmi-
nisteeriumi järelevalvemenetluse. 
Meie läheme oma plaaniga võit 
võidu kaupa edasi.“

Tallinna Sadam on 
praeguseks juba sõlminud 
nelja parvlaeva ehitamise 
lepingud. 1. oktooberil 2016 
on Eestil neli uut parvlaeva: 
kaks Hiiumaa suunal ja kaks 
Saaremaa suunal. „Hea uudis on 
tõesti hiidlastele see, et kui praegu 
sõidab Hiiumaale kaks praami, 
millest üks on vanem kui mina – siis 
hiidlased saavad tulevikus samuti kaks 
uut parvlaeva,“ ütles Palo. 
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URVE PALO: Kunagi varem ei ole  
parvlaevaühenduse liikluses hind  
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Turvalisus algab 
oma kodust

Andres Anvelt
justiitsminister, SDE aseesimees

Viimastel kuudel kuuleme üha rohkem jõhkratest vägi-
vallajuhtumitest kodus. Hea, kui oma loo on rääkinud 
vägivallatseja küüsis vaevelnu. Kurvem, kui sellised 
paljastused jõuavad „kaitsvate koduseinte“ vahelt välja 

pöördumatult hilja või kui mahajääjaid jääb painama mõte „ma 
oleks pidanud seda aimama…“

Perevägivallajuhtumite järsk tõus peegeldub ka viimase viie aas-
ta statistikas. See ei anna tunnistust ootamatust vägivallalainest, 
vaid näitab, et õhus on ammu oodatud muutused ning ühiskond 
on valmis tunnistama põhimõtet, et kedagi ei jäeta oma mures üksi 
ja abivajajat aidatakse. 

Esiteks on kannatanud ise olnud julgemad. Teisalt pole pealtnä-
gijad enam tummad tunnistajad. Mul on hea meel, et üha rohkem 
jõuab inimesteni mõistmine, et tegu on reaalse, meie rahvast hävi-
tava probleemiga ning 
et kannatanu on alati 
ohver.

Juba 2011. aasta 
va l imisprogrammis 
pidasin vajalikuks, et 
perevägivalda kogenute 
abistamine ja selle ennetamine oleksid riiklikud prioriteedid. Riik 
peab olema suhtumise muutmisel eeskõnelejaks, mitte tagantsör-
kijaks. Valitsuserakonnana oleme esimesi ka samme astunud. Nii 
näiteks saab perevägivallast peagi raske kriminaalkuritegu ja laie-
nevad elektroonilise valvega lähenemiskeelu kohaldamise võima-
lused. 

Samas on vägivallatseja karistamine ja ohvri abistamine alati 
järeltegevus. Detsembris eemaldan ühe olulise puudujäägi, andes 
Eesti nimel allkirja Euroopa Nõukogu naistevastase ja perevägival-
la ennetamise ja tõkestamise, nn Istanbuli konventsioonile. Sellega 
võtame riigina kohustuse pöörata võitluses vägivallaga uus lehe-
külg. Mitte sõnades, vaid tegudes.

Edaspidi kohustume pakkuma kannatanuile võimalikult palju 
tuge ja teenuseid, juurutama mõistmist, et vägivallal puudub igasu-
gune õigustus ning rõhutama, et vägivallaakt lapse juuresolekul on 
vägivalla raskeim ja taunimisväärseim vorm, sest just nii kandub 
vägivald edasi tulevikku. 

Aktiivne ennetus, kannatanut toetav tegevus ja vägivallatseja 
karistamine peab moodustama terviku. Perevägivalda ei lahenda 
erinevates „silotornides“, kõik peavad olema osa tervikust: riigiasu-
tused, vabaühendused, kohalikud omavalitsused, iga patrullpolit-
seinik ja sotsiaaltöötaja.

Meil tuleb soolise võrdõiguslikkuse, mittestereotüüpsete soorol-
lide, vägivallavabade konfliktilahenduste ja teiste sarnaste teemade 
käsitlemine integreerida kooliprogrammi ja töötada välja õppema-
terjalid. Peame koolitama sotsiaal-, lastekaitse- ja meditsiinitööta-
jad ning vägivallakuritegude menetlejad, peame julgustama mehi 
ja poisse vägivallale vastu astuma.

Oleme suutnud need põhimõtted sisse kirjutada peagi justiits-
ministeeriumis valmivasse vägivalla ennetamise strateegiasse, kuid 
süsteemne töö seisab alles ees. 

Vägivalla vähendamine ja ennetamine peab olema Eesti üks sel-
geid arengusuundi ning ma kavatsen seista julgelt selle eest, et pe-
revägivalda märgataks ning selle ennetuse ja tagajärgedest sündiva 
kahjuga tegeldaks. 

Nii ennetame vägivalda tegelikult märksa laiemalt – tänaval, 
koolis, kõikjal meie ümber.

E
esti riik on sel aastal astumas 
olulist sammu inimõigus-
te kaitsel: ühineme Euroopa 
Nõukogu naistevastase ja pe-

revägivalla ennetamise ja tõkestamise 
konventsiooniga. 

Istanbuli konventsiooniga liitu-
nud riigid võtavad endale kohustuse 
ennetada ja tõkestada naistevastast 
vägivalda selle kõigis vormides, seal-
hulgas pere- ja seksuaalvägivald. 
Samuti kohustuvad nad pakkuma 
vägivalla ohvritest naistele ja nende 
lastele lisaks üldistele abiteenuste-
le ka spetsiaalseid tugiteenuseid ehk 
piisaval arvul kergesti kättesaadavaid 
naiste varjupaiku, abi vägivalda pealt 
näinud lastele,  ööpäevaringse tasuta 
tugitelefoni teenuseid, samuti keskusi 
seksuaalvägivalla ohvritele. Kas Eesti 
on selleks praegu valmis?

Naistevastasest vägivallast on maail-
mas avalikult räägitud alles viimase nel-
ja aastakümne jooksul. Kogu maailmas 
hakati naistevastase vägivalla ohvritele 
ja nende lastele kaitset ning tuge pakku-
vaid naiste varjupaiku asutama eelmise 
sajandi kaheksakümnendatel aastatel. 
Leiti, et tavapärane sotsiaalsüsteem ei 
suuda isegi heaoluriikides neile vajalik-
ku abi ja turvalisust pakkuda.

Eestis on viimase kümnekonna 
aasta jooksul ehitatud üles kunagis-

te sotsialismimaade seas unikaalne 
naiste tugikeskuste süsteem, millega 
võime eeskujuks olla ka mitmetele nn 
vana Euroopa riikidele. Praeguseks 
tegutseb meil kolmteist naiste tugi-
keskust kõigis maakondades peale 
Saare- ja Hiiumaa (Põlvamaal asub 
Võrumaa naiste tugikeskuse filiaal) 
ja abivõimalused on kättesaadavad re-
gionaalselt võrdsel tasemel. 

Tugikeskuste loomist ja nende 
tegevust on aastate jooksul järjest 
kasvavas mahus toetanud sotsiaalmi-
nisteerium, lühiajalistest on jõutud 
aastapikkuste toetusprojektideni. 
Kuigi kõik naiste tugikeskused on 
iseseisvad mittetulundusühingud, 
tegutsevad nad ühtsete, Euroopa ja 
maailma parima kogemuse põhjal 
ühiselt välja töötatud reeglite alusel. 
Oleme käivitanud ka oma baas- ja 
täiendkoolituse süsteemi. 

Tugikeskustesse pöördub üle 1500 
naise aastas. Paljudel neist on alaeali-
sed lapsed, nii et tegelikke abisaajaid 
on tunduvalt rohkemgi. Tugikeskus 
pakub vägivalla ohvritest naistele ja 
lastele kriisiabi ja emotsionaalset tuge, 
analüüsib ohvriga turvariske ja aitab 
koostada turvaplaani, selgitab juriidi-
lisi küsimusi, toetab ametiasutustega 
suhtlemisel. 

Koos naisega koostatakse tegevus-
plaan, kuidas vägivallaringist väljuda. 
Mida varem see väljapääs leitakse, 
seda parem, sest ainult nii ei kordu vä-
givaldsed mustrid põlvest põlve edasi.

