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Postiseadus uues kuues Eesti majanduse olukorrast

Arved korda – oleme edukad!

Majanduslanguse tagamaadest
Seekordse maailmamajanduse kriisi algpõhjuseks on viimaste aegade suurim,
USAst alguse saanud finantskriis, mis alles hakkab meie igapäevaellu jõudma.
Erinevalt paljudest riikidest on Eesti kriisi mõjusid seni õnneks üksnes kaudse-
malt tunda saanud. Kommertspangad on laenude andmisel varasemaga võrreldes
tunduvalt ettevaatlikumad, mis koos süveneva ebakindlusega paneb eraisikuid ja
ettevõtteid investeerimiskavasid hoolega läbi mõtlema ning suuresti edasi lükka-
ma. Seetõttu elame praegu läbi ümberkorralduste perioodi, kus tootmismahud
vähenevad ja hinnakasv taandub. Need muutused on vajalikud, et majandus saaks
taastada oma kasvujõu.

Eesti majanduse kasv sõltub välis-
partnerite omast
Eesti nautis viimastel aastatel suures-
ti odavale laenurahale tuginenud ma-
janduskasvu. Odav laenuraha pani ini-
mesed meeleldi ostma ning seepärast
ei pidanud ettevõtted muretsema kau-
ba läbimüügi pärast. Kasvasid kõigi
ülioptimistlikud ootused tuleviku
suhtes. Majandus lihtsalt kasvas.
Nüüd seevastu on majanduse kasvu-
keskkond muutunud. III kvartalis
hakkas majanduse maht vähenema nii
USA-s, Jaapanis kui ka Euroopa Lii-
dus. Eesti jaoks tähendab see eelkõi-
ge eksporditulude vähenemist ning
töökohtade kadu. Praeguseks on nt
ehitusturu jahtumine sundinud toot-
mismahtusid koomale tõmbama

puittoodete ja ehitusmaterjalide tootjaid. Praegu me siiski loodame, et maailma-
majanduses olukord paraneb 2010. aastal ja see viib ka Eesti uuele kasvurajale.
Kuigi esialgu pole kasvu taastumisest veel kindlaid märke, võib siiski öelda, et see
on vaid aja küsimus.
Praegune olukord annab kõik võimalused
Majanduskriise on olnud ka varem ja nendest saadud kogemused aitavad praeguse
olukorraga lihtsamalt toime tulla. Lisaks on kriisile vastumeetmeid rakendanud nii
keskpangad kui ka valitsused. Kuigi järgmine aasta tuleb tõenäoliselt üks keerulise-
maid, peaksid ettevõtted olema siiski suutelised vajalikud ümberkorraldused ellu
viima. Praegune majandusolukord annab võimalused maksimaalselt ära kasutada
meie majanduse konkurentsieeliseid ja tõsta efektiivsust. Uus kasvutsükkel eeldab
varasemaga võrreldes enam uuendusmeelsust nii era- kui ka avalikus sektoris.
Majanduslangus tähendab üheaegselt ka seda, et vähenevad oluliselt inflatsiooni-
surved ja paljud hinnad hakkavad alanema. Toidu, nafta, püsikaupade ja mitmete
teenuste hindade langus toob olukorrale teatud leevenduse. Veelgi enam – para-
neb ka meie majanduse välistasakaal ehk me ei ela enam nii palju võlgu. See tähen-
dab väiksemat sõltuvust laenude kättesaadavusest ja hoolikamalt läbimõeldud
kulutuste tegemist.
Nii nagu elus vahetuvad head ajad halbadega, vahelduvad majanduses tõusud
mõõnadega. Peamine on säilitada rahulik meel ja mitte langeda liigsesse pessimis-
mi – mõõnale järgneb alati tõus. Nagu juba ütlesin – küsimus on vaid ajas.

