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Vabariigi Valitsuse üldeesmärgid ja valitsusliidu aluspõhimõtted
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I COVID-19 pandeemiast väljumise põhimõtted
Eesmärgi saavutamise näitajad:

COVID-19 vastase vaktsiiniga vaktsineeritute osakaal täiskasvanud elanikkonnas (algtase 16.02.2021 seisuga: 2%; sihttase 2021. a: 70%)

Valitsusliidu aluspõhimõtted
1.1. Koroonaviiruse pandeemia nõuab meilt lähiajal jätkuvat otsustavat tegutsemist Tegevuspõhimõte
viiruse leviku tõkestamisel, vaktsineerimisel, tervishoiusüsteemi tugevdamisel,
hariduselu korraldamisel, inimeste sissetulekute tagamisel ja ettevõtluse
toetamisel.
1.2. COVID-19 haiguse tõkestamisel tegutseme teadus-ja tõenduspõhiselt.
Teadusnõukoja tegevuse toetamine

1.3. Jätkame igakülgset koostööd Euroopa Liidu ja vaktsiinitootjatega Eestisse
jõudvate vaktsiinikoguste suurendamiseks.
1.4. Võimaldame alates maikuust kõigile soovijatele tasuta ja kodulähedast
vaktsineerimist. Teeme vaktsineerimist toetava ja teadlikkust tõstva kampaania.

1.5. Lepime kokku koroonaviiruse pandeemiast väljumise põhimõtted ja
tegevuskava.

pidev tegevus

riigisekretär

Ametkondade ülesed COVID-19 olukorra ülevaated ja analüüsid
Regulaarne ülevaade vaktsiinilepingute täitmisest

riigisekretär
tervise- ja tööminister

Ülevaade vaktsineerimisalase teavituskampaania käivitamisest

tervise- ja tööminister

Võimekuse tagamine vaktsineerida riigi poolt tasuta kõik soovijad
Käitumisjuhend COVID-19 läbi põdenud ja COVID-19 vastu
vaktsineeritud inimestele
Koroonaviiruse pandeemiast väljumise põhimõtted ja tegevuskava

tervise- ja tööminister
tervise- ja tööminister
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riigisekretär

tervise- ja tööminister,
haridus- ja teadusminister

riigisekretär

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

Vabariigi Valitsus

pidev tegevus

Vabariigi Valitsus
Vabariigi Valitsus

pidev tegevus
pidev tegevus

Vabariigi Valitsus

veebruar 2021

Vabariigi Valitsus
minister

mai 2021
märts 2021

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Meetmed COVID-19 kriisist väljumiseks haridusvaldkonnas
1.6. Täiendame koostöös ettevõtlusorganisatsioonidega (sh turismisektor)
toetusmeetmeid, mille eesmärk on aidata kaasa majanduse taaskäivitumisele
COVID-19 taandumise tingimustes.

1.7. Koroonaviiruse pandeemia majanduslike mõjude vähendamiseks peame
oluliseks kriisimeetmete läbipaistvust ja täpset suunamist eelkõige kahju
kannatanud piirkondadele, majapidamistele ja ettevõtetele.
1.8. Pöörame pandeemia tingimustes erilist tähelepanu tervishoiuteenuste
kättesaadavusele, inimeste füüsilise ja vaimse tervise hoidmisele ning kvaliteetse
hariduse andmisele. Püüame hoida ühiskonna võimalikult avatuna.

haridus- ja teadusminister

minister

aprill 2021

Analüüs ja ettepanekud KredExi kriisimeetmete edasiseks rakendamiseks ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

Vabariigi Valitsus

veebruar 2021

Analüüs ja ettepanekud Maaelu Edendamise Sihtasutuse kriisimeetmete
maaeluminister
edasise rakendamise kohta
Põllumajandustootjatele suunatud erakorralise toetuse määrus COVID-19 maaeluminister
puhangust tingitud olukorra leevendamiseks
Turismisektori elavdamise tervikpakett
ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

Vabariigi Valitsus

veebruar 2021

minister

veebruar 2021

Vabariigi Valitsus

märts 2021

minister

mai 2021

tervise- ja tööminister,
rahandusminister,
kultuuriminister

Analüüs ja ettepanekud MTÜ-de ja SA-de kriisimeetmete rakendamiseks, siseminister
sh KredExi meetmed
Tegevuspõhimõte

pidev tegevus

Tegevuspõhimõte

pidev tegevus

II Terved ja hoitud inimesed
Eesmärgi saavutamise näitajad:

Valitsusliidu aluspõhimõtted
Tervishoid
2.1. Algatame tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks inimkeskse
tervishoiureformi, pidades oluliseks inimese tervise ja töövõime kiiret taastumist.

2.2. Soodustame uute geeniandmetel põhinevate personaalsete tervishoiuteenuste
tekkimist ning suurendame geenidoonorite arvu.

2.3. Peame oluliseks tervishoiutöötajate järelkasvu tagamist ja pädevuste
korrastamist koos esmatasandi tervishoiuteenuse võimestamisega.
2.4. Parandame vaimse tervise teenuste korraldust, kättesaadavust ja kvaliteeti.
Tagame psühhiaatrilise abi kättesaadavuse ka alaealistele.

Tervena elada jäänud aastad (mehed ja naised) (algtase 2019. a: mehed 54,1 aastat, naised 57,6 aastat; sihttase 2023. a: mehed 58,1 aastat, naised 60,8 aastat)
Eeldatav eluiga (mehed; naised) (algtase 2019. a: mehed 74,4 aastat, naised 82,8 aastat; sihttase 2023. a: mehed 75,7 aastat; naised 83,2 aastat)
Püsiv suhteline vaesus (algtase 2018. a: 16,7%; sihttase 2023. a: <16,7%)

Ülevaade Tallinna Haigla loomise projektist

tervise- ja tööminister

Vabariigi Valitsus

veebruar 2021

Analüüs ja ettepanekud tervishoiu rahastamissüsteemi jätkusuutlikkuse
tagamiseks, kindlustuskaitse laiendamiseks ning ravijärjekordade
vähendamiseks
Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, ravimiseaduse muutmise
seaduse ja ravikindlustusseaduse muutmise seaduse eelnõu
Töötervishoiuteenuse väljatöötamiskavatsus
Personaalmeditsiini teenuste rakendamise väljatöötamiskavatsus

tervise- ja tööminister

Vabariigi Valitsus

märts 2021

tervise- ja tööminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

tervise- ja tööminister
tervise- ja tööminister

minister
minister

aprill 2021
juuni 2021

Inimgeeniuuringute seaduse muutmise väljatöötamiskavatsus
Toetuse andmise tingimused "Personaalmeditsiini teenuste arendamine
ning geenidoonorite arvu suurendamine"
Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, ravimiseaduse muutmise
seaduse ja ravikindlustusseaduse muutmise seaduse eelnõu
Lahendatakse Riigikogu tasemel

tervise- ja tööminister
tervise- ja tööminister

minister
minister

detsember 2021
märts 2022

tervise- ja tööminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Vaimse tervise roheline raamat

tervise- ja tööminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021
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rahandusminister

sotsiaalkaitseminister,
haridus- ja teadusminister,
kultuuriminister,
siseminister,
justiitsminister,
kaitseminister

2.5. Eesti inimeste eeldatava eluea ja tervena elatud aastate arvu tõstmiseks ning
ebavõrdsuse vähendamiseks tervises suuname senisest enam ressursse tervislike
eluviiside edendamisele, haiguste ennetamisele ja varajasele märkamisele.

2.6. Arendame edasi solidaarset tervishoiumudelit ning suuname tervishoidu
vajalikku lisaraha ravijärjekordade lühendamiseks. Tõhustame Haigekassa
vahendite kasutamist, kaardistades võimalusi ravijärjekordade vähendamiseks ja
soodustades kaugkonsultatsioonide laiemat kasutamist.

Kohtupsühhiaatria ja sundravi muudatuste tegemise väljatöötamiskavatsus justiitsminister

tervise- ja tööminister

minister

september 2021

Suitsiidide ennetamise tegevuskava

tervise- ja tööminister

sotsiaalkaitseminister,
siseminister

minister

jaanuar 2022

Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030

tervise- ja tööminister

Vabariigi Valitsus

märts 2021

Rahvatervishoiu seaduse eelnõu
Toitumise ja liikumise roheline raamat

tervise- ja tööminister
tervise- ja tööminister

Vabariigi Valitsus
kultuuriminister,
Vabariigi Valitsus
haridus- ja teadusminister,
maaeluminister,
majandus- ja taristuminister

märts 2021
oktoober 2021

Valdkondade ülese ennetuse põhimõtted

justiitsminister

minister

november 2021

Analüüs ja ettepanekud tervishoiu rahastamissüsteemi jätkusuutlikkuse
tagamiseks, kindlustuskaitse laiendamiseks ning ravijärjekordade
vähendamiseks

tervise- ja tööminister

siseminister, haridus- ja
teadusminister,
sotsiaalkaitseminister
rahandusminister

Vabariigi Valitsus

märts 2021

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, ravimiseaduse muutmise
seaduse ja ravikindlustusseaduse muutmise seaduse eelnõu
Ravimipoliitika ja rakendamise tegevuskava kuni 2030
Analüüs ja ettepanekud ravimite hinnaregulatsiooni ja ravimituru
konkurentsi tugevdamise kohta
2.7. Liigume edasi patsiendikindlustusega, mille eesmärk on tagada
Analüüs ja ettepanekud patsiendiohutuse ja -kindlustuse süsteemi ja
tervishoiuteenuste kõrge kvaliteet ja patsiendiohutus.
rakendusvariantide kohta
2.8. Nüüdisajastame Euroopa Liidu rahastuse toel tervishoiutaristut üle kogu Eesti. Ülevaade Tallinna Haigla loomise projektist
Jätkame Euroopa Komisjoniga läbirääkimisi Tallinna Haigla rajamiseks vajaliku
rahastuse saamiseks.
Perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava
muudatus REACT-EU lisamiseks
Taaskäivitamiskava (RRP)
Toetuse andmise tingimused "Haiglavõrgu arengukava haiglate
infrastruktuuri investeeringud"
Toetuse andmise tingimused "Tervishoiu hädaolukordadeks valmistumise
korraldamine haiglavõrgu arengukava haiglates"
2.9. Jätkame 2021. aasta lõpuni haigushüvitise maksmise korda, kus tööandja
Ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu
maksab hüvitist teisest viienda päevani ning haigekassa alates kuuendast päevast.
2.10. Peame oluliseks muuta hambaravihüvitise süsteemi paindlikumaks, et tagada
vanemaealistele ja abivajajatele piisav toetus.
2.11. Laiendame esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavust õhtuti ja
nädalavahetustel ning otsime täiendavaid lahendusi piirkondliku kättesaadavuse
parandamiseks.
2.12. Rakendame Eesti vähitõrje plaani, mis on suunatud süsteemsele
ennetamisele, varasele diagnoosimisele ja ravi kättesaadavuse tagamisele.
2.13. Toetame meditsiinis erinevate e-süsteemide rakendamist, et muuta patsiendi
ravi efektiivsemaks. Investeerime e-tervise lahendustesse, tervisetehnoloogiatesse
ning jätkame personaalmeditsiini arendamist.

tervise- ja tööminister
tervise- ja tööminister
tervise- ja tööminister

justiitsminister

minister
Vabariigi Valitsus

september 2021
november 2021

tervise- ja tööminister

rahandusminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Vabariigi Valitsus

veebruar 2021

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Vabariigi Valitsus
minister

mai 2021
august 2021

tervise- ja tööminister

minister

oktoober 2021

tervise- ja tööminister

Vabariigi Valitsus

märts 2021

Analüüs ja ettepanekud täiskasvanute hambaravihüvitise süsteemi
muutmiseks
Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, ravimiseaduse muutmise
seaduse ja ravikindlustusseaduse muutmise seaduse eelnõu

tervise- ja tööminister

Vabariigi Valitsus

mai 2021

tervise- ja tööminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Vähitõrje tegevuskava 2021–2030

tervise- ja tööminister

minister

märts 2021

Eesti seisukohad Euroopa Liidu ühtse terviseandmeruumi (European
Health Data Space) kohta

tervise- ja tööminister

Vabariigi Valitsus

märts 2022
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tervise- ja tööminister

rahandusminister
rahandusminister
tervise- ja tööminister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
tervise- ja tööminister

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

Rahvusvaheline digitaalne vaktsineerimistõend
Patsiendi terviseandmete visualiseeritud koondvaade tervishoiutöötajale
(andmevaatur)
Toetuse andmise tingimused "Terviseportaali analüüs ja arendamine"
2.14. Väärtustame tervishoiutöötajate tööd. Eesti meditsiinisüsteemi
Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja Tartu Ülikooli seaduse
jätkusuutlikkuse ja tervishoiutöötajate arvu tõstmiseks anname tervishoiuasutustele muutmise seaduse eelnõu
võimaluse sõlmida meditsiinivaldkonna üliõpilastega eellepinguid.
Sotsiaalne turvalisus
2.15. Suuname pensioni teise samba reformist vabaneva raha pensionikindlustuse
puudujäägi katmiseks, keskmise vanaduspensioni maksuvabaks muutmiseks ja
erakorraliseks pensionitõusuks.

