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 KOOD: 

EUROOPA LIIT (20 p) 

1. Euroopa Liidu laienemistel on enamikel juhtudel liitujaid riike olnud rohkem kui üks. 

Kahel juhul on liitujaid olnud ainult üks. Mis riigid on ühinenud EL-ga üksinda? (2 p) 

a) Kreeka 

b) Horvaatia 

2. Millises riigis on ainsana kahel korral rahvahääletus Euroopa Liidu või selle eelkäijatega 

liitumiseks läbi kukkunud? (1 p) 

a) Šveits   b) Rootsi 

c) Norra   d) Küpros 

 

3. Millised allpool nimetatud organisatsioonidest on olnud Euroopa Liidu eelkäijaks? (2 p) 

a) Euraasia Majandusühendus    b) Euroopa Ühisturg 

c) Euroopa Majandusühendus     d) Euroopa Söe- ja Teraseühendus 

 

4. 1952. aastal allkirjastati Euroopa Söe- ja Teraseühenduse liikmesriikide poolt ühe 

rahvusvahelise organisatsiooni loomine, mille peamiseks eesmärgiks oli Euroopa ühise 

sõjaväe loomine. Kuna vastavat lepingut ei ratifitseerinud Prantsuse parlament, siis 

organisatsiooni ei tekkinud. Mis nime see kavandatav organisatsioon kandis? (1 p) 

Euroopa Kaitseühendus 

5. Kolm järjestikust Euroopa Liidu Nõukogu eesistujamaad moodustavad nn trio, kellega 

valitakse ühine eesistumisprogramm ning koordineeritakse tegevusi. Millised riigid on 

eesistujamaadeks vahetult enne ja pärast Eestit? (1 p) 

a) Suurbritannia ja Bulgaaria    b) Slovakkia ja Malta 

c) Holland ja Luksemburg    d) Läti ja Itaalia 
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6. Millise Maastrichti lepinguga loodud Euroopa Liidu institutsiooni täiskogu saab kokku 
aastas kuuel istungjärgul? Sellesse kuulub kokku 350 liiget, kellest kuus on Eestist: 
Tallinna linnavolikogu esimees, Antsla vallavolikogu esimees, Kose vallavolikogu liige, 
Tudulinna vallavolikogu liige, Haapsalu linnapea ja Rakvere linnapea. (1 p) 

Euroopa Liidu regioonide komitee 

 

7. Euroopa parlament töötab alates 1992. a. põhiliselt Brüsselis. Kuid 1958. a. moodustatud 

Euroopa Parlamentaarne Assamblee ja 1979. a. esimene otseselt valitud parlamendi 

koosseis kogunesid mujal. Kus? (2 p) 

 

a) 1958.a. Luxembourg 

 

b) 1979.a. Strasbourg 

 

8. EL Ülemkogu koosneb liikmesriikide juhtidest. Järgnevas loetelus on esitatud kolm 

riigipead ja üks valitsusjuht, kellest kaks võtavad osa Ülemkogu tööst. Märkige ära need 

kaks riigijuhti. (2 p) 

a) Soome president     b) Hispaania kuningas 

c) Prantsusmaa president    d) Rootsi peaminister 

9. Kui Euroopa Nõukogu otsustab mingi küsimuse hääletamisel kasutada kvalifitseeritud 

enamuse põhimõtet ja kui hääletamisel on otsuse vastu Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia, 

siis kas otsus jõustub? (1 p) 

a) otsus jõustub    b) otsus ei jõustu 

 

10. Ühest riigist on olnud pärit kolm Euroopa komisjoni esimeest. Mis riik see on? (1 p) 

a) Prantsusmaa    b) Portugal 

c) Luksemburg    d) Itaalia 
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11. Millise riigi kodanike jaoks on Euroopa Parlamendi valimistel hääletamine 

kohustuslik? (1 p) 

a) Saksamaa    b) Šveits 

c) Belgia    d) Holland 

 