Ehkki tugikeskuste töötajad on 
saanud põhjaliku väljaõppe, läheb 
eriti pikka aega kestnud raskete 
juhtumite lahendamisel vaja ka vä-
givalla teemal kompetentse psühho-
terapeudi või psühholoogi abi, kes 

suudab töötada ka komplekstrau-
madega, ja ka juristi abi. Tänu Nor-
ra toetusprogrammile on see teenus 
alates 2013. aastast kättesaadav mit-
te ainult suuremates linnades, vaid 
võrdsetel alustel kõigis tugikeskustes 
üle Eesti.

Loomulikult pakub naiste tugi-
keskus ka turvalist majutust ja kaitset 
vägivallaohu eest. Keskuste asukoht ei 
ole avalik, vajaduse korral võib naine 
abi saada ükskõik millises kohast üle 
Eesti. Nendega saab ööpäevaringselt 
ühendust võtta avalike telefonide 
kaudu. 

Lisaks naiste tugikeskustele tegut-
seb ka Eesti naiste varjupaikade lii-
du ööpäevaringne tasuta tugitelefon 
1492, mida rahastab samuti Norra 
toetusprogramm.

Sellest toetatakse ka kahe seksuaal-
vägivalla ohvritele mõeldud kesku-
se rajamist Tallinnas ja Tartus, mis 
peaksid uksed avama hiljemalt 2016. 
aasta alguseks.

Niisiis vastab Eesti abisüsteem Is-
tanbuli konventsiooni standarditele. 
Mis saab aga siis, kui Norra abiraha 
lõpeb? Oluline on sellele mõelda juba 
praegu, sest olukorras, kus naiste-
vastasest vägivallast järjest avaliku-
malt räägitakse ja seetõttu ka järjest 
rohkem ohvreid abi otsib, oleks vas-
tutustundetu jätta aastate jooksul 
kodanikeühenduste initsiatiivil ning 
sotsiaalministeeriumi toetusel välja 
kujundatud abisüsteem iga aasta lõ-
pus korduvasse „olla või mitte olla“ 
seisu.  

Istanbuli konventsiooni allkirjasta-
misega peab käima kaasas ka selge po-
liitiline otsus tagada nüüd ja edaspidi 
selle täitmiseks vajalikud ressursid. 

R
iigikogu valimisteni on jää-
nud sadakond päeva ja vali-
misvõitlus on alanud. Oleme 
vähem kui aastaga suutnud 

valitsuserakonnana ära teha asjad, 
milleks varasematel koalitsioonidel 
pikki aastaid tahe puudunud on. Nii 
tõusevad uuest aastast alates lastetoe-
tused rohkem kui kaks korda, güm-
naasiumiõpilased hakkavad saama 
tasuta koolilõunat ning esmakordselt 
tõusevad ka pensionid seaduses luba-
tud maksimummäära võrra.

Saabuvate valimiste peateemadeks 
kujunevad tõenäoliselt õigluse ja toi-
metuleku, turvalisuse ning majan-
dusküsimused. Peatun neil teemadel 
lähemalt.

Oleme ostujõult euroala riikide 
hulgas viimasel kohal. See tähendab, 
et Eesti inimesed saavad endale palga 
eest lubada märkimisväärselt vähem, 
kui töötajad teistes Euroopa riikides. 

Praegu peavad 60  000 miinimum-
palga saajat toime tulema 300 euroga 
kuus. On lubamatu, et kaheksa tundi 
päevas tööd tegev inimene elab vaata-
mata oma tööpanusele vaesuses. See-
tõttu soovivad sotsiaaldemokraadid 
tõsta alampalga 800 euroni kuus. Ma-
jandusuuringud kinnitavad, et miini-
mumpalga tõusul on ülekandeefekt, 
mistõttu tõusevad palgasurve tulemu-
sena ka teiste väiksema sissetulekuga 
inimeste palgad ning paranevad nen-
de toimetulek ja ostujõud.

Eesti majanduse kõige tõsisemaks 
väljakutseks on vajalike teadmiste 
ja oskustega töötajate puudus. Seda 
rõhutasid ka tööandjad oma hiljuti 
avaldatud manifestis. Siin peab riik 
ettevõtjatele appi tulema. Pean õi-
geks, et kõik Eesti umbes 600 000 
tööealist inimest osaleksid riigi toel 
järgmise viie aasta jooksul vähemalt 
ühel täienduskoolitusel. Samuti tuleb 
erisoodustusmaksust vabastada töö-
andja kaetavad töötajate tasemeõppe 
ja tervisekulud, kaotada sotsiaalmak-
su minimaalse kohustuse nõue ning 
võimaldada sotsiaalmaksuerisusi noo-
ri, eakaid ja erivajadustega inimesi 
värbavatele ettevõtetele. Meetmeid, 
mis aitavad luua töökohti ning pa-
randada ettevõtluskeskkonda ka väl-

japool Tallinna ja Tartu linna, oleme 
kirjeldanud põhjalikult eelmise aasta 
kohalike omavalitsuste valimiste prog-
rammis.

Venemaa agressioon Ukraina 
vastu ja selle järelmid ei luba lähe-
nevate valimiste eel mööda vaadata 
kaitse- ja julgeolekuküsimustest. 
Sõjalise riigikaitse kulutused peavad 
jätkuvalt moodustama vähemalt 2% 
SKT-st, kuid turvatunne saab eel-
kõige alguse meie igapäevasest elu-
keskkonnast. Seetõttu peame olu-
liseks vähendada õnnetussurmade 
arvu ja tõhustada ennetustööd ning 
tagada päästjatele ja politseinikele 
vajalik varustus ning väärikas sisse-
tulek. Samuti vajab senisest rohkem 
tähelepanu ja toetust kaitseliidu 
ning vabatahtlike päästjate tegevus 
siseturvalisuse tagamisel.

Programmi- ja põhikirjatoimkond 
on volikogu komisjonide abiga koos-
tanud valimisprogrammi projekti. 
Ootan kõiki erakonna liikmeid sellesse 
ettepanekuid ja täiendusi tegema ning 
olen tänulik, kui kirjutate oma idee-
dest aadressil programm@sotsdem.ee. 

Paneme üheskoos head mõtted 
juba täna paberile, et saaksime hakata 
neid peagi juba peaministrierakonna-
na ellu viima! 

T
öövõimereform aitab kaasa 
nii tööandjate kui ka kogu 
ühiskonna mõttemaailma 
muutustele. On oluline, et 

me oskame väärtustada puuetega ini-
mesi, nendega suhelda, neid vajadusel 
toetada – see loob võimaluse näha eri-
vajadusega inimest kui head kolleegi. 

„On tugev vajadus muuta prae-
gust olukorda Eestis, kus inimene, 
kes on osaliselt töövõime kaotanud, 
aga ise tahab ja suudab teha tööd, 
on jäetud tööotsinguil omapead,“ 
kirjeldas olukorda sotsiaalkomisjoni 
esimees Heljo Pikhof.

Riigikogu sotsiaalkomisjon on 
kevadest saadik analüüsinud ja 
püüdnud parimal moel arvestada 
erivajadustega inimeste kodade-lii-
tude-seltside arvamusi ja ka mitme 
teadusuuringu seisukohti uue töö-
võimereformi kohta. Selle nimel, et 
praegu töös olev ja ligi 100 000 töö-
võimetuspensionäri lähedalt puudu-
tav mahukas reform tõesti ka võima-
likult sujuvalt käima lükata. „Praegu 
võib öelda, et vali kriitika, mis töö-
võimereformi ümber alguses käis, 
oligi väga õigustatud,“ rääkis Pikhof.  

Nüüd on töövõimetoetuse seaduse 
eelnõu pea tundmatuseni muutunud, 
parandused on sisse viidud ka sot-
siaalhoolekande seadusesse ning töö-
turuteenuste ja -toetuste seadusesse.

Sotsiaaldemokraat toob esile 
mõned näited muudatustest, mis 
riigikogu sotsiaalkomisjonis on alg-
setesse eelnõudesse sisse viidud: 

•	 Seaduste jõustumise lükati edasi 
2016. aastasse. Puuet hakatakse 
hindama uutmoodi järk-järgult: 
kõigepealt, 2016. aasta esimesest 
poolest uutel taotlejatel, sama 
aasta juulist aga neil töövõimetus-
pensionäridel, kellel jõuab kätte 

aeg määratud töövõimekao prot-
sent üle vaadata. Mõnel töövõi-
metuspensionäril jõuab hindami-
ne kätte alles pärast 2020. aastat. 