2.16. Tõstame teadlikkust ning motiveerime töötajaid ja tööandjaid osalema
pensioni kogumisel.

2.17. Otsime võimalusi teise samba riigipoolsete maksete varasemaks
taastamiseks. Analüüsime inimestele valikuvõimaluse loomist/pakkumist
omapoolsete sissemaksete suurendamiseks II pensionisambasse.

tervise- ja tööminister
tervise- ja tööminister

minister
minister

juuni 2021
november 2021

tervise- ja tööminister

minister

november 2021

tervise- ja tööminister

Vabariigi Valitsus

november 2021

Analüüs ja ettepanekud tulumaksuseaduse muutmise kohta

rahandusminister

tervise- ja tööminister,
sotsiaalkaitseminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Analüüs ja ettepanekud erakorralise pensionitõusu kohta aastal 2022

sotsiaalkaitseminister

rahandusminister, terviseja tööminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Analüüs ja ettepanekud soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja
väljateenitud aastate pensionide reformimiseks

sotsiaalkaitseminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate
pensionide muutmise seaduse väljatöötamiskavatsus
Eesti elanikkonna rahatarkuse edendamise strateegia elluviimine

sotsiaalkaitseminister

rahandusminister

Vabariigi Valitsus

september 2021

rahandusminister

sotsiaalkaitseminister,
haridus- ja teadusminister

minister

pidev tegevus

Sotsiaalkindlustusameti pensioninõustamise teenus tööandjatele ja
töötajatele ning selle jätkuv arendamine
II samba reformi ja pensioni kogumist tutvustav kampaania
Analüüs ja ettepanekud II pensionisamba maksete kiirema taastamise
kohta

sotsiaalkaitseminister

minister

pidev tegevus

sotsiaalkaitseminister
sotsiaalkaitseminister

minister
Vabariigi Valitsus

detsember 2021
märts 2021

sotsiaalkaitseminister

minister

november 2021

rahandusminister

Vabariigi Valitsus

september 2022

sotsiaalkaitseminister

riigihalduse minister,
haridus- ja teadusminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

sotsiaalkaitseminister,
tervise- ja tööminister
kultuuriminister,
siseminister
sotsiaalkaitseminister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
välisminister,
sotsiaalkaitseminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Vabariigi Valitsus

september 2021

minister

aprill 2022

Vabariigi Valitsus

juuni 2022

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

rahandusminister
rahandusminister

Kogumispensioni makse vabatahtliku suurendamise võimaluste
rahandusminister
laiendamise eelnõu väljatöötamiskavatsus
Analüüs ja ettepanekud pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamise kohta sotsiaalkaitseminister
2.18. Parandame sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuvaldkonna koostööd ning lõimitud Analüüs ja ettepanekud erivajadusega laste tugisüsteemi korrastamise
teenuste osutamist. Tõstame kohalike omavalitsuste suutlikkust inimeste
kohta
vajaduspõhiseks abistamiseks elukoha lähedal ja soodustame omavalitsuste
koostööd.
Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepanek
Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2030

Analüüs ja ettepanekud asendus- ja järelhooldusteenuse toetusfondist
tulubaasi liikumise kohta
Analüüs ja ettepanekud pikaajalise hoolduse teenuste inimesekeskse
sotsiaalkaitseminister
korraldamise kohta sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna parema integreerimise
kaudu
2.19. Korrastame pikaajalise hoolduse süsteemi eesmärgiga ennetada ja vähendada Analüüs ja ettepanekud toimetulekutoetuse regulatsiooni paindlikkuse
sotsiaalkaitseminister
pikaajalise hoolduse vajadust, leevendada lähedaste hoolduskoormust ning toetada suurendamise kohta, sh eluasemelaenu tagasimaksetega inimeste
koduteenuste pakkumist. Analüüsime alternatiivseid rahastusmudeleid (sh
toetamine
hoolduskindlustus) inimeste omaosaluse vähendamiseks ja teenuste kättesaadavuse
tõstmiseks.
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tervise- ja tööminister,
riigihalduse minister

Analüüs ja ettepanekud pikaajalise hoolduse jätkusuutliku korralduse ja
sotsiaalkaitseminister
rahastusmudelite ning omastehooldajate toetuspaketi väljatöötamise kohta

2.20. Väärtustame sotsiaal- ja lastekaitsetööd. Uuendame lastekaitsesüsteemi, et
tagada abivajaduse kiirem märkamine ja tõhus abi. Toetame lastemajade
võrgustikku väärkoheldud laste kiireks aitamiseks ja loome traumakogemustega
laste aitamise teenuse.

Erihoolekandeteenuste korralduse ja rahastuse ajakohastamise
väljatöötamiskavatsus
Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu
Analüüs ja ettepanekud pikaajalise hoolduse teenuste inimesekeskse
korraldamise kohta sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna parema integreerimise
kaudu
Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepanek

Lastekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (vägivalda kogenud laste
abistamine, sh lastemajateenuse pakkumise kord)
Perepõhise asendushoolduse soodustamise eelnõu väljatöötamiskavatsus
Laste heaolu parema tagamise eesmärgil lastekaitsekorralduse täiendamise
eelnõu väljatöötamiskavatsus
Suure abivajadusega lastele suunatud statsionaarse rehabilitatsiooniteenuse
ja jätkutoe korraldusmudel
Seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega lapsi abistava
lastemajateenuse laiendamine Lääne-Eestisse
2.21. Käivitame erivajadusega laste tugisüsteemi reformi, eesmärgiga tagada
Analüüs ja ettepanekud erivajadusega laste tugisüsteemi korrastamise
lastele kiirem, tulemuslikum ja terviklikum abi.
kohta
Määruse "Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise
kord ja tähtajad ning selliste harvikhaiguste loetelu, mille puhul makstakse
puudega lapse toetust" täiendamine (harvikhaigusega laste toetuse saajate
sihtrühma laiendamine)
2.22. Viime läbi ohvriabisüsteemi reformi tagamaks vägivalla- ja kuriteoohvritele Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepanek
parimad lahendused vägivallast pääsemiseks ja kuriteost tingitud traumadest
taastumiseks.
Ohvriabi seaduse eelnõu
2.23. Võitleme lähisuhtevägivallaga panustades vägivalla ennetusse ning tagades Lähisuhtevägivalla ennetamise ja vähendamise tegevuskava 2019–2023
kannatanutele kiire ja kompetentse valdkondadeülese abi. Toetame perevägivalla eluviimine
ohvreid uue iseseisva elu alustamisel.
Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepanek

riigihalduse minister,
rahandusminister

sotsiaalkaitseminister
sotsiaalkaitseminister
sotsiaalkaitseminister

tervise- ja tööminister,
riigihalduse minister

Vabariigi Valitsus

märts 2021

minister

detsember 2021

Vabariigi Valitsus
Vabariigi Valitsus

detsember 2021
juuni 2022

sotsiaalkaitseminister,
tervise- ja tööminister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

sotsiaalkaitseminister

justiitsminister

minister

detsember 2021

sotsiaalkaitseminister

minister

aprill 2022

sotsiaalkaitseminister

minister

august 2022

sotsiaalkaitseminister

minister

september 2022

sotsiaalkaitseminister

minister

detsember 2022

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

minister

aprill 2021

sotsiaalkaitseminister

riigihalduse minister,
haridus- ja teadusminister

sotsiaalkaitseminister

sotsiaalkaitseminister,
tervise- ja tööminister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

sotsiaalkaitseminister
siseminister

justiitsminister
sotsiaalkaitseminister,
justiitsminister

Vabariigi Valitsus
minister

detsember 2021
pidev tegevus

sotsiaalkaitseminister,
tervise- ja tööminister
sotsiaalkaitseminister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
justiitsminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Vabariigi Valitsus

detsember 2021

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

minister

aprill 2021

Analüüs ja ettepanekud riikliku mobiilirakenduse kohta ning katseprojekt ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

minister

detsember 2021

Ohvriabi seaduse eelnõu

III Tark majandus
Eesmärgi saavutamise näitajad:

Valitsusliidu aluspõhimõtted
Teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon
3.1. Eesti on uuendusmeelne, teadmiste loomist ja kasutamist väärtustav riik, kus
ühiskonnaelu korraldatakse uute, inimesekesksete ja tõhusate tehnoloogiate abil.

Tööjõu tootlikkus osakaaluna Euroopa Liidu keskmises (algtase 2019. a: 78,8%; sihttase 2023. a: 88%)
Tööhõive määr (20–64) (algtase 2020. a: 78,6%; sihttase 2023. a: 79,5%)
Töötuse määr (algtase 2020. a: 6,8%, sihttase 2023. a: madalam kui 6,8%)

Digiühiskonna arengukava 2030
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3.2. Eraldame riigi poolt teadus- ja arendustegevuseks vähemalt 1% SKT-st.
Peame oluliseks erasektori investeeringute kasvu teadus- ja arendustegevusse.