12. Kui suureks hindab Riigikantselei tööjõuvajadust Eesti Euroopa Liidu Nõukogu 

eesistumisperioodiks 2018. aasta I pooles? (1 p) 

a) 500 inimest   b) 700 inimest 

c) 1300 inimest   d) 2000 inimest 

 

13. Milline on Euroopa Liidu idapoolseim pealinn? (1 p) 

a) Tallinn        b) Nikosia 

c) Ljubljana       d) Bukarest 

 

14. Kas järgnev väide on tõene või väär: Saksamaa kodanik, kes elab alaliselt Eestis, võib 

osaleda nii Eestis toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel kui ka Euroopa Parlamendi 

valimistel. (1 p) 

a) tõene       b) väär  

 

15. Järgnevas loetelus on kaks sellist daatumit, mis on seotud Euroopa Liidu ühisraha euro 

kasutuselevõtuga. Millised? (2 p) 

a) 9. mai 1992 

b) 1. jaanuar 1999 

c) 9. mai 2000 

d) 1. jaanuar 2002 
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RIIGIKOGU (18 p) 

1. Milline poliitiline jõud on Riigikogu valimistel aastatel 1992-2015 saanud kõikide 
valimiste kohta suurima hulga hääli? (1 p) 

a) Koonderakond ja Maarahva Ühendus  b) Keskerakond 

c) Reformierakond     d) Mõõdukad 

 

2. Kuidas nimetatakse poliitikateoorias sellist käitumist, kui erakonnad venitavad 
Riigikogu istungid vaheaegade võtmisega järgmise päeva hommikuni? (1 p) 

obstruktsioon 

 

3. Kui palju aega enne eelarveaasta algust peab Vabariigi Valitsus riigieelarve eelnõu 
Riigikogule esitama? (1 p)  

a) üks kuu     b) kaks kuud 

c) kolm kuud     d) pool aastat 

 

4. Ühe Riigikogu institutsiooni esimehe valimisel on võimalik heita liisku. Millist kohta 
võidakse täita sellisel viisil? (1 p) 

Juhatuse esimees 

 
5. 1992. a. valimistel võitis Riigikogus 8 kohta valimisliit Sõltumatud Kuningriiklased. Selle 
tuumikuks oli üks aastatel 1989-1998 tegutsenud erakond. Mis nime kandis see erakond? (2 
p) 
 
Eesti Rojalistlik Partei 
 
6. Millise allpool loetletud tegevusega ei tohi Riigikogu liige tegeleda? (1 p) 
 

a) kuulumine riigiettevõtete nõukogudesse  b) tegelemine eraettevõtlusega 

c) töötamine õiguskaitseorganites   d) teadustöö 
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7. Kui mitu päeva pärast Riigi Teatajas avaldamist jõustub vastuvõetud seadus (va siis, kui 
seaduses ei sätestata teisiti)? ( 1 p) 
 
a) 3 päeva      b) üks nädal 

c) 10 päeva      d) üks kuu 

8. Milliseid Riigikogu valimistega seotud tulemusi on joonisel kujutatud? (1 p) 

 

a) isikumandaatide osakaal 

b) valimistel alla 5% künnise jäänud häälte protsent 

c) üksikkandidaatide poolt antud häälte protsent 

 

9. 2015. a. Riigikogu valimistel kogus Edgar Savisaar 25 055 häält. See häältehulk on 
absoluutselt suurim tulemus kõikide seniste valimiste jooksul. Kui aga valimistulemusi 
vaadata suhtarvuna, siis parim ühe kandidaadi häältesaagi suhe selles ringkonnas valimas 
käinutega on kõikide valimiste jooksul olnud 34,7%. Kes järgnevast loetelust on sellise 
tulemuse saavutanud: (1 p) 

a) Edgar Savisaar 2015.a.   b) Andrus Ansip 2007.a. 

c) Arnold Rüütel 1995.a.   d) Jüri Toomepuu 1992.a. 