Natalja Viilmann, Eesti Panga juhtivspetsialist

Ligi aastapäevad tagasi käivitus Eesti Postis projekt „Arved korda“. Projekti käivi-
tamise tingis olukord, kus 2007. aasta viimases kvartalis krediteeriti keskmiselt
3,7% klientidele esitatud arvetest. Kahjuks oli enamiku kreeditarvete tegemise alu-
seks klientide põhjendatud vaidlustused, mistõttu raha ei laekunud õigeaegselt ja
samas halvenes ka Eesti Posti maine. Kreeditarvete hulga miinimumini viimiseks
seadsime järgmised eesmärgid:
● Klientidele esitatavad arved korrektseks ja arusaadavaks.
● Debitoorse võlgnevuse vähendamine ehk arvete maksmine esialgselt ettenäh-
tud tähtajaks.
● Novembriks 2008 kreeditarvete hulk alla 1% arvete üldkogusest

Projekti esimeses etapis selgitati välja vigade peamised põhjused, milleks osutusid:
arve esitamine valele kliendile või filiaalile, arvel vale hind (puudub soodustus),
valed kogused, vale kaup või teenus. Tüüpilisemad vead teada, pandi paika edasine
toimimiskava, mille tulemusena on:
● Arve väljatrükk muudetud kliendile arusaadavamaks.
● Uuendatud kliendiandmed ja soodushinnad.
● Kinnitatud ja kasutusele võetud kreeditarvete vormistamise kord.

● Loodud spetsiaalne web aruanne, mida postkontorid kasutavad õigeaegseks
vigade avastamiseks.
● Läbiviidud koolitused erinevatele töötajate gruppidele: kliendihalduritele, raa-
matupidajatele, postkontori juhatajatele ja vastutavatele klienditeenindajatele.

Täna saame tõdeda, et läbi planeeritud tegevuskava elluviimise on kreeditarvete
osakaal oluliselt vähenenud. Oktoobris 2008 loodi kreeditarveid 134, sh kliendi
soovil 29 ja krediteeritud viivisarveid 17. Tulemuseni, kus meie eksimuste tõttu
tehtud kreeditarvete hulk on vähenenud pea 1%-ni, oleme jõudnud koostöös väga
paljude Eesti Posti töötajatega.
Novembri lõpus andis juhatus projekti senisele käigule positiivse hinnangu. Järg-
mine kokkuvõtete tegemise aeg on 2009 veebruaris.

Ja lõpetuseks – ootused meie teenindajatele:
● Klienditeenindajal tuleb valida kassasüsteemis õige klient!
● Postkontori juhatajal ja vastutaval klienditeenindajal tuleb teha igapäevaselt
kassasüsteemi sularahata käibe aruande ja kord nädalas web aruande kontrolli.
● Kliendihalduritelt ootame kliendiandmete ja -hindade usinat korrashoidmist!
● Kõigilt asjaosalistelt tähelepanelikkust ja kaasamõtlemist vigade ennetamisel!
Täname kõiki tehtud töö eest ja jätkame, et ka edaspidi kõik arved meie klientidele
saaksid esitatud korrektselt!

Mari-Ly Rahuoja, andmetöötlusjuht

§
Riigikogu võttis 4. detsembril k.a vastu postiseaduse muutmise seaduse, mis on
põhiline Eesti Posti tegevust reguleeriv õigusakt.