•	 Näitamaks eraettevõtjatele ees-
kuju, võetakse aastaks 2020 ava-
likku sektorisse tööle tuhatkond 
vähenenud töövõimega inimest. 

•	 Puuetega inimeste ja osalise 
töövõimega inimeste hinnan-
gul oli 640 eurot, millest alg-

selt pidi töövõimetoetus hak-
kama vähenema, liiga madal. 
Algselt kavandatud 641-eurose 
kuusissetuleku asemel ha-
katakse toetust osaliselt 
vähendama 960-euro-
sest palgast. Osalise 
töövõimega inime-
sele lõpetatakse 
toetuse maks-
mine 1300-eu-
rosest palgast, 
puuduva töö-
võimega inime-
sel alles 1600-eu-
rose palga juures. 

•	 Inimesel säilib senine töövõi-
metuspension – kui see on suu-
rem uuest töövõimetoetusest. 

•	 Eelnõusse on nüüd sisse kirju-
tatud ka töövõime hindamisega 
kaasnevate lisakulude hüvitami-
ne, kui töötukassa peab erand-
korras vajalikuks saata klient 
ekspertarsti juurde. Jutt on näi-
teks eritranspordist, isiklikust 
abistajast, viipekeele tõlgist jne. 

•	 Võetakse suund  „ühe ukse po-
liitikale“ – kui inimene läheb 
sisse töötukassa uksest, saab 
ta korraga esitada taotlused 

töövõime hindamiseks ja puu-
de määramiseks ning töövõi-
metoetuse ja puudetoetuse 
saamiseks, vajadusel suunami-
se rehabilitatsiooniteenusele. 

 
•	 Osalise töövõi-

mega inimesed, kes 
hakkavad töötukassa 
kaudu rehabilitat-
siooniteenust saama, 
võivad edaspidi saa-
da töövõimet toeta-

vaid, tervist paremaks 
tegevaid teenuseid prae-

guse 483 euro asemel kuni 
1500 euro eest aastas – seda nii 
tööotsijad kui ka töölkäijad. 

On räägitud reformi suurest mak-
sumusest. Heljo Pikhof selgitas: „Eri-
vajadustega inimeste tööturule too-
mine, kogu süsteemi ülesehitamine ja 
käivitamine ongi kallis. Kui süsteem 
juba sujub, läheb asjakäik odavamaks.“ 

Üle kahekümne aasta alarahas-
tatud sotsiaalvaldkonnal on praegu 
võimalus saada Euroopa sotsiaalfon-
dilt töövõimereformi läbiviimiseks 
ligi kolmsada miljonit eurot. „Järg-
mist samalaadset võimalust tuleks 
oodata ehk seitse aastat, juhul kui 
siis Eestis on ka reformi eestveda-
jaid,“ lisas Pikhof. 

S
otsiaaldemokraat Rannar 
Vassiljev on nimetanud rii-
gikogu kõnetoolist 2015. 
aasta riigieelarvet progressi 

eelarveks, mis toob lahenduse mitme-
le pikka aega ühiskonnas probleemiks 
olnud valukohale.

„Sotsiaaldemokraadid on aastaid 
kritiseerinud eelarveid põhjusel, et 
rida olulisi muudatusi ühiskonnas 
jääb tegemata. Kõike vajalikku ei la-
henda ka uus eelarve, aga sel sügisel 
on teisiti päris mitmed asjad,“ ütles 
Vassiljev.

Riigikogu rahanduskomisjoni esi-
mees Vassiljev tõi esimesena esile las-
tetoetused, mis tõusevad 1. jaanuaril 
45 euroni ja mil möödub 11 aastat 
päevast, mil viimati esimese ja teise 

lapse toetus kerkis. „Oleme aastaid 
kaitsnud ettepanekut, et tasuta koo-
litoit põhikooli õpilastele peab laie-
nema ka gümnasistidele. Järgmisest 
aastast on gümnaasiumides koolitoit 
tasuta,“ lausus Vassiljev, rõhutades, et 
eelarve põhifookuses on lapsed.

Vassiljev avaldas heameelt ka selle 
üle, et eelarve langetab töötuskind-
lustusmakset ja tõstab uuest aastast 
tulumaksuvaba määra, mis loodeta-
vasti jätkub ka edaspidi. Lisaks taas-
tub matusetoetus, mis aitab madala 
sissetulekuga inimestel leevendada 
lahkunu ärasaatmisega seotud kulu-
tusi.
Põhjalikumalt saate 2015. aasta riigi-
eelarvest lugeda järgmisest Sotsiaalde-
mokraadist. 
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2020. aastaks võetakse avalikku sektorisse tööle 
vähemalt tuhat vähenenud töövõimega inimest 

2015. aasta eelarve 
põhifookuses on lapsed 

Eesti ja Istanbuli konventsioon

Õiglane, tugev ja turvaline Eesti
Sotsiaaldemokraatide valimisprogrammi põhisuunad

Sotsiaaldemokraat:  
Tiraaž: 7000  //  Väljaandja: Sotsiaaldemokraatlik Erakond  //  

Aadress: Ahtri 10A, Tallinn 10151Telefon: 611 6040   //  
Tellimine, kaastööd ja lisainfo:  ajaleht@sotsdem.ee

Juhtkiri

Arvamus

Rannar Vassiljev, Heido Vitsur, 
Peep Peterson ja Ville Jehe esi-
nesid ettekannetega, nentides, 
et miinimumpalk peab tõusma.

kokkusaamine algas 8:30 
ja alustati ühise 

hommikusöögiga. 
Peep Peterson, 

Rainer Vakra, Anto Liivat.

Riigieelarve maht on 8,5 miljardit eurot ning valitsussektor on 0,8 protsendiga 
SKP-st struktuurses ülejäägis.

SDE kohtus miinimumpalga-
teemalisel mõttehommikul 
ettevõtjatega 

S
otsiaaldemokraatide ministrid ja 
riigikogu saadikud kohtusid 5. no-
vembril toimunud mõttehommikul 
ettevõtjatega, et arutleda, kuidas on 

võimalik miinimumpalka tõsta ja milliseid 
väljakutseid see neile ja riigile kaasa toob. 

„Sotsiaaldemokraatide idee on riik kol-
manda osapoolena kaasata miinimumpalga 
läbirääkimistele ning sõlmida tööandjate ja 
ametiühingutega kolmepoolne tulupoliitiline 
kokkulepe. Sellised läbirääkimised annavad 
võimaluse nii ettevõtjatel kui ka ametiühin-
gutel väljendada oma ootusi nii üksteise kui 
ka riigi suhtes, et oleks võimalik kiiremini 
miinimumpalka tõsta ning riik võtaks sellega 
endale osa vastutusest miinimumpalga tõst-
misel,“ selgitas riigikogu rahanduskomisjoni 
esimees Rannar Vassiljev sotsiaaldemokraati-
de plaani.

Mõttehommikul osalenud majandus-
analüütik Heido Vitsur ütles, et lähiajal on 
Eesti kõige olulisem ülesanne, kuidas tagada 
inimestele elamisväärne elatustase, sest see 
on rahva püsimajäämise küsimus. „See on nii 
madala sündimuse kui ka netoemigratsiooni 
probleem. Eesti madal sündimus on lisaks 
meie demograafilisele küpsusele tingitud ka 
noorte perede ja üksikvanemate elatustase-
mest, praegune perede kindluse tase lihtsalt 
ei võimalda rohkem lapsi saada,“ sõnas 
Vitsur. 

Eha Reitelmann  
Eesti naiste varjupaikade liidu 
juhatuse esinaine

Anto Liivat
SDE Tallinna linnavolikogu 
fraktsiooni esimees

  
  

  
  

H
el

jo
 P

ik
ho

f, 
    

                    Riigikogu so
tsia

a
lk

o
m

isjoni esimees

    Perevägivallast 
saab raske 
kriminaalkuritegu.