 

10. Riigikogu praeguses koosseisus on esindatud 6 erakonda. Kahe varasema valimiste 
tulemusena on Riigikogus samuti olnud esindatud 6 erakonda või valimisliitu? Mis aasta 
valimistega on olnud tegu? ( 2 p) 

a) 2003 

b) 2007 
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11. Kui palju hüvitatakse Riigikogu liikmele tööga seotud kulutusi? (1 p) 

a) Kogu ametipalga ulatuses    b) Kogu kulutuste ulatuses 

c) Kuni 30% Riigikogu liikme ametipalgast d) Ei hüvitatagi, liige saab vaid palka. 

 

12. Täida lüngad Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest. (3 p) 

Riigikogu korralised istungjärgud toimuvad jaanuarikuu teisest esmaspäevast juunikuu 
kolmanda neljapäevani ning septembrikuu teisest esmaspäevast detsembrikuu kolmanda 
neljapäevani. 

Nädal, millal toimuvad Riigikogu korralised istungid, on Riigikogu täiskogu töönädal. Kolm 
üksteisele järgnevat täiskogu töönädalat moodustavad Riigikogu täiskogu töötsükli. 

 

13. Üks alljärgnevatest juhtudest EI SAA OLLA otseseks põhjuseks Riigikogu 
laialisaatmiseks ja erakorraliste valimiste väljakuulutamiseks. (1 p) 

a) Presidendi esitatud peaministrikandidaat pole suutnud kahes voorus ja Riigikogu nimetatud 
kandidaat kahe nädalaga valitsust moodustada. 

b) Riigikogu algatatud rahvahääletus ei leia vajalikku toetust. 

c) Riigikogu ei võta uut riigieelarvet vastu kahe kuu jooksul pärast uue eelarveaasta algust. 

d) Vabariigi Valitsus on moodustatud vähemusvalitsusena. 

 

14. Millisel juhul võib Riigikogu esimees esitada Riigikohtule taotluse anda nõusolek 
Riigikogu erakorraliste valimiste väljakuulutamiseks. (1 p) 

 
a) Tal on see õigus Riigikogu esimehena olemas 

b) Peaministri ülesannetes olles 

c) Presidendi ülesannetes olles 

d) Riigikogu esimehel puudub üldse selline õigus  
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TÖÖTURG JA TÖÖHÕIVE (22 p) 

1. Kes järgnevatest isikutest on Töötukassa juhatuse esimees? (1 p) 

a) Peep Peterson   b) Meelis Paavel 

c) Tarmo Kriis    d) Urmas Kruuse  

 

2. Reasta järgnev loetelu noorte (15-24) tööpuuduse määra alusel madalamast määrast 
suurema määrani: Eesti, Euroopa Liidu keskmine, Kreeka, Saksamaa. (2 p) 

Saksamaa, Eesti , EL, Kreeka 

 

3. 2015. a. Riigikogu valimiskampaanias lubasid meie suuremad erakonnad tõsta 
alampalka või tulumaksuvaba miinimumi numbriliselt 300 euroni, 500 euroni, 800 euroni 
ja 1000 euroni. Paigutage need numbrid tabeli vastavatesse lahtritesse. (2 p) 

Erakond Alampalk Tulumaksuvaba miinimum 
Isamaa ja Res Publica Liit 
 

 500 

Keskerakond 
 

1000  

Reformierakond 
 

 300 

Sotsiaaldemokraatlik Erakond 
 

800  

 

4. Milline amet liitus Töötukassaga? (1 p) 
 
a) Tööinspektsioon    b) Tööturuamet 

c) Pensioniamet    d) Sotsiaalkindlustusamet 

 
5. Kui suur oli 2014.a. Sinu arvates juhtide ja tippspetsialistide osakaal palgatöötajatest 
üldse? (1 punkt) 
 
a) 4-5%     b) umbes 10% 

c) veidi enam kui veerand   d) ligikaudu kolmandik  
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6. Statistikaameti andmetel koosneb töötu elatusallikas abirahadest, sugulaste 
sissetulekutest ja muust elatusallikast. Alljärgneval joonisel on esitatud vastavad andmed 
2001-2014. Mis on mis? (3 p) 
 

 
 
A abirahad 

B sugulaste sissetulekud 

C muu 

 

7. Võttes aluseks joonistel esitatud andmestikku tööhõive struktuuri kohta Eestis 1897. ja 
2010. aastal, märkige ära, millise majandussektoriga (primaarne, sekundaarne, 
tertsiaarne) on tegemist. (3 p) 

A primaarne 

B tertsiaarne 

C sekundaarne 

 
Joonis 1. Tööhõive struktuur Eestis 1897. 

