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HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
VOLIKOGU PROTOKOLL 

 
 
Saue vald, Laagri Kool, Veskitammi 22    17. veebruar 2016.a. 
 
Koosoleku algus: 10.01 
Koosoleku lõpp: 13.55 
 
Osavõtjad: vastavalt registreerimislehele.  
Külalised: vastavalt registreerimislehele 
Päevakord kinnitatakse esitatud kujul.  
Poolt kõik, vastu ja erapooletuid ei ole  
 
 Päevakorrapunkt 1 
Avamine ja Saue vallavanema Andres Laisk tervitus 
Ettekandja Kaupo Rätsepp 
Andres Laisk tutvustab Laagri kooli ümbruse planeeringut ja planeeritavaid ehitisi. 
 
Päevakorrapunkt 2 
Eesti majanduse tervis, tõenäolised arengud ja olulisemad mõjurid. 
Muutused ja trendid Harjumaa majanduses, võimalikud muutused ettevõtlus- ja 
majanduselus ning võimalikud stsenaariumid  
Ettekandjad Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing  
 
Eesti Konjunktuurinstituut loodi 1934. aastal riikliku instituudina. Konjunktuurinstituut 
tegutses Riigisekretäri järelevalve all. Koostöös Statistikaameti ja teiste riiklike 
majandusinstitutsioonidega jälgiti ja analüüsiti Eesti majandusseisu ja anti välja 
mitmeid perioodilisi trükiseid. 1940. aastal seoses nõukogude okupatsiooniga ja Eesti 
turumajandusliku arengu katkemisega, instituut suleti. 1966. aastal alustas Eestis 
tööd kaubaturgude uuringutega tegelev Üleliidulise Kaubanduskonjunktuuri 
Teadusliku Uurimise Instituudi Eesti Filiaal. 1990. aastal Eesti taasiseseisvumise 
protsessis eraldus Eesti filiaal üleliidulisest alluvusest ja arvestades temaatilist 
järjepidevust asus taas tööle Eesti Konjunktuuriinstituudi nime all. Aastatel 1990-
1997 töötas instituut riikliku instituudina Majandusministeeriumi haldusalas. 1997. 
aastal instituut privatiseeriti.  
2007. a sai instituudi 100% omanikuks Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. 
EKI missiooniks on oma uuringutega kaasa aidata Eesti majanduse arengule. EKI 
kogub, töötleb ja analüüsib majandusinformatsiooni nii, et selle põhjal saab teha 
kvaliteetseid makro- ja mikromajanduslikke otsuseid. EKI müüb avaliku ja erasektori 
otsustajatele majandusinformatsiooni, mis aitab juhil/ettevõtjal majandusotsuseid 
langetada ja turul orienteeruda. 
EKI tugevuseks on pikaajaliste sisukate andmebaaside olemasolu. 
Eesti majanduse seisukorra igakülgne analüüs ja objektiivne hindamine; 
Majanduskonjunktuuri jälgimine maailmas (eriti Balti riikides) ja selle analüüs Eesti 
majanduse seisukohalt; 
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Regulaarne jooksva majandusinformatsiooni kogumine ja töötlemine; 
Eriuurimuste korraldamine aktuaalsete majandusprobleemide lahendamiseks; 
Riigiasutuste ja eraettevõtjate majanduskonjunktuurialase informatsiooninõudluse 
rahuldamine, aidates nii spetsialistidel langetada optimaalseid majanduslikke ja 
sotsiaalseid otsuseid 
 

/Ettekanne lisatud/ 
 
Küsimus: Kas Andrus  Ansip ei olnud tabelitega ja Teie informatsiooniga  kursis, kui 
lubas viia Eesti viie rikkama riigi hulka? 
Marje Josing: Kindlasti oli aga see oli poliitiline arvamus ja ei tuginenud meie 
andmetel. 
Andres Laisk: Tööjõuga oleme ebamäärases keskmises seisus EL kontekstis ja 
investeeringud lähevad välja. Mis on päästev stsenaarium. 
Marje Josing: Meil on veel suhteliselt palju odava tööjõuga kohtasid ja seda eriti 
maal. Osa lähevad ära ja osa lähevad pankrotti. 
Meil on vajadus inimloomust arvestada ja vaja on ka töökohti kus  tehakse ka lihtsaid 
töid.  Kõik ei ole IT nutikad ja spetsiaalse haridusega. Ei ole sellist riiki, kus kõik on 
targad. 
Andres Laisk: IT sektorit on majanduses võib-olla 6 protsenti, mis on lahendus? 
Marje Josing: Vaja on väga mitmekesist tööstust arendada – meil peab olema 
edukaid erinevaid tootmisettevõtteid -  palkmajade tootmist, töötlevat tööstus jne 
 
Kokkuvõtteks - Suurim puudujääk on mõistuse puudujääk. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 3 
Eesti makromajandus. 
Ettekandja Swedbank krediidiportfelli juht Urmas Simson  
/Ettekanne lisatud/  
 
Arvi Karotam: Kas olete uurinud, kuidas toormehinnad võivad mõjutada meie 
elukallidust ja mis juhtub, kui toormehinnad uuesti tõusevad endisele tasemele. 
Tundub, et toormehindade langus ei ole samas mahus muutnud meie elu 
odavamaks. 
Urmas Simson: Tooraine odavnemine ei ole meie elatustaset allapoole viinud. 
Mõjutavad rohkem aktsiisid ja maksud. Tooraine moodustab ikkagi mingi protsendi 
toodete hinnast ja omanikutulu muutused on suuremad.  
Andres Laisk: Vananevad ühiskonnad muutuvad Jaapani mudeliks? 
Urmas Simson: Võimalik aga kui suured süsteemid soovivad, nad saavad inflatsiooni 
alati  esile kutsuda. Õhku tuleb ikka vahel välja lasta. Suured süsteemid saavad alati 
mõjutada. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 4 
Harjumaa noorte ettevõtlikkus täna ja tulevikus 

Ettekandja  HEAK juhataja Demis Voss  
/Ettekanne lisatud/  
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Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 5 
Turvalisusest 2015. aasta vaates Harjumaal -  mida 2015 aasta meile tõi, mis on 

trendid.   

Ettekandja Põhja prefektuur prefekt Kristian Jaani ja maakonna politseijuhid 
/Ettekanne lisatud/ 
 
Jaoskonna juhid käivad ka kõigis volikogudes ja teevad ülevaated konkreetse 
omavalitsuse kohta. 
Harjumaa koond saadetakse või pannakse HOL kodulehele koos koondandmetega. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
 
Päevakorrapunkt 6 
Informatsioonid:  
6.1. Juhatuses räägitust 
Informatsiooni annab Kaupo Rätsepp 
 
 
Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
6.2. .Kevadkoolitus Hiiumaal 26.-27. mai 2016. 

Informatsiooni annavad Kaupo Rätsepp ja Vello Tamm 
 

Koolitusreisi päevakavade tutvustus.  
 
Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
6.3. Projekti Turvalisem Harjumaa seis ja tegevused 
Informatsiooni annavad Kaupo Rätsepp, projektijuht  Aarne Leisalu ja Vello Tamm 
Aarne Leisalu annab ülevaate projekti käigust ja tutvustab omavalitsustes läbiviidud 
tehniliste uuringute tulemusi. 
Lepingud saadeti eile omavalitsustele, vaadake üle ja vajadusel teeme nendesse 
täpsustusi. 
Kõik peavad arvestama kulutustega ja aja kuluga, mis läheb kaamerate üles 
panekuks omavalitsustes ja vajadusel saate juba varem oma hanked korraldada ja 
ka projektid koostada. 
Projekt peab lõppema 31. augustiks  ja selleks ajaks peaks olema saadud 
kaameratest salvestused  Päästekeskuse süsteemis. 

 
Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 

6.4. HOL Talispordipäevad jäävad ära 
Informatsiooni annavad Kaupo Rätsepp ja Vello Tamm 
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Siseruumides ei ole talispordipäevi mõtet teha ja ettepanek on Harjumaa Spordiliidu 
ja Raasiku valla poolt, et  jätame sellel aastal talvepäevad ära. 
Samade vahenditega saab korraldada juba suvised spordipäevad paremal tasemel. 
 
Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 

6.5. SA  Põhja-Eesti Turismil  uus juhatuse esimees 
Informatsiooni annavad Kaupo Rätsepp ja Vello Tamm 

 
PET juhatuse senine esimees  Janek Šafranovski lahkus omal soovil uutele 
väljakusetele ja uueks PET juhatuse esimeheks on Karmen Paju, kes varem töötas 
Saaremaal sarnasel ametikohal. 
 
Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 

6.6. Raamatu „ Harjumaa linnulennult“ seis ja tegevused 
Informatsiooni annavad Kaupo Rätsepp ja Vello Tamm 
 

Täna saime viimased infod omavalitsustest ja ilmub järgmise aasta kevadel. 
Lennu graafikutest antakse teile teada. 
 
Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
 

7. Kohalalgatatud teemad 
 

Alushariduse asutuste töötajate koolitus registreerimine esimese poolaasta kohtadele 
täitus veidi rohkem kui tunni ajaga. 
Kas see ei ole teema, mida arutada ja vajadusel omavalitsuste poolt täiendavalt 
finantseerida ja teha neid täiendkoolitusi veel rohkem. 
Järgmise juhatuse koosolekul tuleks teemat arutada. 
 
Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Planeerida alushariduse asutuste töötajate koolituse teema juhatuse koosoleku 
päevakorda 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
Kaupo Rätsepp      Vambo Kaal 
Koosoleku juhataja      Protokollija 