Inimesel säilib senine töövõimetuspension – kui see on suurem uuest töövõimetoetusest.
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tulevad ka tulemused. Need ei tule 
esimese kuu või kahega, aga kui pool 
aastat kõvasti pingutada – siis on juba 
tulemusi näha. Hea meel on tõdeda, 
et neid on nüüd ka järgemööda tul-
nud. Kui mulle on üllatavalt öeldud, 
et oi, sa oled jõudnud seitsme kuuga 
rohkem teha kui mõni minister seits-
me aastaga, milline üllatus, siis minu 
jaoks see ei ole üllatus, sest olen tei-
nud selle nimel kõvasti tööd. Ma ei 
ole kindel, et ütlus „Tee tööd ja näe 
vaeva, siis tuleb armastus“ paika peab, 
küll aga näitab kogemus, et paika 
peab ütlus „tee tööd ja näe vaeva, siis 
tulevad ka tulemused“. Mul on muu-
hulgas vedanud väga hea meeskon-
naga. Üksinda ei sõua kuigi kaugele. 
Heas koostöös aga küll. 

Kui tööle asusin, siis avastasin üsna 
pea, et eelmise majandusministri Ju-
han Partsi eestvedamisel on AS Levira 
koos mastidega müügis – sealhulgas 
Tallinna Teletorn. Praeguseks oleme 
teinud põhimõttelise otsuse, et teletor-
ni enamusosalus peab jääma riigile.

Projekt, mille üle mul on siiralt 
hea meel, on 28. oktoobril allkirjas-
tatud  Rail Balticu ühisettevõtte loo-
mise kokkulepe, mille sõlmisime Läti 
transpordiministri Anrijs Matīssi ja 
Leedu transpordi- ja kommunikat-
siooniministri Rimantas Sinkevičiu-
sega. See on väga oluline samm raud-
tee ehitamise õnnestumiseks.

Ühisettevõte näitab, et Balti rii-
gid on ühel meelel ja see on kindlasti 
viimase 20 aasta jooksul suurim pro-
jekt, kus kolm riiki on seljad kokku 
pannud. See ei tulnud kergelt, sest 
kui kevadel tööle asusin, oli olukord 
pingeline ja eelmise majandusministri 
poolt sillad paljuski põletatud. Õnneks 
mõistavad sotsiaaldemokraadid üks-
teist paremini (ka Leedu minister on 
sotsiaaldemokraat) ja suutsime takis-
tused ületada. Ühisettevõtte pidulikul 
õhtusöögil tänas Leedu minister oma 
kõnes mind ka isiklikult: „Aitäh kõi-
gile, et siiamaani jõudsime ning eriline 
tänu Urve Palole, sest kui tema tuli, siis 
hakkasid asjad kiiresti edasi liikuma“. 

Praeguseks on Eesti Euroopa Ko-
misjonilt saanud rohelise tule taas-
tuvenergia ja tõhusa koostootmise 

režiimil toodetud elektrienergia toe-
tusskeemi muutmiseks, mis lubab jät-
kata riigikogus elektrituruseaduse eel-
nõu menetlemist. See sektor on seda 
pikisilmi oodanud üle poolteise aasta. 
Eesti riigi jaoks suured investeeringud 
on ootel olnud. Võtsime meeskonna-
ga asja kätte septembri alguses ja kahe 
kuuga sai see tehtud – eelmisel näda-
lal tuli positiivne otsus riigiabi kohta. 
Kohtusin kaks korda konkurentsivoli-
niku Joaquín Almuniaga, tegime ko-
dutööd ära ja tulemus on nüüd käes.

Loomulikult on mul hea meel, et 
parvlaevaliikluses on selline edasimi-
nek. Kunagi varem ei ole riigi jaoks 
opereerimishind tekkinud konku-
rentsi kaudu. Selle tulemusena rää-
gime olulisest hinnavahest. Võrdsed 
võimalused olid kõigil pakkujatel, 
hanke võitjaks osutus Tallinna Sa-
dam. Oluline on siinkohal toonitada, 
et opereerimisteenuse hinnavõit on 
kümne aasta lõikes märgatav – ligi 
60 miljonit eurot Tallinna Sadama 
kasuks. Maksumaksjale on see väga 
suur asi. Loomulikult oleme arvesta-
nud, et hankevõitjaga lepingu sõlmi-
mine tuleb raskelt, kuna tegemist on 
suurte rahadega riigihankega ja teine 
osapool ei soovi kergesti oma teenis-
tusest loobuda. 

Aga mul on hea meel, et praegu-
seks oleme juba võitnud kaks vaidlust 
ning ümber lükanud ka rahandus-
ministeeriumi järelevalvemenetluse. 
Meie läheme oma plaaniga edasi. Tal-
linna Sadam võitis ausas konkurentsis 
ja see räägib iseenda eest.

Tallinna Sadam on praeguseks 
juba nelja parvlaeva ehitamise lepin-
gud sõlminud ja töö käib. 1. oktoob-
ril 2016 on meil neli parvlaeva: kaks 
Hiiumaa suunal ja kaks Saaremaa 
suunal. Hiidlastele on hea uudis see, 
et kui praegu sõidab Hiiumaale kaks 
praami, millest üks on vanem kui 
mina, siis nad saavad samuti tulevikus 
kaks uut parvlaeva.

Estonian Air on oluline teema ja 
ma tahan, et see saab korralikult la-
hendatud. Riik on otsinud neile juba 
2010. aastast investorit, mul on väga 
hea meel, et praeguseks on investor 
ja huviline leitud. Selleks on Tallinki 
tütarettevõte Infotar, kellel on ole-
mas kõik võimalused Estonian edule 
viimiseks. Ettevõttel opereerib nii 
laevandus- kui ka majutussektoris, 
neil on märgatav kliendibaas suurus-
järgus 16 miljonit klienti aastas. Tegu 
on Eesti ettevõttega, seega on nende 
jaoks ka auküsimus korralikult hak-
kama saada ja lennufirmat edasi aren-
dada. 

Mul on hea meel, et meil on eel-
kokkulepe sõlmitud, nüüd jääb veel 
oodata Euroopa Komisjoni otsust 
riigiabiloa suhtes. Eesti riik on vii-
mastel aastatel oluliselt Estonian Airi 
tegevust toetanud, mis Euroopa Lii-
du seaduste järgi ei pruugi olla akt-
septeeritav. Et Euroopa Komisjonist 
positiivne otsus saada, mängibki siin 
võtmerolli see, kas nad usuvad, et 
Estonian Air on pikas perspektiivis 
jätkusuutlik ja kasumlik. Erainvestori 
kaasamine annab selle võimaluse.

Iga päev pakub väljakutseid ja see 
meeldib mulle!

Oled pärit Lõuna-Eestist ja 
suurest perest. Kuidas jõudsid 
Tallinnasse ja kas pealinnas on 
teistsugused väärtused?
Jah, ma olen pärit Värskast, olen seal 
üles kasvanud, koolis käinud, güm-
naasiumi lõpetanud. Tallinnasse jõud-
sin aga väga loogilist teed pidi: kasva-
des üles maatüdrukuna, olin hingelt 
linnatüdruk. Olen alati teadnud, et 
suurena asun elama pealinna. Minu 
jaoks oli see keskkond siin kodune ja 
vahet Lõuna-Eestiga ei tundnud.

Lapsest peale käisin palju Tal-
linnas, mul elas isa mingi aeg siin ja 
käisin Rocca al Mare lastelaagris. Isa-
poolne suguvõsa elab samuti suures 
osas Tallinnas, seega oli Tallinn minu 
jaoks tuttavam linn kui Tartu ja kuk-
las olen kogu aeg teadnud, et ükskord 
ma siin maandun. Mitte et see oleks 
olnud eesmärk omaette, vaid pigem 
teadmine. Ja nii see läks. 

Pärast gümnaasiumi lõpetamist 
otsustasin minna Tartu ülikooli ma-
jandust õppima. Mul isegi ei olnud 
plaan B-d, juhuks kui ma ei saa sisse. 
Kuigi konkurss oli üsna tugev, sain 
sisse. Ülikoolis olles läksin praktika-
le ja tööle firmasse, millel oli esindus 
ka Tallinnas. Kui mu abikaasa liikus 
oma töö kaudu Tallinnasse, siis oli 
minu jaoks väga kerge otsus kaasa 
minna ja jätkata oma tööd siin Tallin-
na esinduses. 