 
Joonis 2. Tööhõive struktuur Eestis 2010. 
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8. Millised kaks komponenti iseloomustavad tööhõivet kõige üldisemal kujul? ( 2 p) 

a) määr 

b) struktuur 

 

9. Millistel aladel suurenes ja millistel aladel vähenes hõivatute arv 2014. aastal? 
Märgistage tabelis ristikesega, kas hõivatute arv suurenes või vähenes. (2 p) 

Valdkonnad Hõivatute arv suurenes: Hõivatute arv vähenes: 
Majutuse ja toitlustuse 
tegevusalad 

x  

Töötlev tööstus 
 

 x 

Finants- ja kindlustustegevus 
 

 x 

Tervishoid 
 

x  

 

10. Millisele vanusegrupile on üldreeglina mõeldud Töövõimetoetuse seadus? (1 p) 

a) 10 eluaastast kuni 65 eluaastani 

b) 16 eluaastast kuni vanaduspensioni eani 

c) 16 eluaastast kuni elu lõpuni 

d) 20 eluaastast kuni 80 eluaastani 

 

11. Millist terminit kasutab Statistikaamet selliste inimeste kohta, kes ei tööta täisajaga, 
kuid on valmis kohe lisatööd vastu võtma? (1 p)  

vaeghõivatud 

 
12. Millised inimesed kuuluvad aktiivse rahvastiku hulka? ( 1 p) 
 
a) koduperenaised    b) üliõpilased  

c) puudega inimesed     d) vabakutselised 
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13. Milline on tõele kõige lähedasem avaliku ja erasektori töötajate vahekord (täpne 
vahekord erineb tabelist toodust 1,6% võrra): (1 p) 

 Avalik sektor Erasektor  
a) x 
 

25% 75% 

b) 
 

33% 67% 

c) 
 

50% 50% 

d) 
 

67% 33% 

 

14. Kui suur on hõivelõhe põlisrahvastiku ja immigrantrahvastiku vahel? (1 p) 

a) praktiliselt olematu 

b) kuni 10%    c) kuni 20% 

 

 

RAHVASTIKU SOTSIAALNE STRUKTUUR (16 p) 

1. Vene rahvusest inimesi elab kõige rohkem Harju- ja Ida-Virumaal. Kui suur osa 
venelastest elab 2014. a. andmetel kõikides ülejäänud maakondades? (1 p) 

a) umbes 5%     b) veidi vähem kui seitsmendik 

c) peaaegu viiendik    d) pisut alla kolmandiku 

 

2. Statistikaamet kasutab Eesti rahvastiku asustusüksuse nimetustena muude seas ka 
nimetusi alev, alevik ja alev-vald. Millised neist kuuluvad linnaliste asulate hulka ja 
millised on maa-asula. Märkige lühendiga ära nimetatud asulatüüpide kuuluvus: L – 
linnaline asula, M – maa-asula. (2 p) 

a) alev L 

b) alevik M 

c) alev-vald L 
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3. Joonisel on kujutatud 2013. a. andmetele tuginedes sissetulekukvintiilide osakaalud 
eestlaste ja mitte-eestlaste kohta. Kumb diagramm kujutab kumbagi rahvusrühma? (1 p) 

A eestlased 

B mitte-eestlased  

 

 

4. Ühe sissetulekute jaotust hindava koefitsiendi väärtus jääb nulli ja ühe vahel. Mida 
lähemal nullile, seda võrdsem on sissetulekute jaotus riigis. Millise koefitsiendiga on 
tegemist? (1 p) 

Gini indeks 

 

5. Kui mitte arvestada Hiiu maakonda, siis millises maakonnas elas 2014. aasta 1. jaanuari 
seisuga absoluutarvuna vähim eestlasi? (1 p) 

a) Lääne maakond 

b) Ida-Viru maakond 

c) Rapla maakond 

d) Valga maakond 

 

17,5 18,2 
20,2 21,2 22,9 

26 24,3 

19,6 
17,1 

13 

0

5

10

15

20

25

30

madalaim
kvintiil

teine kolmas neljas kõrgeim
kvintiil

os
ak

aa
lu

 %
 

Sissetulekukvintiilid 2013. Eestlased ja 
mitte-eestlased 

A B

11 
 



6. Mida on kujutatud allpool toodud tabelis aastate 2003-2013 kohta? (1 p)  

a) Meeste ja naiste surmad 

b) Abielud ja lahutused 

c) Naiste ja meeste sünnid 

 

 

7. Joonisel kujutatud meeste ja naiste hulga muutused vanusegruppide kaupa vastavalt 
Statistikaameti andmestikule 2013. aastal. Kummas joonisel esitatud graafikutest on 
andmed meeste kohta ja kummas naiste kohta? (1 p) 

a) mehed 

b) naised 
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8. Joonisel „Haridustaseme seos sissetulekuga“ esitatud graafikud vastavad teatud 
haridustasemele – esimene, teine ja kolmas haridustase. (1 p, üks õige vastus – 0,5 p) 

A kolmas 

B esimene 

C teine 

 

 

9. Millised järgnevate paaride osistest on sünonüümid? (1 p) 

a) arvestuslik elatusmiinimum - absoluutse vaesuse piir 

b) suhtelise vaesuse piir - arvestuslik elatusmiinimum 

c) absoluutse vaesuse piir - sügava  materiaalse ilmajäetuse määr 

  

10. Kui palju elas 2011. aasta seisuga Eestis erinevaid rahvuseid? (1 p) 
 
a) 192    b) 152 

c) 112    d) 72 

 

11. Mis oli 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmetel Eestis levinuim usk? (1 p) 
 
a) luterlus    b) õigeusk 

c) katoliiklus    d) baptism 
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12. 2013. a. oli Statistikaameti andmetel leibkonnaliikme netosissetulek ühes kuus kõige 
kõrgem Tallinnas - 605,4 eurot. Millises maakonnas on sama näitaja kõige madalam – vaid 
388,9 eurot? (1 p) 
 
Ida-Virumaa 
 
13. Viimase rahvaloenduse tulemuste põhjal jagunevad kõigist Eesti leibkondadest tabelis 
toodud leibkonnad protsendiliselt nõnda: 1,6%, 41,7%, 56,7%. Kirjuta tabelis toodud 
leibkonna juurde tema protsendiline osakaal kõigist Eesti leibkondadest. (1 p, üks õigesti 
paigutatud vastus – 0,5 p) 

Ühepereleibkonnad 
 

56,7% 

Mittepereleibkonnad 
 

41,7% 

Mitmepereleibkonnad 
 

1,6% 

 

14. 9. oktoobril 2014 kuulutas president välja Riigikogus vastuvõetud Kooseluseaduse. 
Millal seadus jõustub? (1 p) 

a) jõustus väljakuulutamise hetkest 

b) 1. jaanuar 2016 

c) 1. jaanuar 2020 

d) jõustub siis, kui selle seaduse võtab veel kord vastu Riigikogu 1. märtsil 2015 valitud koosseis 

 

15. Järjestage suuremalt väiksemale 2011. a. rahvaloenduse andmetele tuginedes nimetatud 
haridustasemega inimeste hulgad (kasutades vastavaid lühendeid) - üldpõhiharidusega 
isikud (A), üldkeskharidusega isikud (B) ja akadeemilise kõrgharidusega isikud (C). (1 p 
üks õigesti paigutatud vastus – 0,5 p) 

* kõige suurem inimrühm B 

* suuruselt järgmine C 

* kõige väiksem A 

 

Töö koostasid Rein Toomla (TÜ) juhtimisel Tartu Ülikooli Riigiteaduste instituudi tudengid 
Laura Kivilo, Annett Kreitsmann, Kristjan Lukk, Martin Reissar. 