Riigi infoteenuse tegevuskava

riigisekretär

Analüüs ja ettepanekud ringmajanduse peamiste arengusuundade kohta
koos tegevuskavaga
Täiskasvanute eesti keele kursuseid ja keeleõpet toetavaid teenuseid
koondava e-keskkonna lähteülesanne ja ärianalüüs

keskkonnaminister

Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2020–2022 elluviimine

riigisekretär

Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2022–2024 eelnõu
Kultuuripärandi digiteerimine 2018–2023 tegevuskava elluviimine
Kultuuripärandi digiteerimine 2024–2030 tegevuskava

riigisekretär
kultuuriminister
kultuuriminister

Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava
2021–2035

Analüüs ja ettepanekud Eesti osalemise kohta Euroopa Horisondi
programmis (põhimõtted, osaluskava, partnerlused, missioonid)
Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise
väljatöötamiskavatsus
Analüüs ja ettepanekud riigi äriühingute TA investeeringute
suurendamiseks (osana riigi osaluspoliitikast)
3.3. Loome Tulevikurahastu kliima- ja digipöörde kiirendamiseks, mille vahendid Tulevikurahastu kontseptsioon
suuname teadus- ja arendustegevusse ning teadmusmahuka majanduse
arendamiseks.

haridus- ja teadusminister

ettevõtlus- ja
minister
infotehnoloogiaminister
kõik ministrid oma
minister
vastutusvaldkonnas
kultuuriminister, tervise- ja minister
tööminister, siseminister

jaanuar 2022

justiitsminister, ettevõtlus- Vabariigi Valitsus
ja infotehnoloogiaminister,
riigihalduse minister,
maaeluminister,
siseminister

juuni 2022

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister,
haridus- ja teadusminister
haridus- ja teadusminister, kõik ministrid oma
ettevõtlus- ja
vastutusvaldkonnas
infotehnoloogiaminister
haridus- ja teadusminister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

haridus- ja teadusminister

jaanuar 2022
jaanuar 2022

Vabariigi Valitsus
minister
minister

juuni 2022
veebruar 2023
veebruar 2023

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

minister

mai 2021

minister

juuni 2021

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

rahandusminister, haridus- Vabariigi Valitsus
ja teadusminister
keskkonnaminister, haridus- Vabariigi Valitsus
ja teadusminister, majandusja taristuminister,
rahandusminister,
maaeluminister

oktoober 2021

Analüüs ja ettepanekud ettevõtlussektori rahastuse kaasamise kohta
rohepöörde elluviimisel ja keskkonnakasutuse majandusmeetmete
ülevaatamise kohta

keskkonnaminister

rahandusminister, majandus- Vabariigi Valitsus
ja taristuminister, ettevõtlusja infotehnoloogiaminister,
haridus- ja teadusminister

mai 2021

Analüüs ja ettepanekud digi- ja rohepöördeks vajalike oskustega tööjõu
tagamise ning teadmusbaasi arendamise kohta

haridus- ja teadusminister

tervise- ja tööminister,
maaeluminister,
ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister,
majandus- ja
taristuminister,
keskkonnaminister

oktoober 2021
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Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Analüüs ja ettepanekud kestliku rahastuse põhimõtete ja praktika
rakendamiseks keskkonnakestlike investeeringute soodustamiseks Eestis

keskkonnaminister

rahandusminister, majandus- minister
ja taristuminister,
maaeluminister, ettevõtlusja infotehnoloogiaminister

detsember 2022

rahandusminister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

Vabariigi Valitsus

mai 2021

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

haridus- ja teadusminister,
maaeluminister

minister

oktoober 2021

Ehituse digitaliseerimise ja innovatsiooni meetme toetuse andmise
tingimused
Teadlaste sektoritevahelise liikumise soodustamise toetuse andmise
tingimused
Teadusasutustes ja kõrgkoolides teadmussiirde teenuste kvaliteedi
parandamise toetuse andmise tingimused
Analüüs ja ettepanekud rakendusuuringute korralduse edasiarendamise
kohta

majandus- ja taristuminister ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
haridus- ja teadusminister ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
haridus- ja teadusminister ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
ettevõtlus- ja
haridus- ja teadusminister,
infotehnoloogiaminister
maaeluminister

minister

veebruar 2022

minister

september 2021

minister

jaanuar 2022

minister

oktoober 2021

Vesiniku väärtusahela (tootmine, tarnimine, tarbimine) pilootprojekti
toetuse andmise tingimused

majandus- ja taristuminister keskkonnaminister,
minister
rahandusminister, ettevõtlusja infotehnoloogiaminister,
haridus- ja teadusminister

mai 2021

Analüüs ja ettepanekud digi- ja rohepöördeks vajalike oskustega tööjõu
tagamise ning teadmusbaasi arendamise kohta

haridus- ja teadusminister

oktoober 2021

Vesinikkütuste kasutuselevõtu tegevuskava

majandus- ja
rahandusminister, ettevõtlus- Vabariigi Valitsus
taristuminister,
ja infotehnoloogiaminister
keskkonnaminister
keskkonnaminister,
rahandusminister
minister
majandus- ja taristuminister

detsember 2021

Analüüs ja ettepanekud iduettevõtluse ökosüsteemi edasise arendamise
kohta

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

kultuuriminister,
siseminister

mai 2021

Välisspetsialistide meelitamise tegevuskava uuendamine

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

siseminister,
Vabariigi Valitsus
kultuuriminister, haridus- ja
teadusminister

Viimase miili toetusmeetmed

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava

rahandusminister

3.4. Toetame ettevõtteid, kes suudavad panustada teadusmahukate ja innovaatiliste Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava
tehnoloogiate loomisse ja kasutuselevõttu ning kes seetõttu vajavad riigi tuge
investeeringuriskide maandamisel.
Analüüs ja ettepanekud rakendusuuringute korralduse edasiarendamise
kohta

3.5. Suurendame Eesti teadusasutuste motivatsiooni rakenduslikuks
teadustegevuseks, mis võimaldab teadussiiret era- ja avalikus sektoris.

3.6. Käivitame rakendusuuringute programmi, mis toetab ettevõtteid
rakendusuuringute käivitamisel, rahastamisel ja sobivate koostööpartnerite
leidmisel.
3.7. Töötame välja vesinikkütuste strateegia ja vesiniku pilootprojekti meetme, et
katsetada Eesti oludes vesiniku tervikahelat, mille raames tuleb vesinikku toota,
tarnida ja tarbida.

Vesiniku väärtusahela meetme toetuse andmise tingimused

3.8. Käivitame toetusmeetme iduettevõtetele ja leiame lahenduse spetsialistide
puudusele, muutes Eesti atraktiivseks riigiks erinevate innovaatiliste lahenduste
väljatöötamisel ja katsetamisel.

Taristu ja kaasaegsed ühendused
3.9. Tagame kiire internetiühenduse kättesaadavuse üle kogu Eesti. Selleks, et
parandada kaugtöö võimalusi ja suurendada regionaalset konkurentsivõimet,
kiirendame viimase miili ühenduste väljaehitamise tempot.
3.10. Kiirendamine neljarealiste teede planeerimist ja eraldame Euroopa Liidu
vahendite abil teedeehituseks täiendavat raha.
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tervise- ja tööminister,
maaeluminister,
ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister,
majandus- ja
taristuminister,
keskkonnaminister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

Vabariigi Valitsus

Vabariigi Valitsus

detsember 2021

juuli 2021

minister

detsember 2021

Vabariigi Valitsus

mai 2021

Harju maakonna maavarade maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Analüüs ja ettepanekud Rapla ning Pärnu maakonna maavarade
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringute koostamise algatamise
vajalikkuse kohta
Riigiteede teehoiukava 2022–2030

3.11. Teeme koostööd kohalike omavalitsustega kohaliku teedevõrgu seisundi
parandamiseks ja teede mustkatte alla viimiseks.
3.12. Rajame püsivaid ühendusi Euroopaga ja tulevikus Soomega. Kiirendame
Rail Balticu väljaehitamist.

3.14. Võimalusel tagame otseühendused Eesti inimestele ja majandusele
olulistesse sihtkohtadesse.
3.15. Töötame välja meetmed lennundusvaldkonna tervisekriisi järgse
taaskäivitamise toetamiseks.
3.16. Kohaliku rongiliikluse kiiruse suurendamiseks investeerime uutesse
rongidesse, et suurendada reisijate mugavust ja vähendada keskkonnakoormust.
Arendame mugavaid rongiühendusi siseriiklikult (sh Tallinn-Rohuküla) ja
välisriikidega.

3.17. Peame vajalikuks, et uute kortermajade ja muu taristu rajamisel tagatakse
ligipääsetavus kõigile ühiskonnagruppidele.

3.18. Elektrifitseerime raudtee etapiviisiliselt, analüüsides vesinikkütuste
kasutamise võimalusi, eesmärgiga kiirendada transpordisektori kliimaeesmärkide
saavutamist.

3.19. Parandame mandri ja saarte vahelist ühendust.

majandus- ja
Vabariigi Valitsus
taristuminister,
keskkonnaminister
keskkonnaminister
majandus- ja
Vabariigi Valitsus
taristuminister, riigihalduse
minister
majandus- ja taristuminister rahandusminister
Vabariigi Valitsus

Analüüs ja ettepanekud raudteetaristu halduse ning raudteetranspordi
majandus- ja taristuminister
korralduse teiste transpordiliikidega ühendamise võimaluste, otstarbekuse
ja võimalike lahenduste kohta
Analüüs ja ettepanekud kohalike teede teehoiu rahastamisvajaduse kohta majandus- ja taristuminister
lähtudes kohalike teede inventeerimise tulemustest
Ülevaade Rail Balticu projekti edenemise kohta
majandus- ja taristuminister
Rail Balticu taristu ühtse haldamismudeli tegevuste analüüs ja
kontseptsioon
Rail Balticu taristu ühtse haldamismudeli rakenduskava

3.13. Käivitame Tallinn-Helsinki tunneli eestvedamise ja positiivse initsiatiivi
riiklikul tasemel Soomega suhtlemisel.

riigihalduse minister

september 2021

november 2021

november 2021

rahandusminister

Vabariigi Valitsus

jaanuar 2022

rahandusminister,
riigihalduse minister
keskkonnaminister

Vabariigi Valitsus

detsember 2021

Vabariigi Valitsus

mai 2021

majandus- ja taristuminister rahandusminister

minister

detsember 2021

majandus- ja taristuminister

minister

veebruar 2023

Vabariigi Valitsus

november 2021

Vabariigi Valitsus

detsember 2021

Vabariigi Valitsus

november 2021

Vabariigi Valitsus

oktoober 2021

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Tallinna–Helsingi tunneli lisamine üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN- majandus- ja taristuminister riigihalduse minister
T) nimekirja
Vastastikuse mõistmise memorandum Soome Vabariigiga
majandus- ja taristuminister keskkonnaminister
Tallinna–Helsingi tunneli arendamiseks
Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021–2035
majandus- ja taristuminister kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
Analüüs ja ettepanekud lennundusvaldkonna toetusmeetmete kohta
ettevõtlus- ja
majandus- ja taristuminister
infotehnoloogiaminister
Raudteevõrgu elektrifitseerimise elluviimise ajakava
majandus- ja taristuminister

Analüüs ja ettepanekud Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu
riigihalduse minister
majandus- ja taristuminister Vabariigi Valitsus
koostamise algatamise kohta
Avaliku raudteeinfrastruktuuri arendamist suunav tegevuskava 2021–2028 majandus- ja taristuminister
Vabariigi Valitsus

september 2021

Transpordi konkurentsivõime ja liikuvuse programm

majandus- ja taristuminister

veebruar 2022

Ligipääsetavuse rakkerühma lõpparuanne

riigisekretär

Uute ehitiste ligipääsetavuse nõuded

majandus- ja taristuminister sotsiaalkaitseminister

minister

juuni 2022

Analüüs ja ettepanekud vesiniku ressursside kasutuselevõtu kohta (kaasa
arvatud transpordi võimalikud katsetamise variandid)

majandus- ja taristuminister keskkonnaminister,
riigisekretär

Vabariigi Valitsus

juuni 2021

Avaliku raudteeinfrastruktuuri arendamist suunav tegevuskava 2021–2028 majandus- ja taristuminister

Vabariigi Valitsus

oktoober 2021

Analüüs ja ettepanekud suursaarte parvlaevateenuse jätkamise
alternatiivide kohta

Vabariigi Valitsus

veebruar 2022
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minister
sotsiaalkaitseminister,
Vabariigi Valitsus
kultuuriminister,
majandus- ja
taristuminister, ettevõtlusja infotehnoloogiaminister,
riigihalduse minister

majandus- ja taristuminister rahandusminister

oktoober 2021

juuli 2021

3.20. Toetame maakondlikku ühistransporti andes ühistranspordikeskustele
vabaduse liiniveo kvaliteedi ja korralduse üle otsustamisel.
3.21. Arendame säästvat transporti, mh trammiühendusi ja digitaallahendusi
ühistranspordis ning rajame koostöös kohalike omavalitsustega kergliiklusteid ja
kaasaegset tänavaruumi.