Nüüd, olles juba vanem ja kogene-
num, on mul kuklasse tekkinud uus 
teadmine,  mis ei välista, et  vanemas 
eas olen jälle maal. Männimetsas ja-
lutamine on koht, kus ennast kõige 
rohkem laen.

Oled läbi viinud motivatsiooni- 
ja juhtimiskoolitusi. Mis sind 
ennast motiveerib?
See on väga hea küsimus. Mind on 
inimeste juhtimine väga huvitanud 
sellest ajast, kui majandust õppima 
läksin. Mu Tartu ülikooli lõputöö 
teema oli seotud ettevõtte strateegilise 
juhtimisega ja EBS-is kavatsesin uu-
rida inimeste motiveerimisega seon-
duvat.   

Mind ennast motiveerivad kaks 
asja: huvitav töö, mis loob arengu-
võimalusi  ja hea meeskond.  Mul 
peab n-ö action kogu aeg käima! 
(Naerab)

Mind käivitab hea meeskonnatöö. 
Olen valmis selle nimel pingutama, 
sest tean, et ainult koostöös, ühte 

sammu käies, on võimalik edukas 
olla. Olen õnnelik, kui kolleegil läheb 
hästi ja ta saavutab seatud eesmärgi. 
Kui ka minul on selles oma roll, siis 
pakub see mulle rahulolu.

Milline on hea juht?
Olin seitse aastat erasektoris juht ja 
arendasin ennast palju – lugesin jär-
jest sellealast kirjandust ja käisin nii 
Eesti kui ka rahvusvahelistel kooli-
tustel. Olen kindlasti nende aastate 
jooksul kasvanud. 

Olen pigem eestvedaja tüüpi juht. 
Mitte see, kes ütleb täpselt kõigile, 
mida ja kuidas teha ja siis muudkui 
kontrollib. Leian, et minu ülesanne 
juhina on näha suurt pilti ja panna 
organisatsioon ühise eesmärgi nimel 
tööle. Seega sõnastan eesmärgid, an-
nan tagasisidet ja hoian n-ö kätt pul-
sil. Sekkun nii palju kui vaja ja nii 
vähe kui võimalik. Eeldan oma kol-
leegidelt iseseisva mõtlemise soovi ja 
võimet. Samas olen alati valmis abi 
ja nõuga aitama. Mulle meeldib, kui 
inimesed julgevad oma ülesannete 
raames ise otsuseid langetada.

On väga oluline, et juht julgeb 
otsuseid vastu võtta, minu silmis on 
üks hullemaid olukordi, kui juht ei 
julge otsustada. Eelistan teha olulisi 
otsuseid meeskonnaga arutledes ja 
ühisele seisukohale jõudes, aga ma 
ei välista ka olukordi, kus ütlen, et 
nüüd on otsus selline ja lähme selle-
ga edasi – kui on kiired ja kriitilised 
ajad, mis vajavad kohest ja tugevat 
otsustamist.

Milliste teemadega sa märtsi-
kuiste riigikogu valimiste jaoks 
välja tahad tulla?
Olen algatanud diskussiooni riiklikult 
toetatud üüripindade üle. Euroopa 
riikides on elamumajanduspoliitika 
prioriteet juba aastakümneid, näiteks 
Soomes on pool üürielamufondist 
riiklikult toetatud. Need protsendid 
on suured paljudes riikides: Rootsis, 
Taanis, Saksamaal, Hollandis. Meil 
Eestis riiklikult toetatud üüripindu 
ei ole, Tallinna linn ehitab küll mu-
nitsipaalkortereid, aga see süsteem 
on teisele sihtgrupile ning ei puuduta 
tervet Eestit. Meie riigi suurimateks 
murekohtadeks on praegu paljude 
spetsialistide madal palgatase, amor-
tiseerunud eluasemefond ning suur 
inimeste väljaränne. Riiklikult toe-
tatud üüripinnad on just olulised nii 
tööjõumobiilsuse kui ka taskukohaste 
hindade tõttu.

Kui meil lahkutakse riigist, sest 
palgad on madalad ja üürihinnad 
kõrged, siis võimaldades inimestele 
eluase, mis on uus või renoveeritud 
ja madalate kommunaalkuludega, 
jääb inimesel rohkem raha elami-
seks kätte. Riik ei saa üleöö pal-
gapoliitikat muuta, kuid riiklikult 
toetatud üüripindasid suudab ta 
koostöös omavalitsuste ja ettevõtja-
tega ehitada küll. Mina ja sotsiaal-
demokraadid seisame selle eest, et 
selle programmiga ka alustaksime. 
See on kindlasti järgmiste valimiste 
üks teemasid.

Kuidas on nii suure portfelliga 
ministril vaba ajaga?
Kogu minu vaba aeg kulub perele ja 
natuke sõpradele. Minu nädalavahe-
tused ja õhtud on pere jaoks. Ma olen 
tööl, mu päevad on pikad ja intensiiv-
sed, aga kui ma olen kodus, siis ma ka 
olen kodus. 
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Üks 1905. aasta revolutsiooni kangelannasid oli toona 
vaid 20-aastane sotsiaaldemokraat Marta Lepp, kes 
hilisemas elus teenis leiba õpetaja ja kirjanikuna.

Marta Sophia Lepp (alates aastast 1913 Marta 
Kirschbaum, alates  1927. aastast Maarda Utuste) sündis 12. no-
vembril aastal 1883 Harjumaal Vardil (tänane Varbola).

Lepp õppis Tallinnas kõrgemas tütarlastekoolis ja Peterburis 
pedagoogikakursustel. Noore vasakpoolseid ideaale kandva neiuna 
sattus ta Tallinnas 1905. aasta revolutsiooni sündmuste keerisesse.

„Siis kõndis see nõgine töölisteparv ümber linna ja laulis 
„Priius, kallis anne”, „Mu isamaa armas”,” on ta ise meenutanud 

toonaseid meeleolusid. „Käisin nendega ühes eksalteerituna. Mind 
veetles, kiskus see massi algjõud, nagu möllav tuli, vahutav vesi, 
keerlev kosk, suurlinna liikumine, raudtee kiiresõit ehk mäest alla 
lendamine.” 

16. oktoobril 1905. aastal kogunes Tallinna Uuel turul (tänase 
Estonia teatri juures) toimunud miitingule nõudma demokraatlik-
ke õigusi ligi 10 000 inimest. Nende seas ka Lepp. Korraga ilmus 
platsile kõrvalasuvas kohtuhoones varjul olnud tsaariarmee üksus, 
kes avas rahumeelse rahvahulga pihta tule. Parasjagu kõnet pida-
nud Lepp sai mitmest kuulist haavata, kuid ta sai kiirelt arstiabi 
ja jäi ellu. Tol, Eesti ajaloo ühel verisemal päeval kaotas aga Uuel 
turul elu 94 inimest, haavatuid oli üle 200.

Paranenud Lepp vangistati ja saadeti Siberi Tobolski kuber-
mangu asumisele, kus ta põgenes aasta hiljem Peterburi, tegut-
sedes seal põrandaaluses organisatsioonis, hiljem Kroonlinnas, 
Tartus ja Pärnus, siis jälle Peterburis ja Soomes.

1907. aastal sügisel astus Lepp Peterburis kõrgemaile kom-
mertskursustele, ta arreteeriti ja oli Peterburis Špalernaja vanglas ja 
Riia keskvanglas. Lepp vabastati 1910. aasta alguses tagatise vastu, 
ta viibis kolm kuud vabana Tallinnas, kuid vangistati siis uuesti 
ja saadeti tagasi Tobolski kubermangu, Taara linna. Sealt põgenes 
naine 1910. aastal sügisel uuesti Peterburi ja hiljem edasi Soome.

Eesti Vabariigis ei löönud Marta enam aktiivselt poliitikas kaa-
sa, vaid töötas aastatel 1919–1928 eesti keele õpetajana Tallinnas 
ja mujal ning toimetas aastast 1930 taarausuliste ajakirja Hiis.

Lepp on kirjutanud lühijutte, milles kajastub naisõigusluse tee-
ma, samuti draamateoseid, romaani ning ooperilibreto. Lisaks on 
ta avaldanud ka kolmeköitelise mälestusteraamatu. Lepp kasutas  
kirjanikuna varjunime Sophia Vardi.