Mida tähendavad muudatused Eesti Postile?
● Kõige olulisem on postiteenuste turu lõplik avamine konkurentsile. Eesti
Posti jaoks tähendab see kuni 50 g lihtkirjade edastamiseks ainuõiguse lõppemist.
Senist ainuõigust teenuse osutamisel saavad edaspidi asuda pakkuma kõik soovi-
jad, kes on taotlenud vastava tegevusloa. Kahtlemata on see võimalus juba kande-
võrku omavatele konkurentidele, kes seni on edastanud näiteks ainult reklaami
või perioodikat. Käesoleval hetkel omavad kirisaadetiste edastamise tegevusluba
lisaks Eesti Postile ka OÜ D2D ja AS Express Post. Uue seaduse kohaselt lõpeb
Eesti Posti ainuõigus kuni 50 g lihtkirjade edastamiseks 31. märtsil 2009.
● Teine tähtis muudatus puudutab võimalust jagada kirjad ja postipakid üksik-
saadetisteks ja partiisaadetisteks. Partiikirjaks loetakse samaaegselt edastamiseks
üle antud vähemalt 100 saadetist ja partiipakiks samaaegselt edastamiseks üle an-
tud vähemalt 25 saadetist. Partiisaadetiste kontseptsiooni alusel saab Eesti Post
välja arendada äriklientidele suunatud kirja- ja pakiteenuseid.
● Partiisaadetised ei kuulu universaalse postiteenuse kooseisu, mis pakub ette-
võttele uusi võimalusi teenuse tingimuste ja hinnakujunduse osas. Partiisaadetis-
te edastamisese teenust saab seaduse kohaselt asuda pakkuma alates 1. aprillist
2009. Teenuse osutamiseks tuleb taotleda eraldi tegevusluba.
● Kolmas oluline muudatus puudutab võimalust taotleda kompensatsiooni
universaalse postiteenuse osutamisega seotud ebamõistlike koormavate kulutus-
te eest. Seadus kehtestab universaalse postiteenuse makse, mida peavad tasuma
kõik tegevusloa alusel postiteenust osutavad ettevõtted. Makse määra kehtestab
Vabariigi Valitsus 1. aprilliks 2009. Kõikide universaalse postiteenuse osutajate
osas hindab ebamõistlike kulude olemasolu või puudumist etteantud kriteeriu-
mite alusel Konkurentsiamet.

Seadusega loodud konkurentsitingimustes ellujäämiseks tuleb Eesti Postil kind-
lalt jätkata kulude vähendamise kursil. Ka universaalse postiteenusega seotud
kulude vajalikkus ja põhjendatus on jätkuvalt Konkurentsiameti kontrolli all.
Meeles tuleb pidada, et seadus annab küll võimalused, kuid nende realiseerimise
edukus, näiteks uute teenuste loomisel, sõltub meist endist!

Alice Vood, äriarenduse osakonna juht
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§
Oleme Eesti sportlikum ettevõtte!

Firmaspordi suvemängude hõbemedalivõistkond Viljandis 2008.

Ujumise kolmanda koha võistkond: Roman
Krõlov, Liis Lepik, Heleri Hanko ja And-
rus Jaamul.

Riigiametnike meistrid 2008 võrkpallis. Pildil: Aavo Kärmas, Teet Luu-
se, Inga Parve, Indrek Raig, Elsa Saks, Ingmar Orav ja Veikko Nurk.

Vaatamata olematule talvele, jõuti siiski ka suusavõistlustele Otepääl. Pildil

vasakult: Pärja Soom, Anu Ansper, Anneli Undrest, Jaanus Undrest,

Heiki Seim ja Tiit Hansman.

Eesti Firmaspordi Liit kuulutas 29. novembril väl-
ja käesoleva aasta Eesti sportlikuma ettevõtte, kel-
leks on Eesti Post. Järgnesid Sampo Pank ja Nord-
ea Pank. Eesti Firmaspordi Liidu poolt koostatud
edetabelis oli 199 ettevõtet üle Eesti.
Eesti Postile on see oluline tunnustus. Sportliku-
ma ettevõtte tiitli saavutamiseks tuli aktiivselt võis-
telda ja saavutada häid tulemusi nii Firmaspordi
Liidu, Tartu Maratoni Nelikürituse kui ka Kõrve-
maa Nelikürituse raames. Arvesse läksid tulemu-
sed enam kui 30 alal –  kergejõustik, suusatamine,
võrkpall, jalgpall, korvpall, keegel, ujumine ja kar-
disõit. Samuti hinnati ettevõtte töötajate aktiivsust
kepikõnniradadel.
Lisaks Eesti sportlikuma ettevõtte tiitlile jagati tun-
nustust ka Eesti parimatele rahvasportlastele. Eesti
Parim Rahvasportlane on sari, mille eesmärgiks on
selgitada välja Eesti tublimad ja mitmekülgsemad
amatöörsportlased. Ligemale 800 harrastussport-
lase seast leiab pingerea algusest ka mitmeid Eesti
Posti Spordiklubi esindajaid, näiteks oma klassis