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade
koostamine ning planeeringu läbiviimiseks vajalike uuringute ja
analüüside loetelu koostamine
Tegevuspõhimõte

riigihalduse minister

Vabariigi Valitsus

aprill 2022

majandus- ja taristuminister riigihalduse minister

minister

pidev tegevus

Tallinna regiooni liikuvuse ühendatud planeerimis-, juhtimis- ja
finantseerimisanalüüs

majandus- ja taristuminister riigihalduse minister

minister

september 2021

Transpordi konkurentsivõime ja liikuvuse programm

majandus- ja taristuminister

minister

veebruar 2022

Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021–2035

majandus- ja taristuminister kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
majandus- ja taristuminister ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister,
keskkonnaminister
ettevõtlus- ja
tervise- ja tööminister,
infotehnoloogiaminister
rahandusminister,
kultuuriminister

Vabariigi Valitsus

november 2021

Vabariigi Valitsus

veebruar 2022

Vabariigi Valitsus

märts 2021

3.22. Toome laevad Eesti lipu alla ja koostame selle tagamiseks poliitiliste
tervikmeetmete paketi.

Tervikmeetmete pakett laevade Eesti lipu alla toomiseks

3.23. Jätkame väikesadamate korrastamise toetamist.

Turismisektori elavdamise tervikpakett

Atraktiivne ettevõtlus ja ärikeskkond
3.24. Meile on oluline, et Eestis oleks rahvusvaheliselt atraktiivne ja
konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond. Ettevõtlusega seotud asjaajamise
kiirendamiseks vähendame bürokraatiat ja lihtsustame seadusandlust.

Euroopa Liidu eelarve omavahendite otsus ja otsus plastpakendi põhise
omavahendi riigieelarve tuludest rakendamise kohta

rahandusminister

keskkonnaminister

Vabariigi Valitsus

märts 2021

Analüüs ja ettepanekud sotsiaalse ettevõtluse ja ettevõtte defineerimise
ning definitsioonide praktilise kasutamise kohta
Füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse ning saneerimisseaduse ja
pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõu
Töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu
Analüüs ja ettepanekud Eesti ettevõtjate ekspordi kitsaskohtade
leevendamise kohta koos tegevuskavaga
Analüüs ja ettepanekud Eesti ettevõtluskeskkonna konkurentsvõime
suurendamise kohta
Ühinguõiguse revisjoni registrimenetlust puudutav eelnõu
Analüüs ja ettepanekud ehitusmaavarade kaevandamisõiguse tasude ja
nendest tasudest kohalikele omavalitsustele mineva osa muutmise kohta

siseminister

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

minister

mai 2021

Vabariigi Valitsus

mai 2021

Vabariigi Valitsus
minister

juuni 2021
september 2021

minister

september 2021

Vabariigi Valitsus
minister

september 2021
november 2021

justiitsminister
tervise- ja tööminister
ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
justiitsminister
majandus- ja taristuminister

välisminister,
kultuuriminister
kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
keskkonnaminister

Analüüs ja ettepanekud Eesti finantsturu mitmekesistamise (sh nõuete
väljatöötamine seni reguleerimata või vähe reguleeritud valdkondade
kohta (ühisrahastus, krüptovarad, hoiu-laenuühistud)) kohta

rahandusminister

minister

detsember 2021

Konkurentsiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (ühtse
konkurentsijärelevalve menetluse loomine ja direktiivi (EL) 2019/1
ülevõtmine)
Taastuvenergiatasu diferentseerimise eelnõu

justiitsminister

Vabariigi Valitsus

detsember 2021

majandus- ja taristuminister ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister,
rahandusminister
majandus- ja taristuminister kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

Vabariigi Valitsus

detsember 2021

minister

jaanuar 2022

Vabariigi Valitsus

jaanuar 2022

Ehitusseadustiku muutmise väljatöötamiskavatsus
Tarbijakaitseseaduse eelnõu (ettevõtja ja tarbija vaheliste kohtuväliste
vaidluste menetlemise tõhustamiseks ja internetiplatvormidel toimuvate
tehingute läbipaistvuse suurendamiseks)

9

Analüüs ja ettepanekud ruumilise planeerimise tõhustamiseks, sh
õigusloome ja digilahenduste kaudu

riigihalduse minister

minister

oktoober 2022

Vabariigi Valitsus

detsember 2022

Vabariigi Valitsus

detsember 2022

minister

veebruar 2023

siseminister

minister

oktoober 2021

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

minister

juuni 2022

majandus- ja taristuminister

Vabariigi Valitsus

märts 2021

haridus- ja teadusminister, kõik ministrid oma
ettevõtlus- ja
vastutusvaldkonnas
infotehnoloogiaminister

minister

aprill 2021

Hea kaevandamistava alused

majandus- ja taristuminister keskkonnaminister

minister

detsember 2021

Eestist välismaale ja välismaalt Eestisse tehtavate investeeringute kaitse
tegevuskava

välisminister

Vabariigi Valitsus

juuni 2021

minister

oktoober 2021

minister
Vabariigi Valitsus

november 2021
aprill 2021

Vabariigi Valitsus

november 2021

Kinnisasja ruumilist ulatust täpsustavat normistikku käsitlevad seaduste ja keskkonnaminister
määruste eelnõud
Uue keskkonnakaitseloastamise korralduse loomise väljatöötamiskavatsus keskkonnaminister
Reaalajamajanduse edendamise visiooni elluviimine
3.25. Toetame e-residentsus 2.0 tegevuskava jätkamist ning täiendamist
mugavama ja turvalisema e-residentsuse arendamiseks.

e-Residentsuse jätkustrateegia (sh jätkusuutliku rahastuse kokkulepe)

Analüüs ja ettepanekud kaardi- ja kontaktivaba lahenduse kontseptsiooni
kohta
3.26. Ettevõtluskeskkonna arendamiseks teeme ettevaatavat koostööd ettevõtjatega "Ehituse pikk vaade 2035" heakskiitmine ja sektoriülese kokkuleppe
ja ettevõtlusorganisatsioonidega.
sõlmimine
Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava
2021–2035

3.27. Investeeringute Eestisse meelitamiseks ja majanduse elavdamiseks
tugevdame välisteenistuse võimekust ning laiendame koostöövõimalusi erinevate
rahastusagentuuridega.

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
siseminister

majandus- ja
taristuminister,
keskkonnaminister
justiitsminister

Investeeringute Eestisse meelitamise strateegia täiendamine
(Äridiplomaatia strateegia uuendamine)
Üleilmse eestluse programm 2022–2025
3.28. Viime läbi riigile kuuluva ettevõtluse ja vara revisjoni põhimõttel, et kus turg Analüüs ja ettepanekud revisjoni läbiviimise kohta
toimib, seal riik ei pea olema turuosaline. Me ei võõranda äriühinguid sektorites,
kus puudub konkurents, võib tekkida oht julgeolekule või elutähtsate teenuste
osutamisele.
AS Enefit Green vähemusosaluse (49%) börsile viimine, arvestades
rahvaaktsia põhimõtetega
3.29. Loome strateegia kiirelt kasvavate ning kapitali kaasavate ettevõtete
Investeeringute Eestisse meelitamise strateegia täiendamine
peakorterite ja arenduskeskuste Eestisse toomise ja siia jäämise toetamiseks.
(Äridiplomaatia strateegia uuendamine)

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
välisminister
rahandusminister

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

välisminister

minister

oktoober 2021

3.30. Kiirendame riiklikke investeeringuid majanduse elavdamiseks ja
kliimaeesmärkide täitmiseks, arvestades regionaalseid erisusi.

Taaskäivitamiskava (RRP)

rahandusminister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

Vabariigi Valitsus

mai 2021

Puidust referentshoone (loodusmuuseumi ja keskkonnamaja) rajamine

keskkonnaminister

minister

veebruar 2023

Analüüs ja ettepanekud maavarade kontsessiooni kohta

majandus- ja taristuminister

minister

aprill 2022

Ülevaade Eesti regionaalse arengu tegevuskavast

riigihalduse minister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

3.31. Töötame välja riikliku programmi regionaalsete investeeringute ja
tasakaalustatud arengu tagamiseks kogu Eesti territooriumil.
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välisminister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

rahandusminister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

Regionaalsete nõukogude kontseptsioon valdkonnapoliitika ja
regionaalarengut toetavate meetmete seostamiseks tasakaalustatud
regionaalse arengu ja regionaalsete vajaduste eesmärkidega

riigihalduse minister

haridus- ja teadusminister,
tervise- ja tööminister,
sotsiaalkaitseminister,
kultuuriminister,
keskkonnaminister,
majandus- ja
taristuminister, ettevõtlusja infotehnoloogiaminister

Vabariigi Valitsus

november 2021

3.32. Vaatame üle riigi kui omaniku kinnisvarapoliitika.

Riigi kinnisvara strateegia uuendamine

riigihalduse minister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

Vabariigi Valitsus

märts 2021

3.33. Usaldusväärne finantssüsteem eeldab rahapesu, investeerimispettuste jms
vastase regulatsiooni arendamist. Õiguskuuleka kliendi jaoks on Eesti
finantssüsteem avatud, petturitel ja kurjategijatel ei ole siin kohta.

Analüüs ja ettepanekud rahapesu, sealhulgas Eesti investeerimiskeskkonna rahandusminister
ärakasutamise ja terrorismi rahastamise vastase võitluse tõhustamiseks
vajalike täiendavate regulatiivsete muudatuste kohta

Vabariigi Valitsus

juuni 2021

siseminister,
Vabariigi Valitsus
justiitsminister, majandusja taristuminister,
välisminister
kaitseminister, siseminister, Vabariigi Valitsus
rahandusminister,
kultuuriminister,
justiitsminister,
välisminister

juuni 2021

Tööjõud - kõrge hõive, paindlikud töösuhted ja kontrollitud ränne
3.34. Peame oluliseks ümberõppe, täiendkoolituste ja täiskasvanuhariduse
võimaluste laiendamist tööhõive võimalikult kiireks taastumiseks.

Eesti seisukohad rahapesuvastase võitluse eelnõude paketi kohta

rahandusminister

Välisinvesteeringute usaldusväärsuse seaduse eelnõu

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

jaanuar 2022

Uuendatud juhendmaterjal ministeeriumidele ja kohalikele omavalitsustele siseminister
vabaühenduste riigieelarvelise rahastamise korraldamiseks

minister

veebruar 2022

Analüüs ja ettepanekud tööturuteenuste pakkumise tõhustamise kohta

tervise- ja tööminister

Vabariigi Valitsus

märts 2021

2021. aasta täiendkoolituse riiklik koolitustellimus COVID-19 mõjude
leevendamiseks
Täiskasvanute eesti keele kursuseid ja keeleõpet toetavaid teenuseid
koondava e-keskkonna lähteülesanne ja ärianalüüs
Analüüs ja ettepanekud kutsesüsteemi reformimise kohta

haridus- ja teadusminister

minister

aprill 2021

haridus- ja teadusminister

kultuuriminister

minister

jaanuar 2022

haridus- ja teadusminister

tervise- ja tööminister

minister

märts 2022

haridus- ja teadusminister

tervise- ja tööminister

minister

mai 2022

3.35. Toetame vähenenud töövõimega inimeste suuremat kaasamist tööturule.

Analüüs ja ettepanekud kõrg- ja kutsehariduses mikrokvalifikatsioonide
väljatöötamise kohta
Analüüs ja ettepanekud töövõimereformi tulemuslikkuse kohta

Vabariigi Valitsus

mai 2022

3.36. Peame oluliseks soolise palgalõhe vähendamist.

Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepanek

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Eesti seisukohad palkade läbipaistvuse direktiivi kohta

sotsiaalkaitseminister,
tervise- ja tööminister
sotsiaalkaitseminister

Vabariigi Valitsus

mai 2021

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise seaduse eelnõu

sotsiaalkaitseminister

Vabariigi Valitsus

veebruar 2022

Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepanek

sotsiaalkaitseminister,
tervise- ja tööminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

3.37. Toetame regionaalsete tööturumeetmetega inimesi ja ettevõtteid
piirkondades, kus on kõrgem tööpuudus.
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tervise- ja tööminister
kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister,
tervise- ja tööminister,
riigihalduse minister
tervise- ja tööminister,
riigihalduse minister
kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

Ida-Virumaa õiglase ülemineku kava
3.38. Hoiame alaliselt toimimas kõrgetasemelised kolmepoolsed läbirääkimised
Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliiduga tööturgu
puudutavates küsimustes.
3.39. Eesti on avatud ekspertidele ja oskustööjõule, kes jagavad Eesti väärtusi ja
soovivad end siin teostada. Peame oluliseks, et spetsiifilise kvalifikatsiooniga
tööjõupuudus ei hakkaks kahjustama Eesti ettevõtete konkurentsivõimet.