Marta Lepp suri Tartus 11. novembril 1940 ja sai maetud ko-
dumaa mulda. Võib olla üpris kindel, et järgmisel aastal toimunud 
juuniküüditamine poleks teda säästnud.

Jaak Juske

Marta Lepp – 
sotsiaaldemokraat, 
keda ei võtnud 
tsaarisõdurite kuulid

Ole hea, räägi nendest mõtetest 
ja tunnetest, millega kevadel 
majandusministri koha vastu 
võtsid. Kas kaalusid kaua?
Järgmine peaministrierakond pidi 
võtma kindlasti majandusministri 
koha ja näitama, et me oleme ma-
janduses tugevad. Sotside hulgas on 

väga palju majanduskõrgharidusega 
inimesi, kes on ettevõtluses tööl ja ise 
ettevõtjad – aga kuvand on natuke 
teistsugune.

Minu jaoks oli see asjade loogiline 
käik, ma ei tundnud aukartust või 
hirmu majandusministri ametikoha 
ees. Mul on 42 aasta kohta piisavalt 
kogemust ja enesekindlust, et öelda: 
aga kes siis veel? Ma olen kokku kuus 
aastat majandust õppinud: Tartu üli-
koolis turunduse ja kaubanduse eriala 
ning EBS-is rahvusvahelist ärijuhti-
mist. 15 aastat töötasin erasektoris, 
pool sellest rahvusvahelise ettevõte 
juhina ja väga keerulisel nn meeste 
alal (ehitus). Mul oli kaks aastat ka-
binetiministri kogemust (Palo oli rah-
vastikuminister aastatel 2007–2009), 
mis on ülioluline siis, kui võtta selline 
suur portfell vastu. Riigikogus olin 
kolm aastat majanduskomisjoni ase-
esimees ehk et paljud seaduseelnõud 
ja teemad olid mulle juba tuttavad.

Minus tekitas vaid kõhklusi, et mu 
teine laps on nii väike. Aga see oli ka 
ainuke ministrikoht, mis mind tõesti 
huvitas ja olin valmis vastutuse võtma. 
Arvan, et enamus mehi niimoodi ei 
oleks mõelnud, et oot-oot, kas ma võ-
tan selle vastutuse – laps on mul ju nii 
väike. Tundsin, et ma ei saa sellest loo-
buda, sest minu jaoks teist head valikut 
ei olnud – kui oleksin loobunud, siis 
tundes end, oleksin jäänud kahetsema. 
Elama peab hetkes. Mul peab olema 
väljakutse ka väljaspool kodu, siis olen 
kodus hea ema ja abikaasa.

Oled majandusministrina ette 
võtnud suuri asju. Kõik teemad 
ei ole veel päris lõpuni lahene-
nud, loodetavasti on lahenemas. 
Mida pead ise oma suurimateks 
võitudeks ja väljakutseteks 
ministrina?
Seitse kuud on nüüd oldud selles ame-
tis ja kui ikka tõsiselt tööd teha, siis 

Minsiter Urve Palo
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Ajalugu Majandus- ja 
taristuminister
Urve Palo: iga päev 
on väljakutse!
Urve Palo valis pärast 
gümnaasiumi hoolega, kas 
saada matemaatika õpetajaks 
või õppida majandust. Nüüd 
on ta veendunud, et otsus 
majanduse kasuks ja teadustöö 
Tartu ülikoolis strateegilise 
juhtimise alal olid parimad 
verstapostid. Tema vastutusala 
peal on Rootsis näiteks viis 
ministrit. Sotsiaaldemokraat 
käis temaga vestlemas.

Vastab tuntud kirjanik, ajakirjanik ja värske 
Tallinna sotsiaaldemokraat Andrei Hvostov
Mul on veel vanadest aegadest tutvus Jevgeni 
Ossinovskiga, me käisime kunagi koos tema ja Vadim 
Belobrovtseviga Toilas ühel sellisel üritusel, kus olid 
koos – kui ma ei eksi – sotside seeniorid. 

Mina olin sinna kutsutud esinema kui raamatu 
„Sillamäe passioon“ autor. Igatahes saime Jevgeniga 
tuttavaks, arutasime õhtul koos olukorda. Hoolimata 
meie suurest vanusevahest (mina praegu 51, tema 
praegu 28), oli meil ühiseid kogemusi. Isiklikke. Nn 
integratsiooni puudutavates valdkondades.

Tänavu suvel, kui Paides oli arvamusfestival, saime 
taas kokku. Mina rääkisin integratsioonilaval seda 
juttu, mida ma ikka räägin. Et probleem pole praegu 
mitte niivõrd venekeelsete soovimatuses midagi teha 
või kuidagi olla, vaid pigem põlisrahva jäikuses.

Igati loogiline, et kui haridusminister sai sel sügi-
sel endale lõpuks selle analüüsi, mis lahkab venekeel-
sete koolide üleminekut eestikeelsele õppele, siis ta 
kutsus mu enda juurde ja andis seda mulle lugeda.

Me arutasime, et mis siis juhtuma hakkab, kui ta 
selle avalikustab.

Meie mõlema hinnang oli otse öeldes järgmine 
– Jevgenit hakatakse peksma, võibolla isegi mingite 
üldrahvalike talgute korras.

Ja siis ma lubasin ministrile, et ma tulen ja seisan 
tema kõrval. Kui on vaja kakelda, siis kakleme koos.

Mul polnud tollal aimugi, et kakluseks läheb 
hoopiski ägedamas küsimuses. Kes võis arvata, et 

Andrei Hvostov Riigikogus koos Tallinna sotside juhi 
Rainer Vakraga.

LIBERAALSE maailmavaate kandja Jürgen Ligi tõstatab 
küsimuse sisserännanute poegadest?! Ja sellest, mida ja 
kuidas me tohime Eesti asjadest arvata?

Mul valmis minutipealt otsus ühineda „roosa era-
konnaga“, kus ma hakkan koos teiste „sisserännanute 
poegadega“ Ligi-taolistele selgeks tegema, et ehitagu nad 
endale ajamasin ja mingu tagasi 19. sajandisse või 20. 
sajandi esimesse poolde. 

    On väga 
oluline, et juht 
julgeb otsuseid 
vastu võtta, 
minu silmis on 
üks hullemaid 
olukordi, kui 
juht ei julge 
otsustada. 

Uus rubriik “Miks mina astusin erakonda?”



30. oktoobril asus sot-
s i a a ldemok ra at ide 
fraktsiooni Tallinna 

linnavolikogus juhtima Anto Liivat. 
Ta on ka erakonna programmi- ja põ-
hikirjatoimkonna ning Nõmme osa-
konna juht. Fraktsiooni aseesimehed 
on Lauri Laats ja Jaak Juske.

„Tallinnas elab kolmandik Eesti 
inimestest ja luuakse ligi pool Eesti 
majandustoodangust. On ülioluline, 
et linna juhtimisotsused oleksid läbi-
paistvad ning nende kujunemine ini-
mestele arusaadav. Esimese sammuna 
avalikustame Tallinna 2015. aasta lin-
naeelarve eelnõu koos kommentaari-

dega, et kõigil huvilistel oleks sellest 
võimalik paremini aru saada,“ avas 
Liivat Tallinna sotsiaaldemokraatide 
ambitsioone. „Pikas plaanis töötan 
selle nimel, et hiljemalt pärast 2017. 
aasta kohalikke valimisi juhiks pea-
linna sotsiaaldemokraatide osalusel 
moodustatud koalitsioon.“

Tallinna sotsiaaldemokraadid soo-
vivad tagada linna ja riigi koostöös 
igale lapsele tasuta osalemise vähe-
malt ühes spordi- või huvialaringis 
ning suurendada eelarvevahendeid 
lasteaiakohtade loomiseks. Linlaste 
turvalisuse tagamiseks tuleb taastada 
tänavavalgustus ning ettevõtluskesk-

konna arendamiseks alustada koos-
töös riigi ja erainvestoritega Tallinna 
linnahalli renoveerimist kaasaegseks 
konverentsi- ja vabaajakeskuseks. 

„Need ettepanekud esitame kind-
lasti ka linnvalitsusele 2015. aasta eel-
arvemenetluse käigus. Samuti soovi-
me, et Tallinn hakkaks Tartu eeskujul 
rakendama kaasava eelarve koostami-
se põhimõtteid, et linnakodanikud 
saaksid otse ja vahetult osaleda oma 
elukeskkonna arendamises ja avaliku 
raha kasutamises,“ lisas Liivat.