said teise koha Jaanus Undrest, Mari Allese ja Argo
Servet. Naisveteranide parima rahvasportlase tiitli
saavutas väsimatu Pärja Soom. Kokku leiame 2008
aasta Eesti Parima rahvasportlase tabelist 89 Eesti
Posti Spordiklubi liikme nime!
Senised soodustused jäävad Spordiklubi liikme-
tele alles ka tuleval aastal. Jätkuvalt saab väga sood-
salt sportida 37 Eesti erinevas spordikeskuses.
Infot kõigi soodustuste ja võimaluste kohta leiab
Spordiklubi kodulehelt:
 http://spordiklubi.post.ee või küsides Spordi-
klubi piirkondlikelt kontaktisikutelt.

Suuremat tähelepanu pöörame järgmisel aas-
tal meeskonnaaladele ja rühmatreeningutele.
Viljandis käivitunud võrkpallitreeningutele, Tal-
linnas ja Rakveres toimuvatele pilatese treenin-
gutele on kindlasti lisa oodata. Taaselustada püüa-
me postisiseseid jõukatsumisi ning miks mitte
seada sihiks osalemine ka mõnel rahvusvahelisel
võistlusel.

Juba traditsiooniks saanud spordi-
üritustel – Tartu siseseitsmevõistlus,
Tartu Maraton, erinevad rattarallid,
Swedbanki Tervisejooks, Kõrvemaa
Nelikürituse sari, kepikõnnisarjad
jm – osaleme kindlasti edasi. Üle 50
erineva võistlusala pakub endiselt ka
Firmaspordi sari.
Majanduse hetkeseisust hoolimata
toetame ka 2009 oma töötajate spor-
timist ja loodame leida motivaa-
toreid, mis innustaksid ka uusi spor-
disõpru meiega liituma.
Spordiklubi juhatuse poolt soovin
kõigile sportlikke jõule ja suuski jõu-
luvana kingikotti!

Aavo Kärmas
Eesti Posti Spordiklubi

Lõppev aasta on postirahvale topelt
juubeliaasta – koos Eesti riigiga sai
90 ka Eesti Post. Nii ühel kui teisel
on olnud kasvuraskusi, helgemaid ja
tumedamaid aegu. Oleme kõik taht-
nud ja kindlameelselt seisnud selle
eest, et elada ja töötada vabal maal.
Et igal meist oleks õigus kirjutada
paberile omaenda mõtteid ja saata
neid Eesti Posti tublide töötajate va-
hendusel kellele ja kuhu tahes, millal
iganes selleks soov on.
Keerulistest aegadest saab üle ainult
kokku hoides. Just nii nagu meie esi-
vanemad said veel suurematest ras-
kustest üle ühisel jõul ja nõul. Ras-
kused on selleks, et neid võita.
Oleks tore, kui vähemalt aasta lõpus
sulgeks igaüks meist korraks silmad
ja kujutaks ennast paika, kus on kin-
del ja hea olla: kus argimured ei trügi
uksest-aknast sisse, kus keegi ei ütle
teisele kurjasti iseenda paha tuju pä-
rast, ei tunta kadedust, kui teisel lä-
heb hästi. Inimesed on sõbralikud,
üksteist aidatakse kui vaja, kaikaid ko-
daratesse ei loobita ja tühjast tüli ei
tõuse. Inimesed on üksteise vastu
ausad, selle asemel, et iga olukorda
ära kasutades omakasu teenida. Nae-
ratatakse nii hommikul tööle tulles
kui õhtul väsinult pärast pikka töö-
päeva koju jõudes. Kohta, kus juhus-
likult tänaval vana head tuttavat ko-
hates küsid siiralt – Kuidas sul läheb?
– ja vastus läheb Sulle korda!
Kui uuesti silmad avad, võiks nen-
dest soojadest mõtetest ärganuna lei-
da endas tükikese siirast rõõmu ja
tahtmist asju paremaks muuta. Olla
aus nii iseenda, perekonna, sõprade,
töökaaslaste kui ka tööandja ja lõpuks
oma riigi vastu.
Naeratus on püha ja seda tuleb jaga-
da – indiaanlaste tarkus tasakaalu ja
harmoonia saavutamiseks. Ka abis-
tava käe ulatamine ei ole tegelikult lii-
ga raske, tuleb ainult hoolida.  Hea
sõna naabrile mõjub kordades pare-
mini, kui kärkimine või näägutami-
ne.
Soovin Eesti Posti perele jõudu teha
asju üheskoos ja rõõmuga, nii tööl
kui kodus. Hoidke kokku ja olge sii-
rad! Raputage maha pealiskaudsus ja
võltsviisakus. Tähtede asemel proo-
vige piparkooke närida, need maitse-
vad hoopis paremini!

