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A. Riigi ja KOV-i teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine ja
vastutuse korrastamine
B. Valitsuse ühtsuse suurendamine ja sujuva riigi toimimise tagamine
C. Teadussüsteemi atraktiivsuse, konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse
suurendamine Eesti ühiskonnale vajaliku teadmuse kindlustamiseks
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PEAMISED MUUDATUSED RIIGIVALITSEMISE VALDKONNAS
1. Riigi ja KOV-i teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine ja
vastutuse korrastamine
Inimese jaoks peavad kõik avalikud teenused olema kättesaadavad ja kvaliteetsed,
olenemata tema elukohast. Selleks on kavas korrastada riigi- ja kohaliku tasandi
vastutus teenuste osutamisel ning teha koostööd erasektori ja kogukonnaga.
Avalike teenuste kujundamisel lähtutakse kliendi vaatest ning teenused muutuvad
võimalikult palju automaatseteks ja pro-aktiivseteks.

2. Riigi rahvusvahelise positsiooni parandamine (sh diplomaatia, äri- ja
kultuuridiplomaatia põimimine) ja julgeoleku tagamine

Eestis jätkab jõuliselt riigikaitse laia käsitluse rakendamisega. Oluline suund on Eesti
välispoliitika terviklikkus, et tagada Eestile silmapaistev positsioon maailmas ja hoida
tugevaid suhteid liitlastega. Tagatakse elutähtsate teenuste toimepidevus ja
suurendatakse kogukondade vastutust turvalisuse tagamisel ning kuritegevuse
ennetamisel.
Suurendatakse ühiskonna valmisolekut kriisideks ning vastupanuvõimet
hübriidohtudele. Tõstetakse inimeste teadlikkust igaühe rollist riigikaitsel ja kogukonna
turvalisuse tagamisel. Välispoliitika keskendub Eesti tugevuste müümisele maailmas
toetudes Eesti kultuuri ja saavutuste (eelkõige digivaldkonnas) silmapaistvusele.
Tagatakse liitlaste kohaloluks vajalik taristu ning kaasajastatakse ajateenistuse
korraldust võimetega arvestavaks.
3. Teadussüsteemi atraktiivsuse, konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse

suurendamine Eesti ühiskonnale vajaliku teadmuse kindlustamiseks

Teadus on Eestis kõrgel tasemel, kuid teadustulemuste kasutamine ühiskonnas siiani
olnud tagasihoidlik. Kavas on hakata tõhusalt koordineerima nii formaalset kui ka
mitteformaalset suhtlust teadlaste, avaliku sektori, ettevõtjate ja vabakonna vahel.
Teadlastele tagatakse konkurentsivõimelised töötingimused ja karjäärivõimalused.
Soodustatakse ka töötajate liikumist ülikoolide, ettevõtete ja avaliku sektori vahel,
avatakse teadustaristu ühiskasutuseks nii ettevõtjate kui avaliku sektoriga ning
tõstetakse ülikoolide teadmussiirde teenuste kvaliteeti. Töötatakse välja uus
teadustulemuste kommunikatsioonisüsteem. Ülikoolides juurutatakse akadeemiline
karjäärimudel ning viiakse läbi doktoriõppe reform.
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