Tallinna linnavolikogu sotsiaalde-
mokraatide fraktsiooni esimees vahe-
tub kord aastas rotatsiooni korras. 
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K
õik erakonnad, sealhulgas 
meie, üritame leida enda 
programmi häid ja säravaid 
ideid, mille taha inimesed 

võiksid koonduda. Tahame inimes-
tele pakkuda sotsiaaldemokraatlikke 
lahendusi inimeste heaolu paranda-
miseks. Noored sotsiaaldemokraadid 
on välja käinud 44 ideed, mis muu-
daksid meie ühiskonna õiglasemaks 
ja solidaarsemaks. Üks selline idee on 
kaupluste lahtiolekuaegade reguleeri-
mine.

Eestis pole praeguseks kaupluste 
lahiolekuajad reguleeritud. See tähen-
dab, et on iga poe enda asi, kui pikalt 
nad oma uksi avatuna hoiavad. Pa-
rempoolne mõtteviis ei julgusta mitte 
kuidagi sellist debatti isegi mitte ava-
ma, kuid vaadates maailmas ringi, on 
kaupluste lahtiolekuajad mitmel pool 
riiklikult reguleeritud. Nii näemegi 
oma kodumaal olukorda, kus poed 
on lahti väga pikalt esmaspäevast pü-
hapäevani ja on poode, mis on avatud 
lausa kuni kella 23-ni. 

Miks peaks üldse poodide lahti-
olekuaega reguleerima? Nimelt on see 
väga vajalik töötajate kaitseks. Pikad 
töötunnid väga madala palgaga muu-
davad kauplusetöötajate elukvaliteedi 
madalaks. Tihti minnakse kodust väl-
ja varastel hommikutundidel ja saabu-
takse tagasi alles südaööl. See pärsib 
pereelu ning ebaregulaarsed graafikud 
muudavad raskeks ka töö- ja koduse 
elu ühildamise, sest ka nädalavahetus-
tel on poed sama pikalt enamikes lin-
nades avatud.

Siinkohal võib hea näitena tuua 
Saksamaa, kus kehtestati juba 1956. 
aastal poodidele lahtiolekuaegade pii-
rang. Kuigi viimastel aastatel on Sak-
samaa liiduvabariigid saanud rohkem 
õigusi ise lahtiolekuaegade üle otsus-
tada, on siiski tegu hea süsteemiga. 
Vana üleriigilise seaduse järgi tohivad 
poed olla lahti esmaspäevast laupäe-
vani kuni kella 20-ni. Pühapäeviti ja 
riiklikel pühadel on nende avamine 
keelatud. Samas on kehtestatud ka 
erandeid, näiteks tanklatele ning poo-
didele, mis asuvad rongi- ja lennujaa-
made juures.

Meie võiksime kaaluda esimeste 
sammude tegemist selliste regulat-
sioonide kehtestamisel. Noorsotside 
ettepanek on lahtiolekuaegade lü-
hendamine (kellaaegade kehtesta-
mine, millal poed lahti võivad olla). 
Oma ettepanekus ei täpsustanud me 
küll kellaaegasid, kuid minu näge-

muses võiksid kõik poed suletud olla 
kella 21-st. See annaks võimaluse 
töötajatel oluliselt varem koju jõuda 
ning parandaks nende elukvalitee-
ti. Avatuks võiksid jätkuvalt jääda 
tanklad.

Kindlasti tekitaks see idee ühis-
konnas palju debatti, aga siin ongi 
väga terav maailmavaateline erine-
vus sees: kes kaitseb töövõtjate huve 
ja kes tööandjate huve. Olen veendu-
nud, et siinkohal hakkaksid kostuma 
igasugused loosungid, et sotsid taha-
vad piirata ettevõtlusvabadust ja võt-
ta ettevõtjatelt raha ära. Kuna regu-
latsioon kehtiks kõigile võrdselt, siis 
tegelikult midagi sellist ei juhtuks. 
Ka inimeste käitumisviis võiks muu-
tuda, sest enne kella 21 võiks suuta 
oma ostud ära teha.

Leian, et kõikidel inimestel võiks 
olla üks päev nädalas, kus ollakse 
koos oma perega ning puhatakse. 
Selleks võiks olla pühapäev. Noor-
sotside ettepaneku kohaselt võiksid 
poed küll avatud olla ka pühapäevi-
ti, kuid siis tuleks töötajatele maksta 
kahekordset tasu. 

Noorsotsid leiavad, et poodide 
riiklik lahtiolekuaegade regulat-
sioon parandaks väga paljude ini-
meste eluolu. Kaupmeeste liidu and-
metel töötab kauplustes üle 36 000 
inimese, keda selline regulatsioon 
positiivselt mõjutaks. Kaitskem töö-
tajate huve! 

N
aiskogu Kadri kutsub oma 
liikmeid, noori ja vanemaid 
sotsiaaldemokraate ning 
kõiki erakonna liikmeid 

üles annetama Ukraina puuduses ela-
vatele peredele.

Kogume raha 30. novembrini 2014 
MTÜ Naiskogu Kadri arveldusarvele 
EE632200221024485888. Selgitus-
tesse palume kindlasti lisada märksõ-
na „Ukraina pered“. 

„Naiskogu Kadri on Ukraina 
sotsiaaldemokraatlike naistega koos 
Ida-Euroopa sotsiaaldemokraatli-
kus naiste võrgustikus tegutsenud 
ligi 15 aastat,“ ütles Naiskogu Kad-
ri president Reet Laja. „Ukraina 
naised on meil mitmeid kordi ka 
ühisseminaridel käinud. Nüüd on 

paljudel Ukraina peredel toetust ja 
abi vaja. Naiskogu volikogu otsustas 
14. oktoobril alustada toetuse kogu-
misega.“

Naiskogu liige Merle Pormeister 
on suve lõpust Eesti konsul Ukrai-
nas. Ta on uurinud, millistele abior-
ganisatsioonidele kohapeal Ukrainas 
annetused edasi saata. „Praegu on 
kõige otstarbekam saata just raha, 
sest kohapeal on põgenikele kõik va-
jalik palju odavam,“ selgitas Pormeis-
ter. „Asjade transportimine, mida ka 
uurisime, on väga kallis ja keeruline. 
Seetõttu suuname esialgu kogu jõu 
rahaliste annetuste kogumisele ja Uk-
rainasse saatmisele.“

Külm talv läheneb iga päevaga. 
Anname abi, iga euro on vajalik! 

T
allinna–Harjumaa ja Helsingi piirkonna 
vanemad sotsiaaldemokraadid kohtusid 14. 
oktoobril Helsingis Pääkaupunkin Wan-
hat Towerit, Helsinkin Wanhat Toverid,  

Kirjan Wanhat Towerid ja Suom Wanhat Toweri ry. 
esindajatega seminar-ümarlaual. 

Kohtumine oli mõlema riigi pealinna vanade 
sotsiaaldemokraatide vahel esmakordne. Sadamas 
võttis meid vastu Pääkaupunki Wanhat Towerit 
asejuhataja ja estofiil Annakati Mattila, kes on olnud 
pikka aega sidepidaja. Kohtumise korraldajaks olid 
Pääkaupunkin Wanhat Towerit, eesotsas esimees 
Heikki Kehalinnaga.

Tallinna esindasid VSD Tallinna–Harjumaa 
piirkonna juhatuse liikmed ja aktivistid. Soome 
kolleegidel oli aga väga esinduslik koosseis, kus 
olid kohal kõikide ülalloetletud organisatsioonide 

Poed ei pea avatud olema kella 23-ni

Anto Liivat asus juhtima Tallinna 
linnavolikogu sotsiaaldemokraate

SDE väliskohtumiste galerii

Tule appi Ukraina 
puudustkannatavatele 
peredele!

Helsingis toimus Helsingi ja Tallinna–
Harjumaa piirkondade vanade 
sotsiaaldemokraatide 
koostöö seminar-ümarlaud

(Vasakult) Sirje Kaur, Anti-Pekka Mustonen, Toomas Alatalu, Toni Randla tõlgi ametis ja Annakati Mattila.