Kaunist pühadeaega ja soojust süda-
messe!

(Südamest kirja pandud mõtted sai Posti-
sarve toimetus tundmatult autorilt)

Kiri Postisarve
toimetusele

● Käesoleva seisuga on sel aastal
tehtud 180 pressiteadet
● „Kiri Sõbrale“ kümnel kontsert-
uuril oli külastajaid ca 29 000
● Peamaja külastas üle 1000 lapse.
● Novembris valmis kirjakandjate-
le õppefilm – Koer, sõber või vaen-
lane.
● Koostöös Postimehega toimu-
nud fotokonkursile Posti-paparazzo
saadeti kokku 1090 pilti.
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Toimetus: Eve Aab, Pallasti 28, 10001 TALLINN Telefon: 6257 235 Faks: 6257 201 e-post:
eve.aab@post.ee  Tiraaz: 4420 Trükikoda: Vaba Maa

›

Pensionidest ja sotsiaaltoetustest

Tööjuubelid

Uued postmargid

Tatjana Fomina – 1. detsembril 25. tööjuubel –
Postiteenuste divisjon, Ida piirkond, Kreenholmi
pk klienditeenindaja
Galina Kuzmina – 1. detsembril 20. tööjuubel –
Postiteenuste divisjon, Põhja piirkond, Tallinna pk
kirjakandja
Tatjana Fetiskina – 5. detsembril 25. tööjuubel –
Postiteenuste divisjon, Ida piirkond, Iidla pk koris-
taja
Mare Tammerand – 12. detsembril 30. tööjuubel –
Postiteenuste divisjon, Põhja piirkond, jaevõrgu
osakonna postispetsialist
Natalja Jevonen – 15. detsembril 25. tööjuubel –
Postiteenuste divisjon, Põhja piirkond, Lilleküla pk
vastutav klienditeenindaja

13. november 2008
Eesti Post 90

417-13.11.08
Nominaal 5.50
Trükk ofset
Perforatsioon 13¾:14
Kujundus Lembit Lõhmus
Poogen 5 x 5
Trükiarv 185 000
Trükikoda AS Vaba Maa

Hiljuti helistas mulle hea sõber, kes oli mures oma Lõuna-Eestis elava pensionärist
ema pärast. Inimesed on nõutud, kuidas oma pensioni või toetusraha kättesaamise
võimaluste osas parimat otsust teha. Jutte liigub igasuguseid, näiteks legend, et kui
raha panka ei pane, siis pensioni enam ei saagi. Probleeme on erinevaid: raha ei taheta
panka panna, sest kardetakse pangaautomaati, lähim pangakontor asub kaugel ja bus-
siühendus on kehv, ka see, et harjumuspärane postiasutus on suletud. Vähemalt
korra, pensionipäeval, käib külas aga kirjakandaja, kellele küsimusi seoses pensionide ja
toetuste väljamaksmisega jagub kuhjaga.

Seoses järgmise aasta veebruarist jõustuva riikliku pensionikindlustuse seaduse muu-
datusega tuleb pensionäril/toetuse saajal (edaspidi Saaja) otsustada, kuidas ta
alates 1. veebruarist 2009 oma pensioni/toetust saada soovib. Erinevaid võimalusi on
kolm.

1. Pension/toetus kantakse Saaja pangakontole. Pensioni/toetuse pangakontole
kandmine toimub riigi kulul.

2. Saaja tellib pensioni/toetuse Eesti Posti kaudu koju omal kulul. Sellel juhul
tuleb Eesti Postile maksta teenustasu
60 EEKi iga väljamakse kohta, nt kui
ühes korteris elab kaks pensionäri, kes
on pensioni kojukande tellinud omal
kulul, siis teenustasu küsime mõlema
pensionäri käest.

3. Saaja teeb Sotsiaalkindlustusame-
tile avalduse pensioni/toetuse koju-
kandeks riigi kulul. Seadusega on riigi
kulul õigustatud pensioni/toetust kät-
te saama isik, kellel on liikumistakistus,
kes elab hajaasustusalal ja kellele panga-
teenus on raskesti kättesaadav, samuti
sügava puudega töövõimetuspensio-
när, sügava puudega püsivalt töövõime-
tuks tunnistatud rahvapensioni saav isik

Valentina Torgonskaja – 17. detsemb-
ril 35. tööjuubel – Postiteenuste divis-
jon, Edela piirkond, Lepa pk vastutav
klienditeenindaja
Leida Raa – 18. detsembril 35. tööjuu-
bel – Postiteenuste divisjon, Edela piir-
kond, Pärnu pk kirjakandja
Jevdokia Plesko – 20. detsembril 40.
tööjuubel – Infologistikadivisjon, kirja-
sorteerimise osakonna postitöötleja
Mai Tammiksalu – 21. detsembril 25.
tööjuubel – Postiteenuste divisjon, Põhja
piirkond, Pääsküla pk klienditeenindaja

Palju õnne!

ning vanaduspensioniealine isik. Samas pole täpselt ära määratletud, mida mõeldakse
liikumispuude, hajaasustusala, aga ka raskesti kättesaadava pangateenuse all.

Vabas vormis kirjutatud avalduses tuleb Saajal ära põhjendada, miks ta on õigustatud
pensioni/toetust riigi kulul koju saama. Igal Saajal on need põhjused väga individuaal-
sed – avaldust kirjutama võib julgustada aga igaüht. Sotsiaalkindlustusamet vastab
avaldusele 10 tööpäeva jooksul. Juhul kui taotlus jäi rahuldamata, saadetakse selleko-
hane vastus tähtkirjaga avalduse esitajale koju.

Pensioni/toetuse väljamaksmise kuupäevad kojukandes jäävad võimalusel samaks.
Muudatusi võib tulla juhtudel, kui ühele kuupäevale on kogunenud liiga palju koju-
kandes väljamaksmiseks tellitud pensione/toetusi.

Kojukandes makstakse pensioni välja väljamaksukviitungi alusel. Väljamaksukvii-
tungil on kajastatud ettenähtud pensioni/toetussummast teenustasu mahaarvesta-
mine ning väljamakstav lõppsumma. Saaja kinnitab väljamaksukviitungil oma allkirja-
ga nõustumist teenustasu mahaarvestamisega ning väljamaksmisele kuuluva summa
kättesaamist.

Juhul kui pensioni/toetuse väljamaksmise päeval Saaja kodus ei viibi või jääb pen-
sion/toetus mõnel muul põhjusel välja maksmata, siis vaadatakse iga üksikjuhtum
läbi eraldi ning kui väljamaksmise ebaõnnestumine on põhjendatud, lepitakse kokku
pensioni/toetuse teistkordse kättetoimetamise võimalused.

1. veebruarist 2009 kaob pensionäridel võimalus saada pensioni kätte postkon-
torist, v.a juhul kui pensionär kasutab Postipanga teenust. See eeldab, et pensionär
omab pangakontot (soovitavalt SEB Pangas) ning on Sotsiaalkindlustusametile aval-
danud soovi pensioni kandmiseks oma pangakontole.

Maie Narusk
kandevõrgu arendamise osakonna juhataja

 20. november 2008
JÕULUD

418-20.11.08
Nominaal 5.50
Trükk ofset
Kujundus Kaili-Lotta

Juhkam
Poogen 2 x 5
Trükiarv 1 730 000
Trükikoda AS Vaba Maa

419-20.11.08
Nominaal 9.00
Trükk ofset
Kujundus Kaili-Lotta

Juhkam
Poogen 2 x 5
Trükiarv 500 000
Trükikoda AS Vaba Maa