3.40. Välistööjõu kaasamisel arvestame Eesti tööjõuturu olukorda ning soovime
hoida Eesti inimeste tööhõive võimalikult kõrgel tasemel.
3.41. Vaatame süsteemselt läbi tugiteenused Eestisse tulevate spetsialistide
võimalikult kiireks rakendamiseks.
3.42. Täiendame e-lahendusi ja juurutame põhimõtte, et ettevõtetel ja
välisspetsialistidel oleks võimalik vajalikud taotlused ja registreeringud teha ühe
keskse lahenduse kaudu.
3.43. Jätkame koostöös tööturu osapooltega uute kaasaegsete töövormide ja suhete regulatsiooni loomist.

riigihalduse minister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

Vabariigi Valitsus

Tegevuspõhimõte

mai 2021
pidev tegevus

Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2030

kultuuriminister,
siseminister

välisminister, tervise- ja
tööminister

Vabariigi Valitsus

september 2021

Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (töö- ja õpiränne)

siseminister

Vabariigi Valitsus

november 2021

Analüüs ja ettepanekud kvalifitseeritud välistööjõu tõhusama kaasamise
kohta
Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2030

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
kultuuriminister,
siseminister
ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

tervise- ja tööminister,
ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister,
haridus- ja teadusminister
siseminister

minister

juuni 2021

välisminister, tervise- ja
tööminister
siseminister

Vabariigi Valitsus

september 2021

minister

september 2021

Vabariigi Valitsus

märts 2021

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Vabariigi Valitsus
Vabariigi Valitsus

juuni 2021
märts 2022

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Vabariigi Valitsus

märts 2021

Vabariigi Valitsus

juuni 2022

Analüüs ja ettepanekud Euroopa Liidu autentimisvahendit omava isiku
Eesti avaliku sektori e-teenuste kasutamise võimekuse tagamise kohta
(k.a proof-of-concept )
Analüüs ja ettepanekud töötuskindlustussüsteemi muutmise, sh uute
sihtrühmade kaasamise ja töötushüvitiste majandustsükliga kohandamise
kohta
Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepanek
Töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu
Eesti seisukohad platvormitöötajate õigusliku algatuse kohta

tervise- ja tööminister

sotsiaalkaitseminister,
tervise- ja tööminister
tervise- ja tööminister
tervise- ja tööminister

Riigi rahandus ja maksupoliitika
3.44. Liigume riigieelarvega tasakaalu suunas, arvestades kriisist tingitud olukorda Riigi eelarvestrateegia 2022–2025 koostamine
rahandusminister
ja rahvusvahelist konkurentsi ning Euroopa Liidu reegleid.
3.45. Viime läbi riigieelarve revisjoni ja suurendame riigieelarve läbipaistvust.
Analüüs ja ettepanekud Eesti avaliku sektori investeeringute korraldamise rahandusminister
tõhustamise kohta
Riigieelarve baasseaduse muutmise väljatöötamiskavatsus
rahandusminister
3.46. Tulenevalt koroonaviiruse pandeemiast tekkinud ebakindlusest ja heitlikust Tegevuspõhimõte
olukorrast globaalses majanduses, ei vii valitsus sisse uusi makse ja tagab stabiilse
maksukeskkonna.
3.47. Peame oluliseks Euroopa Liidu vahendite (2021-2027 eelarveperiood,
Perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava
taasterahastu jm) tulemuslikku ja kiiret kasutuselevõttu struktuursete reformide
muudatus REACT-EU lisamiseks
läbiviimiseks ja kriisikahjude korvamiseks.
Ida-Virumaa õiglase ülemineku kava

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

pidev tegevus

rahandusminister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

riigihalduse minister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

Vabariigi Valitsus

mai 2021

Vabariigi Valitsus

mai 2021

Vabariigi Valitsus

mai 2021

Vabariigi Valitsus

detsember 2021

Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava

rahandusminister

Taaskäivitamiskava (RRP)

rahandusminister

Euroopa merendus-, kalandus- ja vesiviljelusfondi rakenduskava

maaeluminister
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kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava

maaeluminister

keskkonnaminister, tervise- Vabariigi Valitsus
ja tööminister, haridus- ja
teadusminister,
rahandusminister, majandusja taristuminister

detsember 2021

IV Roheline Eesti
Eesmärgi saavutamise näitajad:
Valitsusliidu aluspõhimõtted
Loodus
4.1. Otsime kokkulepet metsanduse arengukavas, kaasates võrdsetel alustel
asjassepuutuvaid huvigruppe.

Keskkonnatrendide indeks (algtase 2018. a: 68,75; sihttase 2023. a: 72)
Kasvuhoonegaaside summaarne heitkogus (algtase 2018. a: 18 mln t CO2 ekvivalenti; sihttase 2023. a: 14 mln t CO2 ekvivalenti)

Ülevaade metsanduse arengukava strateegilisest mõjude hindamisest

keskkonnaminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Metsanduse arengukava aastani 2030

keskkonnaminister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
haridus- ja teadusminister, kõik ministrid oma
ettevõtlus- ja
vastutusvaldkonnas
infotehnoloogiaminister

Vabariigi Valitsus

september 2022

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava
2021–2035 fookusvaldkonna "Kohalike ressursside väärindamine"
tegevuskava

haridus- ja teadusminister, maaeluminister,
ettevõtlus- ja
keskkonnaminister
infotehnoloogiaminister

minister

jaanuar 2022

Puidust referentshoone (loodusmuuseumi ja keskkonnamaja) rajamine

keskkonnaminister

minister

veebruar 2023

4.3. Koostöös teadlastega koostame elurikkuse arengukava.

Keskkonnavaldkonna arengukava koostamise ettepanek

keskkonnaminister

Vabariigi Valitsus

märts 2021

4.4. Vähendame raiesurvet riigimetsale ja jälgime, et RMK tegevuses on
ökoloogilised, majanduslikud, kultuurilised ja sotsiaalsed eesmärgid suuremas
tasakaalus.

Metsanduse arengukava aastani 2030

keskkonnaminister

Vabariigi Valitsus

september 2022

4.2. Seame eesmärgiks puidutööstuse tootlikkuse ja teadusmahukuse
suurendamise, väärtustades metsade looduslikku ja majandusklikku funktsiooni.

Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava
2021–2035

RMK arengukava uuendamine lähtuvalt metsanduse arengukavast aastani keskkonnaminister
2030
4.5. Lisame avalikesse renoveerimis-, projekteerimis- ja ehitushangetesse süsiniku Analüüs ja ettepanekud avaliku sektori hangetes sekundaarmaterjalide
sidumise kriteeriumi ja ringkasutuse põhimõtte.
kasutamise võimaluste laiendamise kohta
Analüüs ja ettepanekud Eesti ehitussektoris madalsüsinikehituse
põhimõtete rakendamise kohta
Puidust referentshoone (loodusmuuseumi ja keskkonnamaja) rajamine

4.6. Inventeerime vääriselupaigad riigi- ja erametsas, et säiliksid väärtuslikud
metsaalad ja loodusmetsa killud.

rahandusminister, majandus- Vabariigi Valitsus
ja taristuminister

keskkonnaminister

majandus- ja
minister
taristuminister, riigihalduse
minister
majandus- ja taristuminister keskkonnaminister,
minister
riigihalduse minister,
kultuuriminister
keskkonnaminister
minister

Analüüs ja ettepanekud maakasutuse muutumisest (raadamisest) tekkiva keskkonnaminister
heitkoguse kompenseerimise võimaluste kohta, eesmärgiga tasakaalustada
LULUCFi bilanssi
Riigi- ja erametsas vääriselupaikade inventeerimise tegevuskava
keskkonnaminister

Vääriselupaikade inventeerimise vaheülevaade
Kliimapoliitika
4.7. Töötame välja tegevuskava kliimaneutraalsuse saavutamiseks aastaks 2050 ja Strateegia "Eesti 2035" tegevuskava
seame selle riiklikuks eesmärgiks.

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

majandus- ja taristuminister minister

keskkonnaminister
riigisekretär
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kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

veebruar 2023

detsember 2021

detsember 2021

veebruar 2023
detsember 2022

minister

juuni 2021

Vabariigi Valitsus

oktoober 2021

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Energiamajanduse arengukava koostamise ettepanek

majandus- ja taristuminister rahandusminister,
Vabariigi Valitsus
keskkonnaminister, haridusja teadusminister,
maaeluminister,
riigihalduse minister

november 2021

Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021–2035

majandus- ja taristuminister kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
keskkonnaminister
keskkonnaminister
majandus- ja
taristuminister,
haridus- ja teadusminister,
rahandusminister, terviseja tööminister

Vabariigi Valitsus

november 2021

Vabariigi Valitsus
Vabariigi Valitsus

detsember 2021
november 2022

Metsanduse arengukava aastani 2030

keskkonnaminister

Vabariigi Valitsus

september 2022

Ida-Virumaa õiglase ülemineku kava

riigihalduse minister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

Vabariigi Valitsus

mai 2021

Ida-Viru tegevuskava 2030

riigihalduse minister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

Vabariigi Valitsus

juuni 2021

keskkonnaminister

Vabariigi Valitsus

detsember 2022

keskkonnaminister

minister

veebruar 2021

keskkonnaminister

minister

veebruar 2023

haridus- ja teadusminister, kõik ministrid oma
ettevõtlus- ja
vastutusvaldkonnas
infotehnoloogiaminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Analüüs ja ettepanekud rohetehnoloogia teadmuskeskuse väljaarendamise haridus- ja teadusminister
kohta

juuni 2021

Analüüs ja ettepanekud ringmajanduse peamiste arengusuundade kohta
koos tegevuskavaga
Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava
2021–2035 fookusvaldkonna "Nutikad energialahendused" tegevuskava

ettevõtlus- ja
Vabariigi Valitsus
infotehnoloogiaminister,
keskkonnaminister
keskkonnaminister
kõik ministrid oma
minister
vastutusvaldkonnas
haridus- ja teadusminister, keskkonnaminister,
minister
ettevõtlus- ja
majandus- ja taristuminister
infotehnoloogiaminister

jaanuar 2022

riigihalduse minister

keskkonnaminister,
Vabariigi Valitsus
majandus- ja taristuminister

aprill 2021

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

keskkonnaminister, haridus- Vabariigi Valitsus
ja teadusminister, majandusja taristuminister,
rahandusminister,
maaeluminister

aprill 2021

Kliimapoliitika põhialused aastani 2050 muutmise eelnõu
Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030 muutmise eelnõu

4.8. Töötame koostöös Ida-Virumaa omavalitsuste, ettevõtlusorganisatsioonide ja
teadlastega välja tegevuskava õiglaseks üleminekuks ja uute töökohtade
loomiseks. Suuname lisaks Õiglase Ülemineku Fondi toetusele piirkonda
täiendavaid rahalisi vahendeid.