SDE riigikogu fraktsiooni esimees Karel Rüütli ja peasekretär Indrek Saar 
nautisid kohvi ja huvitavaid mõttevahetusi meie Euroopa katusorganisatsiooni 
Party of European Socialists (PES) kontoris. PES-i kolleegid tutvustasid häid 
nippe kampaania jaoks. 

Tartus kohtusid oktoobri lõpus Rootsi kõrghariduse 
ja teadusminister Helene Hellmark-Knutsson ning 
Eesti haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski. 
Rootsi minister avaldas kaastunnet ka Viljandis 
toimunud tragöödia pärast.

SDE esindajad ja kommunikatsioonieksperdid käisid külas meie 
Euroopa Parlamendi saadikul Marju Lauristinil. Grupipildi jaoks 
poseeriti Euroopa Parlamendi hoone ees. 

Riigikogu esimehe Eiki Nestori ja Türgi presidendi Recep Tayyip 
Erdoğani kohtumisel keskenduti kahe riigi omavahelistele suhetele ja 
parlamentide tegevuse käsitlemisele seoses peatsete valimistega, mis 
seisavad ees nii Eestis kui ka Türgis.

Rail Baltic on viimase 20 aasta jooksul suurim projekt, kus 
kolm Balti riiki on seljad kokku pannud ja üksmeelel.

Visiidil hoolitses sotside heaolu eest Marju 
Lauristini nõunik Henri Kaselo. Tänu talle ei läinud 
keegi kaduma, kohtuti nendega, kellega vaja, ja 
kõht oli õigel ajal täis. 

28. oktoobril sai allkirjad kolme Balti riigi Rail Balticu ühisettevõtte 
alustamise leping.  Läti transpordiminister Anrijs Matīss, Leedu transpordi- 
ja kommunikatsiooniminister Rimantas Sinkeviğius ja Eesti majandus- ja 
taristuminister Urve Palo. 

ILLUSTRATSIOON: TäMBRINAHK

Karl Kirt 
MTÜ Noored Sotsiaal-
demokraadid president

juhatuste esimehed ning ka endised Soome emeri-
tus suursaadikud Tallinnas Jaakko Kalela ja Jaakko 
Blomberg. 

Seminar-ümarlaud algas osavõtjate tutvusta-
misega, kus kõik osalejad rääkisid oma tegevusest 
sotsiaaldemokraatlikus organisatsioonis. Sõsaror-
ganisatsioonide tegevuse vastastikust tutvustamist 
alustas Toomas Alatalu, kes andis SDE ja VSD 
tegevusest Eestis väga asjaliku ülevaate. Helsinkin 
Wanhat Towerit  esimees Jussi-Pekka Alane andis 
ülevaate Sotsiaaldemokraatliku Erakonna edust pä-
rast Teist maailmasõda ja viimase aja probleemidest 
erakonna toetuse langusel. Ettekannetele järgnes 
elav, sõbralik  ja konstruktiivne arutelu. 

Kohtumise lõpus arutati edaspidise koostöö 
arendamist ning lepiti kokku kohtuda 2015. aastal 
Tallinnas, pärast mõlemas riigis toimunud valimisi. 

KO
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22.40 ja pood kinni? 
Nalja teete või! Mul 
põhi ostu aeg praegu!
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Kohtumised ministritega
Erakonna Tallinna piirkond pakub võimalust kohtuda kõikide 
sotsiaaldemokraatidest ministritega. Järgmine ministeeriumikülastus 
toimub 26. novembril sotsiaalministeeriumis aadressil Gonsiori 29 algusega 
kell 18.00. Külalisi võõrustab sotsiaalkaitse minister Helmen Kütt.
Osalema on oodatud kõik erakonna liikmed!  Üritusele saab end 
registreerida kirjutades Tallinna piikonna koordinaatorile Aire Kalausile 
aadressil aire.kalaus@sotsdem.ee.  

21. oktoobril toimus üritustesarja esimene kohtumine justiitsminister 
Andres Anveltiga, kes tutvustas kohal viibinutele justiitsministeeriumi  
tegevusi ning oma seniseid saavutusi ministrina, tuleviku plaane ja vastas 
külalise rohketele küsimustele. 

Tartu piirkonna üldkoosolek
SDE Tartu piirkonna üldkoosolek toimub 2. detsembril kell 18:00  
Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsisaalis.
Täpsem info ja päevakord saabub aegsasti. Lisainfo ja registreerimine:  
tel. 55592504 või pilleriin.raudsepp@sotsdem.ee.

KOHTUMISED MINISTRITEGA

ROSAARIUM

M
inu sotsiaaldemokraatia on see, kui väärikus ei ole kaubel-
dav. Kui teisest hoolimine ei ole tingimuslik. Kui vaidlus ei 
käi selle üle, kes on inimene ja kes mitte. Kui kõik mõtted 
on õiged, kõik lahendused võimalikud, kõik uksed paokil. 

Kui kõik on teretulnud ja kedagi ei välistata. 
 Minu sotsiaaldemokraatia on see, kui ma olen valmis Sulle vastu 

tulema. Kui olen valmis natuke rohkem maksma, et Sina peaksid seda 
natuke vähem tegema. Kui olen valmis Sind sellesama pudrukausi 
äärde laskma, millest ma iseennast terve elu hõbelusikaga nuumata 
olen lasknud. Usu või ära usu, aga see on mulle kasulik, sest mina olen 
täpselt nii tugev, kui tugev oled Sina. 

 Minu sotsiaaldemokraatia on see, kui ma pean Sinust lugu. Ja Sina 
minust. Kui tööline peab lugu ettevõtjast, ettevõtja ametiühingume-
hest, ametiühingumees rikkast, rikas vaesest, vaene linnavurlest, linna-
vurle maakast, maakas homost, homo kristlasest, kristlane satanistist, 
satanist lillelapsest, lillelaps militaristist, militarist venelasest, venelane 
eestlasest, eestlane eestlasest. 

 Minu sotsiaaldemokraatia on see, kui Sinu lapsel on needsamad 
võimalused, mis minu omal. Kui olen valmis tunnistama, et Sinu laps 
on sama andekas kui minu oma, ilmselt andekamgi. Kui Sinu laps käib 
sama heas koolis kui minu oma. Minu laps käib Inglise kolledžis, kus 
Sinu oma käib? Ah et seal... Minu sotsiaaldemokraatia on see, kui ma ei 
pea „ah et seal” ütlema. Või seda, et minu laps käib Inglise kolledžis. 

 Minu sotsiaaldemokraatia on see, et inimväärne ühiskond on saavu-
tatav tegelikkus, mitte naiivne utoopia, millega ullikesed üksteist Rimi 
kassajärjekorras üles kütavad. Ta on idee ideede võimalikkusest, väljasi-
rutatud käsi keset üleüldist käegalöömist. Veendumus, et iga organismi 
keskpunktis asub süda. 

 Minu sotsiaaldemokraatia on see, mille juurde me Eestist ummisja-
lu põgeneme. Kümnete tuhandete kaupa. Ta asub peaaegu siinsamas, 
poolteist tundi üle Soome lahe ja olemegi kohal. Peaaegu siinsamas, 
aga siiski mitte päris siin. Veel. Ent riik pole kunagi valmis, vähemasti 
mitte minu sotsiaaldemokraatias, sest päris valmis on ainult lõpp. Mulle 
meeldib algus. Ma loodan, et Sulle ka. 

„Minu sotsiaaldemokraatia“

Mihkel Raud vaatab oma avatud silmadega 
ja unistab tõelisest tugevusest meie sees.
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Madis Verro
Ain Böckler
Heinart Puhkim
Rita Hade
Ester Kaasik
Tiina Kullamä
Kermo Küün
Valdek Ott
Kaja Vahter
Viktor Ert
Jarmo Kangro
Rein Kaste
Kadri Kiuru
Erik Raud
Sirje Kaur
 
Aitäh kõigile teistelegi vabatahtlikele! Aktiivsetele liikmetele 
mõeldud motivatsiooniprogrammi kohta saad lugeda intraneti 
alalehelt Rosaarium või uurida oma piirkonna koordinaatorilt.

Erakond tunnustab 
septembrikuus tehtud 
aktiivse vabatahtliku 
töö eest järgmisi inimesi:


