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Ettepanekud COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks usulistele ühendustele 

kehtestatud piirangute tulemusena tekkivate majanduslike mõjude 

leevendamiseks läbi riigipoolsete toetusmeetmete 

 

 

Austatud peaminister Kaja Kallas ja Vabariigi Valitsuse liikmed 

 

 

Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2021 korraldusega nr 97 kehtestati alates 3. märtsist 

k.a. keeld korraldada siseruumides avalikke jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi 

talitusi. Mitmed kuud enne seda on kehtinud avalike jumalateenistuste puhul 

osalemispiirangud (ruumi täituvuse määr kuni 50%). 

 

Käsitlemata käesolevas pöördumises avalike jumalateenistuste keelamise õiguslikke 

aspekte palume Teil, austatud peaminister ja Vabariigi Valitsuse liikmed, lülitada 

riigipoolsete toetusmeetmete hulka, mis on seotud kehtestatud piirangutest tulenevate 

majanduslike mõjude leevendamisega, ka toetusmeetmed usulistele ühendustele. 

 

Oleme tänulikud, et 2020. aastal oli kehtestatud piirangutest tulenenud majanduslike 

mõjude leevendamiseks usulistel ühendustel võimalik kasutada Töötukassa poolt 

rakendatud töötasu hüvitise meedet ning riigi lisaeelarvest eraldati Siseministeeriumi 

kaudu eraldi toetussumma usulistele ühendustele ja usuühingutele. Usulisi ühendusi 

käsitleti võrdväärselt teiste valdkondadega, mis olid piirangutest puudutatud, kus 

võimaldati lisaks töötasu hüvitisele taotleda toetust ka valdkonna ministeeriumi 

toetusmeetmetest (nii kehtis see näiteks ka Kultuuriministeeriumi või Haridus- ja 

Teadusministeeriumi valitsemisaladega seotud eraõiguslike juriidiliste isikute puhul). 

 

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) teeb käesolevaga Vabariigi Valitsusele alljärgnevad 

ettepanekud: 

 

1. Võimaldada usulistel ühendustel (kogudused, kirikud, koguduste liidud, 

kloostrid, välislepingu alusel tegutseva kiriku institutsioonid) taotleda töötasu 

hüvitist Töötukassa poolt rakendatavast töötasu hüvitamise meetmest. Meile 

teadaolevalt on käesoleval aastal väljakuulutatud toetusvoorudes toetuse taotlemine 

seotud nende juriidiliste isikute EMTAK-koodidega, kes on piirangutest olnud 

mõjutatud. Selline piiritlemine on ka usuliste ühenduste puhul kindlasti üks võimalus 
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– EMTAKi üldise koodi 9491 alla kuulub kõigi usuorganisatsioonide tegevus, 

alakoodi 94911 alla kirikute, koguduste ja kloostrite tegevus ning alakoodi 94919 alla 

muude usuorganisatsioonide tegevus. Kindlasti on need kõik mõjutatud praeguseks 

kehtestatud piirangutest, eriti aga kirikud, kogudused, koguduste liidud, kloostrid ja 

välislepingu alusel tegutseva kiriku institutsioonid. Kõik viimatinimetatud on aga 

usuliste ühendustena õiguslikult väga selgelt piiritletud, olles kirikute ja koguduste 

seaduse alusel kantud usuliste ühenduste registrisse ning kõigi nende ühenduste 

registrikaartidel on ka vastav kanne. Nii oleks Töötukassal võimalik saada Usuliste 

ühenduste registrilt kasutusse kogu usuliste ühenduste andmekogu, et piiritleda 

üheselt võimalikud toetust saavad juriidilised isikud. 

 

 

2. Eraldada usulistele ühendustele ka toetusmeede Siseministeeriumi kaudu. 

 

Põhjendame eraldi toetusmeetme vajalikkust järgnevate asjaoludega: 

 

2.1. Kuivõrd ei ole võimalik korraldada avalikke jumalateenistusi ja usulisi talitusi, 

jäävad kogudustel saamata kõik tulud, mis on seotud korjandustega, mis tehakse 

koguduse kogunemistel, eeskätt jumalateenistustel. Koguduste poolt vaadates on ära 

jäämas ka oluline osa annetustest usuliste talituste eest, kuivõrd suurt hulka usulisi 

talitusi ei ole võimalik nüüdsest korraldada. 

 

2.2. Koguduste sissetulekud on oluliselt vähenenud välis- ja siseturismi 

äralangemise tulemusena. Paljud pühakojad nii suuremates linnades kui ka 

maakohtades on olnud avatud ning neid on kõigil olnud võimalik külastada, samuti ka 

mitmeid teisi koguduste omandis olevaid hooneid või alasid. Välis- ja siseturismi 

äralangemine on oluliselt mõjutanud ka koguduste ja kloostrite (sh ka nt Pirita 

klooster, Pühtitsa (Kuremäe) klooster) külalistemajade ja hostelite tegevust, kus ei 

ole juba pikema perioodi jooksul olnud ega ole suure tõenäosusega ka eelolevatel 

kuudel külastajaid. 

 

2.3. Välis- ja siseturismi äralangemine puudutab otseselt ka nende koguduste 

sissetulekuid, kes on nendele kuuluvaid hooneid välja üürinud ettevõtetele või 

ühingutele, kelle tegevusalad on vahetult seotud turismiga (majutuskohad, 

kauplused jm). Kogudused on juba aasta jooksul rahuldanud nendelt üürnike taotlusi 

üüri vähendamiseks või tasumise ajatamiseks. 

 

2.4. Kirikud ja teised pühakojad on väga sageli ka hooneteks, kus korraldatakse 

kontserte (nii koguduste endi kui ka väga paljude erinevate kontserdikorraldajate 

poolt). Juba pikema perioodi jooksul on tulnud paljud sellised kontserdid ära jätta 

ning ka eeloleval perioodil on need keelatud, nagu teisedki siseruumides toimuvad 

avalikud üritused. 

 

2.5. Teisalt ei ole kogudustel võimalik jätta ka eelnimetatud tulude langemise 

perioodil ära kõiki neid kulutusi, mis on seotud pühakodade ülalpidamisega, 

tagamaks ka orelite ja kunstiväärtuste seisukorra tagamiseks seal vajaminevat 

temperatuuri (st et vajalik on erinevate halduskulude tegemine, eeskätt ruumide 

küttega ja veevarustusega seonduvalt). Pühakojad ja nendes olevad kunstiväärtused on 

väga suurel osal juhtudest muinsuskaitsealune vara ning kogudustel lasub seadusest 

tulenev kohustus tagada nende varade säilimine. 
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2.6. Kuivõrd inimestel ei ole võimalik koguneda jumalateenistustele pühakodadesse, 

on oluline tagada koguduste võimekus edastada jumalateenistusi, mida vaimulik 

pühakojas koos abilistega peab, interneti vahendusel. Sellega seonduvad erinevad 

infotehnoloogilised kulud ning iga kogudus ei ole ilma toetuseta võimeline vajalikke 

seadmeid hankima ja sellekohaseid võimalusi tagama. Riigi 2020. aasta lisaeelarve 

toetuse abil mitmed kogudused neid seadmeid ka soetasid, kuid paraku ei ole neid 

siiski olemas veel mitte kõigil usulistel ühendustel. 

 

2.7. Koroonapandeemia ajal on väga aktuaalsena tõusetunud inimeste vaimse tervise 

küsimused. Kogudused ja vaimulikud annavad oma igapäevases tegevuses 

vaimulikku ja hingelist abi nii koguduseliikmetele kui teistele inimestele, kes seda 

soovivad. Selle abi osutamise korraldamisega seonduvad praktilised kulud, millede 

hüvitamist ei paluta nendelt inimestelt, kes seda abi saavad. 

 

 

3. Anda Eesti Rahvusringhäälingu telekanalitel ETV ja ETV+ eetrisse 

pühapäevased palvused. 

 

Eelmisel aastal, märtsist kuni maini olid Rahvusringhäälingu telekanalites 

pühapäevahommikuti eetris nii eesti- kui venekeelsed palvused. Neid palvusi pidasid 

EKNi vaimulikud koos abilistega (peeti silmas põhimõtet, et palvusi said pidada kõigi 

EKNi liikmeskirikute vaimulikud) ning nende palvuste eetrisseandmise eest tasus 

Eesti Rahvusringhäälingule Siseministeerium. Palvused olid perioodil, mil avalike 

jumalateenistuste läbiviimine oli keelatud, äärmiselt olulised. 

 

Väljendame lootust, et nii eesti- kui venekeelne pooletunnine palvus Eesti 

Rahvusringhäälingu telekanalites võiks olla võimalik ka eeloleval perioodil, mil 

avalikud jumalateenistused on keelatud. Palvused valmistaksid ette EKNi 

liikmeskirikud, pidades silmas põhimõtet, et kõik liikmeskirikud oleksid esindatud. 

Oleme tänulikud, kui riigil on Siseministeeriumi kaudu võimalik eraldada rahalised 

vahendid ERRile nende palvuste eetrisseandmiseks ka käesoleval aastal, 

analoogiliselt eelmise aastaga. 

 

 

Palume Teil, austatud Vabariigi Valitsuse liikmed, eeltoodud ettepanekuid kaaluda. 

Edasiselt oleme loomulikult valmis andma asjaomastele riigiasutustele juba 

konkreetsemat teavet ja arvestusi kõigi eelpoolnimetatud valdkondade kohta. EKNi 

poolne kontaktisik käesoleva pöördumisega seonduvates küsimustes on EKNi 

täitevsekretär Ruudi Leinus, tel 5122564, e-post ruudi@ekn.ee. 

 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Peapiiskop emeeritus Andres Põder 

Eesti Kirikute Nõukogu president 

 
 