Piirkondlike põlevkivi kaevandamise ja töötlemise pärandmõjude
likvideerimine ja vähendamine
4.9. Rakendame motivatsioonipaketi, et kohalikud omavalitsused jõuaksid
Meede kliimamuutuse leevendamise ja sellega kohanemise kavade
süsinikuneutraalsuseni aastaks 2030.
koostamiseks
Euroopa Majanduspiirkonna programmi "Kliimamuutuste leevendamine ja
nendega kohanemine" elluviimine
4.10. Määrame koostöös teadlaste ja ettevõtjatega teaduse ja arenduse suunad, kus Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava
Eesti on rohepöörde eestvedaja. Toetame valitud suuna lahendusi ja oskusteabe
2021–2035
eksporti.

4.11. Loome läbi Tulevikurahastu võimalusi kohalikel kogukondadel, ettevõtetel ja Analüüs ja ettepanekud kohaliku kasu instrumendi kohta
vabakonnal osaleda aktiivsemalt rohepöördes. Töötame välja kohaliku kasu
instrumendi.
Tulevikurahastu kontseptsioon
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märts 2022

Analüüs ja ettepanekud ettevõtlussektori rahastuse kaasamise kohta
rohepöörde elluviimisel ja keskkonnakasutuse majandusmeetmete
ülevaatamise kohta

4.12. Koostame jõulisema meetmete kava 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heite Avaliku sektori hoonete energiatõhususe meetme toetuse andmise
vähendamiseks transpordi ja hoonete sektoris. Jätkame hoonete energiasäästu ning tingimused
majapidamistes taastuvenergia kasutamist toetavat programmi.
Elamute rekonstrueerimise finantsmeetmete elluviimine
Hoonete rekonstrueerimise pikaajalise strateegia elluviimine
Riikliku energia- ja kliimakava aastani 2030 uuendamine

4.13. Töötame välja tegevuskava kõigi jäätme- ja ringmajanduse eesmärkide
saavutamiseks.

keskkonnaminister

rahandusminister, majandus- Vabariigi Valitsus
ja taristuminister, ettevõtlusja infotehnoloogiaminister,
haridus- ja teadusminister

mai 2021

riigihalduse minister

majandus- ja
taristuminister,
keskkonnaminister

detsember 2021

majandus- ja taristuminister keskkonnaminister,
minister
riigihalduse minister
majandus- ja taristuminister kõik ministrid oma
minister
vastutusvaldkonnas
majandus- ja taristuminister keskkonnaminister,
Vabariigi Valitsus
maaeluminister,
riigihalduse minister,
rahandusminister, ettevõtlusja infotehnoloogiaminister,
haridus- ja teadusminister

Keskkonnavaldkonna arengukava koostamise ettepanek

keskkonnaminister

Riigi jäätmekava aastateks 2014–2020 pikendamise ettepanek

keskkonnaminister

Analüüs ja ettepanekud ohtlike jäätmete valdkonna korraldamise kohta

keskkonnaminister

Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse
eelnõu (Euroopa Parlamendi ja nõukogu teatavate plasttoodete
keskkonnamõju vähendamise direktiivi ülevõtmine)

keskkonnaminister

Analüüs ja ettepanekud ehitus- ja lammutusjäätmete ringlussevõtu
soodustamise kohta

keskkonnaminister

Analüüs ja ettepanekud ringmajanduse peamiste arengusuundade kohta
koos tegevuskavaga
Riigi jäätmekava uuendamine

keskkonnaminister
keskkonnaminister

Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamiseks uuringute tegemine keskkonnaminister
ning eriplaneeringu koostamine
Energeetika
4.14. Kiirendame taastuvenergiale üleminekut nii tootmises kui tarbimises.
Lõpetame täiendavate investeeringute tegemise fossiilsetesse kütustesse.

Taastuvenergeetika kavandamise edendamiseks ja planeeringute
koostamise aluseks vajaliku keskkonnainfo tagamine ja vajaminevate
analüüside tegemine
Riigikaitseliste kõrguspiirangute Lääne-Eestis leevendamise otsus
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minister

keskkonnaminister

veebruar 2023
veebruar 2023
veebruar 2023

kõik ministrid oma
Vabariigi Valitsus
vastutusvaldkonnas
kõik ministrid oma
Vabariigi Valitsus
vastutusvaldkonnas
majandus- ja
Vabariigi Valitsus
taristuminister, riigihalduse
minister, rahandusminister

märts 2021

maaeluminister,
sotsiaalkaitseminister,
tervise- ja tööminister,
majandus- ja
taristuminister,
rahandusminister,
riigihalduse minister,
haridus- ja teadusminister
majandus- ja
taristuminister, riigihalduse
minister
kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
majandus- ja taristuminister

Vabariigi Valitsus

mai 2021

Vabariigi Valitsus

detsember 2021

minister

jaanuar 2022

minister

november 2022

minister

veebruar 2023

riigihalduse minister,
Vabariigi Valitsus
majandus- ja taristuminister

majandus- ja taristuminister kaitseminister,
keskkonnaminister,
riigihalduse minister

Vabariigi Valitsus

märts 2021
mai 2021

pidev tegevus

aprill 2021

4.15. Rakendame koostöös kohalike esindajatega välja töötatud Ida-Virumaa
õiglase ülemineku kava, mis toetab piirkonnas teadusmahukaid tööstus- ja
tootmisarendusi.
4.16. Analüüsime tööstusinkubaatori ja rakendusliku tööstusrobootika teadusarenduskeskuse Ida-Virumaale rajamise toetamist.
4.17. Viime Eesti avalikus sektoris samm-sammult läbi roheenergiapöörde,
minnes üle taastuvenergia tarbimisele.

Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (elektrienergia siseturu
direktiivi ülevõtmine)
Taastuvelektri tootmise vähempakkumise väljakuulutamine 450 GWh
taastuvelektri tootmiseks
Analüüs ja ettepanekud avaliku sektori asutuste elektritarbimise
üleviimiseks taastuvenergiale, et seeläbi soodustada toetustevabu uusi
taastuvenergia investeeringuid
Ida-Virumaa õiglase ülemineku kava

Ida-Virumaa õiglase ülemineku kava

riigihalduse minister

4.21. Soosime kohalike taastuvenergiaühistute teket ja toimimist.
4.22. Soodustame kohaliku biometaani, teiste gaasiliste kütuste ning elektri
kasutamist transpordis.

Vabariigi Valitsus

juuni 2021

majandus- ja taristuminister

Vabariigi Valitsus

oktoober 2021

majandus- ja taristuminister rahandusminister,
riigihalduse minister

Vabariigi Valitsus

november 2021

riigihalduse minister

Vabariigi Valitsus

mai 2021

Vabariigi Valitsus

mai 2021

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
majandus- ja taristuminister rahandusminister,
riigihalduse minister,
keskkonnaminister
majandus- ja taristuminister keskkonnaminister

Vabariigi Valitsus

november 2021

Vabariigi Valitsus

november 2021

riigihalduse minister

Vabariigi Valitsus

jaanuar 2022

Analüüs ja ettepanekud Eesti vetes ja Läänemeres energiavõrgu
arendamise kohta

keskkonnaminister,
majandus- ja
taristuminister,
maaeluminister
majandus- ja taristuminister keskkonnaminister,
riigihalduse minister

minister

november 2021

Analüüs ja ettepanekud energia salvestuse turu käivitamise kohta

majandus- ja taristuminister

minister

märts 2022

Analüüs ja ettepanekud kohalike taastuvenergiaühistute tekke
hoogustamise kohta
Vesiniku väärtusahela (tootmine, tarnimine, tarbimine) pilootprojekti
meetme toetuse andmise tingimused
Keskkonnahoidlike maanteesõidukite direktiivi ülevõtmine

majandus- ja taristuminister riigihalduse minister,
minister
rahandusminister
majandus- ja taristuminister keskkonnaminister,
minister
rahandusminister
keskkonnaminister
rahandusminister, majandus- minister
ja taristuminister,
riigihalduse minister,
siseminister

märts 2022

Vähese heitega sõidukite kasutuselevõtmise edendamine

keskkonnaminister

november 2021

Elektribusside katseprojekti elluviimine

majandus- ja taristuminister

Analüüs ja ettepanekud avaliku sektori asutuste elektritarbimise
üleviimiseks taastuvenergiale, et seeläbi soodustada toetustevabu uusi
taastuvenergia investeeringuid
4.18. Kaasame EL vahendeid, et jätkata Eesti-Läti ühise meretuulepargi
Ülevaade Eesti-Läti ühise meretuulepargi eelarenduse edenemisest 2021.
eelarendamisega.
aastal
4.19. Viime lõpule Eesti merealade planeeringu, millega nähakse ette piisavad alad Mereala planeeringu kehtestamine
uute meretuuleparkide rajamiseks.

4.20. Arengu kiirendamiseks toetame taastuvatel allikatel põhinevate
elektritootmisvõimsuste ja energia salvestusvõimekuste ning energiavõrgu edasi
arendamist nii Läänemeres kui Eesti rannikul.

majandus- ja taristuminister rahandusminister

majandus- ja taristuminister minister

mai 2021
august 2021

minister

veebruar 2023

Meetme "Biometaani tootmine ja transpordisektoris tarbimine" elluviimine majandus- ja taristuminister keskkonnaminister

minister

veebruar 2023

4.23. Jätkame energiajulgeoleku ning varustuskindluse tagamiseks Eesti ja teiste
Baltimaade elektrisüsteemide Mandri-Euroopa sagedusalaga sünkroniseerimist.

Ülevaade Eesti elektrisüsteemi Euroopa Liidu elektrivõrkudega
sünkroniseerimise edenemisest 2021. aastal

majandus- ja taristuminister

Vabariigi Valitsus

november 2021

4.24. Tagame energiajulgeolekuks vajaliku juhitavate tootmisvõimsuste reservi
koos võimaliku sihtotstarbelise lisarahastusega, mis peab olema Euroopa Liidu
riigiabi reeglitega kooskõlas. Töötame selle nimel, et rajada Eestisse LNG
terminal.

Vabariigi Valitsuse määruse "Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri"
muutmise eelnõu (varustuskindluse standardi seadmine)

majandus- ja taristuminister siseminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Õigusaktide muudatused vajaduse tekkimisel võimsusmehhanismide
rakendamiseks

majandus- ja taristuminister siseminister

Vabariigi Valitsus

juuni 2022
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Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030 muutmise eelnõu

keskkonnaminister

majandus- ja
taristuminister,
haridus- ja teadusminister,
rahandusminister, terviseja tööminister

Vabariigi Valitsus

november 2022

4.25. Väljume põlevkivielektri tootmisest hiljemalt aastaks 2035 ning põlevkivi
kasutamisest energeetikas tervikuna hiljemalt aastaks 2040.

Energiamajanduse arengukava koostamise ettepanek

majandus- ja taristuminister rahandusminister,
Vabariigi Valitsus
keskkonnaminister, haridusja teadusminister,
maaeluminister

november 2021

4.26. Jätkame diskussiooniga tuumaenergeetika kasutusvõimalustest Eestis.
Otsime võimalusi riigi tuumaenergeetika kompetentsi tõstmiseks.

Ülevaade tuumaenergia kasutusele võtmise võimalustest ja tuumaenergia
töörühma moodustamine

keskkonnaminister

märts 2021

majandus- ja
Vabariigi Valitsus
taristuminister, siseminister,
rahandusminister,
kaitseminister, haridus- ja
teadusminister,
välisminister, riigihalduse
minister

V Haritud ja nutikad inimesed
Eesmärgi saavutamise näitajad:

Valitsusliidu aluspõhimõtted
Haridus ja teadus
5.1. Muudame haridussüsteemi õppijast lähtuvaks ja paindlikuks. Õpivõimalused
peavad olema valikurohked ja kättesaadavad ning haridussüsteem võimaldama
sujuvat liikumist haridustasemete ja -liikide vahel.

5.2. Käivitame eestikeelse hariduse tegevuskava, et anda kõigile võrdne võimalus
osaleda ühiskonna- ja tööelus ning jätkata õpinguid järgmisel haridustasemel.
Eraldame lasteaedadele ja koolidele vajaliku rahastuse, mis võimaldab korraldada
õppeprotsessi eesti keeles, tagades kvaliteetse hariduse. Toome haridusasutustesse
vastava kvalifikatsiooniga lisaõpetajaid.

Täiskasvanute (25–64-aastaste) elukestvas õppes osalemise määr formaal- ja mitteformaalõppes (algtase 2019. a: 20,1%; sihttase 2023. a: 21%)
Eri- ja kutsealase haridusega täiskasvanute (25–64-aastaste) osakaal (algtase 2019. a: 73,1%; sihttase 2023. a: 74,5%)
Madala haridustasemega mitteõppivate 18–24-aastaste osakaal (%) (algtase 2019. a: 9,8%; sihttase 2023. a: 9,6%)
Eesti keelest erineva kodukeelega õppija eesti keele oskus põhikooli lõpetamisel (%): vähemalt B1-tasemel (algtase 2019. a: 70,5%; sihttase 2023. a: 72%)

Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035

haridus- ja teadusminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Analüüs ja ettepanekud põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi
riikliku õppekava muutmise kohta
Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava
2021–2035 fookusvaldkonna "Elujõuline Eesti" hariduse suuna
tegevuskava
Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035

haridus- ja teadusminister

minister

november 2021

haridus- ja teadusminister

minister

jaanuar 2022

haridus- ja teadusminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Meede eestikeelses koolis muukeelse õppija toetamiseks

haridus- ja teadusminister

minister

aprill 2021

Meede kvalifitseeritud lisaõpetaja palkamise toetamiseks lasteaedades

haridus- ja teadusminister

minister

aprill 2021

Eestikeelse hariduse tegevuskava

haridus- ja teadusminister

minister

november 2021
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kultuuriminister,
tervise- ja tööminister

5.3. Aine- ja erialaoskuste kõrval pöörame senisest rohkem tähelepanu üld- ja
tulevikupädevuste arendamisele. Oluline on õppe personaliseerimine,
mitmekesistamine, finantskirjaoskuse suurendamine ja õppetegevuse
digilahendustega toetamine.

5.4. Õpetajate järelkasvu ja õpetajaameti väärtustamine on Eesti riigi kestlikkuse
tugisammas. Õpetajakoolituses lähtume eesmärgist, et Eestis oleks pädevad ja
motiveeritud õpetajad ning koolijuhid.

5.5. Toetame terviklähenemist haridusliku erivajadusega õppijate toetamiseks ja
erinevate tugiteenuste pakkumiseks. Pöörame eritähelepanu alusharidusele,
tagamaks erivajaduste võimalikult varajast märkamist ja tuge. Loome koolides
talendi- ja õpisõbraliku keskkonna.

5.6. Toetame inimeste teadmiste ja oskuste kooskõlla viimist tööturu vajaduste
ning majanduse struktuurimuutustega ja kaasajastame kutsehariduse
õppevõimalusi.

5.7. Panustame programmeerimise ja robootika õpetamisele algklassides, et tõsta
laste huvi reaalainete vastu. Suurendame digiõppe võimekust õpetajate ning
õpilaste tasandil.

Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035

haridus- ja teadusminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Noortevaldkonna arengukava 2021–2035

haridus- ja teadusminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Analüüs ja ettepanekud põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi
riikliku õppekava muutmise kohta
Õppe personaliseerimiseks vajaliku õpiraja taristu tervikanalüüs ja
õpianalüütika katseprojekt
Haridus- ja noorteprogrammi 2021–2024 elluviimine

haridus- ja teadusminister

minister

november 2021

minister

august 2022

haridus- ja teadusminister

minister

pidev tegevus

Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035

haridus- ja teadusminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Meetmed ja tegevuskava õpetajate järelkasvu tagamiseks ning
õpetajaameti väärtustamiseks
Analüüs ja ettepanekud erivajadusega laste tugisüsteemi korrastamise
kohta

haridus- ja teadusminister

minister

aprill 2021

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Annete arendamise kontseptsioon

haridus- ja teadusminister

minister

aprill 2021

Alushariduse riiklik õppekava

haridus- ja teadusminister

sotsiaalkaitseminister

Vabariigi Valitsus

jaanuar 2022

Alushariduse seaduse eelnõu

haridus- ja teadusminister

sotsiaalkaitseminister,
tervise- ja tööminister

Vabariigi Valitsus

jaanuar 2022

Annete arendamise tegevusplaan

haridus- ja teadusminister

minister

jaanuar 2022

Analüüs ja ettepanekud digi- ja rohepöördeks vajalike oskustega tööjõu
tagamise ning teadmusbaasi arendamise kohta

haridus- ja teadusminister

tervise- ja tööminister,
maaeluminister,
ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister,
majandus- ja
taristuminister,
keskkonnaminister

Vabariigi Valitsus

oktoober 2021

Analüüs ja ettepanekud kutsesüsteemi reformimise kohta

haridus- ja teadusminister

tervise- ja tööminister

minister

märts 2022

Analüüs ja ettepanekud kõrg- ja kutsehariduses mikrokvalifikatsioonide
väljatöötamise kohta
Analüüs ja ettepanekud OSKA metoodika ametipõhiselt oskusepõhiseks
muutmise kohta

haridus- ja teadusminister

tervise- ja tööminister

minister

mai 2022

haridus- ja teadusminister

Vabariigi Valitsus

mai 2022

Analüüs ja ettepanekud sekkumismeetmete kohta, mis toetavad
soostereotüüpidest vaba karjäärivalikut ja töötingimusi
Haridus- ja noorteprogrammi 2021–2024 elluviimine

sotsiaalkaitseminister

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister,
tervise- ja tööminister
tervise- ja tööminister,
haridus- ja teadusminister

minister

mai 2022

haridus- ja teadusminister

minister

pidev tegevus

Meede koolide, õpetajate ja õpilaste digivõimekuse suurendamiseks

haridus- ja teadusminister

minister

aprill 2021

Meede reaalainete vastu huvi suurendamiseks ning programmeerimise ja
robootika õpetamiseks algklassides

haridus- ja teadusminister

minister

aprill 2021
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haridus- ja teadusminister

sotsiaalkaitseminister

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

haridus- ja teadusminister,
riigihalduse minister

5.8. Töötame välja kõrghariduse rahastamise mudeli, mis võimaldab kaasata
eraraha.
5.9. Kindlustame eesti keele väärtustamise ja püsimajäämise teaduskeelena,
tagame riigipoolse toetuse eesti keele arengu teadustegevuseks. Eesti keele
uurimine on rahvusvaheliselt kõrgel tasemel ning keeletaristu on innovaatiline,
avatud ja mitmekesine. Toetame eesti keele arendamist digitaalajastule kohaselt.

5.10. Viime läbi doktoriõppe reformi tagamaks noorteadlaste järelkasvu ja loome
ettevõtlusdoktorantuuri.

Analüüs ja ettepanekud tüdrukute ja naiste IKT-valdkonda toomise kohta

sotsiaalkaitseminister

Analüüs ja ettepanekud kõrghariduse rahastamise põhimõtete kohta

minister

september 2021

haridus- ja teadusminister

Vabariigi Valitsus

november 2021

Eesti keele arengukava 2021–2035

haridus- ja teadusminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Analüüs ja ettepanekud kõrghariduse rahastamise põhimõtete kohta

haridus- ja teadusminister

Vabariigi Valitsus

november 2021

Eesti keeletehnoloogia valdkonna arendamise ning keeletehnoloogia
vahendite laialdase kasutuselevõtu tegevuskava
Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava
2021–2035 fookusvaldkonna "Elujõuline Eesti" keele ja kultuuriruumi
suuna tegevuskava
Analüüs ja ettepanekud eesti keele teadus- ning kõrghariduskeelena (sh
eestikeelse oskussõnavara ja õppekavade arendamine koostöös
ülikoolidega) arendamise kohta
Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste
muutmise seaduse eelnõu
Toetuse andmise tingimused teadmussiirdedoktorantuuri toetamiseks

haridus- ja teadusminister

Rahvastiku- ja perepoliitika
5.11. Teeme hajalas elavate eestlastega side pidamise ja nende tagasipöördumisel Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2030
Eestisse elama asumise võimalikult sujuvaks.
5.12. Toetame kõikjal maailmas eestlust ja väliseesti kogukondi, nende koole,
Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2030
kultuuriüritusi ja suhtlust Eestiga (eesti keele õpe, Eesti uuringud).
5.13. Pakume venekeelsele elanikkonnale riigipoolse programmi kaudu eesti keele Keeleprogrammi 2021–2024 elluviimine
õpet.
Eesti keele majade laiendamise kontseptsiooni väljatöötamine
Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2030
Täiskasvanute eesti keele kursuseid ja keeleõpet toetavaid teenuseid
koondava e-keskkonna lähteülesanne ja ärianalüüs
5.14. Laste sündide toetamiseks tagame peredele vajaliku toe pereplaneerimisel ja Peresõbraliku tööandja märgise programmi rakendamine
laste kasvatamisel, et saaksid sündida kõik soovitud lapsed. Jätkame töö- ja
pereelu ühitamise peresõbraliku tööandja märgise andmisega.
Vanemlike oskuste arendamisele suunatud programmide elluviimine
Perehüvitiste seaduse muutmise eelnõu ettepanekud, millega muudetakse
perehüvitisi paindlikumaks
Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepanek

5.15. Pöörame erilist tähelepanu vähekindlustatud peredele, erivajadustega lapsi
kasvatavatele peredele, üksikvanematele ja paljulapselistele peredele.

Perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (miinimumelatis)
Analüüs ja ettepanekud erivajadusega laste tugisüsteemi korrastamise
kohta
Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepanek
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haridus- ja teadusminister

haridus- ja teadusminister

ettevõtlus- ja
minister
infotehnoloogiaminister
kultuuriminister, ettevõtlus- minister
ja infotehnoloogiaminister

jaanuar 2022
jaanuar 2022

haridus- ja teadusminister

minister

märts 2022

haridus- ja teadusminister

Vabariigi Valitsus

august 2021

haridus- ja teadusminister

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

minister

november 2021

kultuuriminister,
siseminister
kultuuriminister,
siseminister
haridus- ja teadusminister

välisminister,
sotsiaalkaitseminister
välisminister,
sotsiaalkaitseminister

Vabariigi Valitsus

september 2021

Vabariigi Valitsus

september 2021

minister

pidev tegevus

kultuuriminister
kultuuriminister,
siseminister
haridus- ja teadusminister

Vabariigi Valitsus
välisminister,
Vabariigi Valitsus
sotsiaalkaitseminister
kultuuriminister, tervise- ja minister
tööminister, siseminister

aprill 2021
september 2021
jaanuar 2022

sotsiaalkaitseminister

minister

pidev tegevus

sotsiaalkaitseminister
sotsiaalkaitseminister

minister
minister

pidev tegevus
aprill 2021

sotsiaalkaitseminister,
tervise- ja tööminister
justiitsminister
sotsiaalkaitseminister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
sotsiaalkaitseminister
haridus- ja teadusminister,
riigihalduse minister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Vabariigi Valitsus
Vabariigi Valitsus

september 2021
aprill 2021

sotsiaalkaitseminister,
tervise- ja tööminister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (pankrotimenetlusaegse
elatisabi loomine ja perehüvitiste saamise põhimõtete täpsustamine)

sotsiaalkaitseminister

5.16. Tagame noortele peredele võimaluse saada oma kodu soetamiseks
eluasemelaenu riigi käendusel minimaalse omafinantseeringuga.

Analüüs ja ettepanekud minimaalse omakapitaliga kodulaenu kohta
noortele peredele

5.17. Loome toimiva perelepitussüsteemi, mis võimaldab vanemate lahkumineku
korral lapse heaolust lähtuvate elukorralduse kokkulepete sõlmimise.

Perelepituse eelnõu

majandus- ja taristuminister ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister,
sotsiaalkaitseminister,
riigihalduse minister
sotsiaalkaitseminister
justiitsminister

5.18. Me ei muuda perekonnaseaduses sätestatud abielu mõistet. Seame
Tegevuspõhimõte
eesmärgiks erinevates kooselumudelites elavate inimeste õiguste kaitse, milleks
otsime Riigikogus laiapõhjalist ühisosa.
5.19. Edendame soolist võrdõiguslikkust, et tagada meeste ja naiste võrdne
Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepanek
kohtlemine ja võrdsed võimalused. Tagame valdkondade üleselt võrdse kohtlemise
ja diskrimineerimise kaitse.
Eesti seisukohad palkade läbipaistvuse direktiivi kohta

Kultuur ja sport
5.21. Tagamaks Eesti inimestele võimaluse osa saada nii kõrgkultuurist kui
osaleda rahvakultuuri edendamisel, arvestame kultuurirajatiste planeerimisel
regionaalset tasakaalu ja meie kultuurilise mitmekesisuse edendamist.

Võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (kohaldamisala laiendamine)
Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepanek

Vabariigi Valitsus

oktoober 2021

minister

mai 2021

Vabariigi Valitsus

oktoober 2021

pidev tegevus

sotsiaalkaitseminister,
tervise- ja tööminister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

sotsiaalkaitseminister

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister,
tervise- ja tööminister,
riigihalduse minister
kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

Vabariigi Valitsus

mai 2021

Vabariigi Valitsus

juuni 2021

tervise- ja tööminister,
riigihalduse minister

Vabariigi Valitsus

veebruar 2022

Vabariigi Valitsus
Vabariigi Valitsus

veebruar 2022
aprill 2021

Vabariigi Valitsus

juuli 2021

Analüüs ja ettepanekud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste
sotsiaalkaitseminister
(sh ligipääsetavuse) edendamise institutsionaalse võimekuse parandamise
kohta
Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise seaduse eelnõu
sotsiaalkaitseminister

5.20. Parandame elukeskkonna, teenuste ja toodete ligipääsetavust kõigi
valdkondade üleselt.

justiitsminister

Ligipääsetavuse rakkerühma lõpparuanne

sotsiaalkaitseminister
sotsiaalkaitseminister,
tervise- ja tööminister
riigisekretär

Ligipääsetavuse seaduse eelnõu

sotsiaalkaitseminister

kultuuriminister, ettevõtlus- Vabariigi Valitsus
ja infotehnoloogiaminister,
majandus- ja
taristuminister, siseminister,
rahandusminister

september 2021

Siseministri määruse nr 26 "Hädaabiteadete menetlemise kord ja
hädaabiteadete menetlemise toimimisele esitatavad nõuded" muutmine

siseminister

sotsiaalkaitseminister

minister

mai 2022

Kultuuri arengukava 2030 koostamise ettepanek

kultuuriminister

Vabariigi Valitsus

märts 2021

Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2030

kultuuriminister,
siseminister

Vabariigi Valitsus

september 2021
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kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
sotsiaalkaitseminister,
kultuuriminister,
majandus- ja
taristuminister, ettevõtlusja infotehnoloogiaminister

välisminister,
sotsiaalkaitseminister

5.22. Hoolitseme Eesti laulu- ja tantsupeoliikumise järjepidevuse eest. Kaasame
Analüüs ja ettepanekud laulu- ja tantsupeoliikumise järjepidevuse
rahvuskultuuri edendamisse rahvuskaaslasi kogu maailmast, tagame nende loodud tagamise kohta
kultuuripärandi säilitamise kodumaal.
5.23. Toetame mitmekülgse kõrgkultuuri loomist kõigi loomevaldkondade lõikes. Kultuuri arengukava 2030 koostamise ettepanek

5.24. Tagame kõigile rahvusgruppidele Eestis oma rahvuskultuuri arendamise
võimalused.
5.25. Analüüsime "Pühakodade säilitamise ja arengu" programmi taastamise
võimalusi.
5.26. Soodustame kultuuriürituste keskkonnajalajälje vähendamist ja tõstame Eesti
kultuuri kättesaadavust digiplatvormidel.

5.27. Toetame etendusasutusi võimaldamaks etenduste läbiviimist kõigis Eesti
piirkondades.
5.28. Väärtustame rahvaraamatukogude rolli ühiskonnas ning peame oluliseks
raamatukogude säilitamist maapiirkondades ja külades.

5.29. Kultuurikiirendi – loome rahastusmudeli, mis võimaldaks eri valdkondade
kultuuriinstitutsioonidel sooritada arenguhüppeid ja kaasata erarahastust.

Analüüs ja ettepanekud loomevaldkonna ökosüsteemi tervikkäsitluse
kohta
Kultuuri arengukava 2030 koostamise ettepanek

kultuuriminister

Vabariigi Valitsus

juuni 2021

kultuuriminister

Vabariigi Valitsus

märts 2021

kultuuriminister

Vabariigi Valitsus

mai 2022

kultuuriminister

Vabariigi Valitsus

märts 2021

minister

aprill 2021

minister

september 2021

minister

jaanuar 2022

Vabariigi Valitsus

veebruar 2022

minister

veebruar 2022

minister
minister

veebruar 2023
veebruar 2023

Analüüs ja ettepanekud "Pühakodade säilitamise ja arengu" programmi
taastamise kohta
Analüüs ja ettepanekud digitaalse kultuuripärandi kättesaadavuse
infosüsteemi kohta
Analüüs ja ettepanekud ringmajanduse peamiste arengusuundade kohta
koos tegevuskavaga
Analüüs ja ettepanekud kultuurikorralduse keskkonnajalajälje
vähendamise kohta
Üleriigiline e-väljaannete laenutuskeskkond

kultuuriminister

Kultuuripärandi digiteerimine 2018–2023 tegevuskava elluviimine
Kultuuripärandi digiteerimine 2024–2030 tegevuskava loomine

kultuuriminister
kultuuriminister

Etendusasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu

kultuuriminister

Vabariigi Valitsus

oktoober 2021

Rahvaraamatukogu seaduse muutmise seaduse eelnõu

kultuuriminister

Vabariigi Valitsus

detsember 2021

Analüüs ja ettepanekud rahvaraamatukogude rolli laiendamise (sh
lõimumise, elukestva õppe, tööturu- jm teenused) kohta

kultuuriminister

haridus- ja teadusminister,
riigihalduse minister

Vabariigi Valitsus

veebruar 2022

Analüüs ja ettepanekud kultuurikiirendi loomise kohta

kultuuriminister

rahandusminister

Vabariigi Valitsus

oktoober 2021

kultuuriminister

haridus- ja teadusminister

Vabariigi Valitsus

märts 2021

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

5.30. Loome Kultuuriranitsa rahastu, mis suurendab noorte võimalust kultuurist
Analüüs ja ettepanekud kultuuriranitsa loomise kohta
osa saada.
5.31. Seame Eestimaa inimeste vaimse ja füüsilise tervise riiklikuks prioriteediks. Tervete eluviiside ja rahvatervise edendamiseks liikumisharrastuse
Tähtsustame kehakultuuri ja sporti tervete eluviiside ning rahvatervise
kontseptsioon
edendamisel.
Vaimse tervise roheline raamat

Toitumise ja liikumise roheline raamat
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kultuuriminister

siseminister

kultuuriminister
keskkonnaminister
kultuuriminister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
keskkonnaminister
ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister,
haridus- ja teadusminister

kultuuriminister

tervise- ja tööminister

sotsiaalkaitseminister,
haridus- ja teadusminister,
kultuuriminister,
siseminister,
justiitsminister,
kaitseminister

tervise- ja tööminister

kultuuriminister,
Vabariigi Valitsus
haridus- ja teadusminister,
maaeluminister,
majandus- ja taristuminister

oktoober 2021

5.32. Väärtustame treenerite, huviharidusõpetajate ja noorsootöötajate tööd.
Edendame laiapindset liikumisharrastust läbi treenerite palgatoetuse, koolispordi,
noorte huvitegevuse ja liikumisürituste toetussüsteemide edasiarenduste ning
liikumist soodustava taristu (sh multifunktsionaalsete spordihallide) arendamise.

5.33. Edendame erivajadustega inimeste sportimis- ja liikumisvõimalusi ning
ligipääsetavust.

5.34. Eesti tippspordi konkurentsivõime parandamiseks ja riigi kuvandi
tugevdamiseks toetame olulisi spordiüritusi (sh Rally Estonia) ja saavutusspordi
eriprogrammi Team Estonia.

Haridus- ja noorteprogrammi 2021–2024 elluviimine

haridus- ja teadusminister

Spordiprogrammi 2021–2024 elluviimine
Ligipääsetavuse rakkerühma lõpparuanne

kultuuriminister
riigisekretär

Spordiprogrammi 2021–2024 elluviimine

kultuuriminister

minister

minister
sotsiaalkaitseminister,
Vabariigi Valitsus
kultuuriminister,
majandus- ja taristuminister
minister

pidev tegevus

pidev tegevus
juuli 2021

pidev tegevus

VI Aktiivne ja kaitstud Eesti
Eesmärgi saavutamise näitajad:

Eesti kohalolu ja mõju maailmas (Elcano Global Presence Index) (algtase 2019. a: 13/89; sihttase 2023. a: ≤13/89)
EL-i ühtekuuluvuse indeks (ECFR EU Cohesion Monitor) (algtase 2019. a: 6,7; sihttase 2023. a: 6,8)
Kaitsetahe (valmisolek osaleda kaitsetegevuses, kui Eestile tungitaks kallale; allikas: Kaitseministeerium) (algtase 2020. a: 57,6%; sihttase 2023. a: 58%)

Valitsusliidu aluspõhimõtted
Välispoliitika
6.1. Eesti inimeste turvalisus ja heaolu on kõige paremini tagatud maailmas, mis Tegevuspõhimõte
põhineb demokraatlikul riigikorraldusel, inimõiguste tagamisel, rahvusvaheliselt
kokku lepitud reeglitel ja euroopalikel väärtustel.
6.2. Tihendame koostööd Euroopa Liidu ja NATO liitlastega. Kinnistame tugevaid Eesti ja USA suhete tugevdamise tegevuskava (eesmärgid ja
atlandiüleseid suhteid, pöörates erilist tähelepanu suhete arendamisele USA uue
põhitegevused)
administratsiooniga.
Eesti ja Prantsusmaa suhete tugevdamise tegevuskava (eesmärgid ja
põhitegevused)
Eesti ja Saksamaa suhete tugevdamise tegevuskava (eesmärgid ja
põhitegevused)
Eesti eesmärgid ja põhitegevused NATO strateegilistes
tulevikusuundumustes, et tugevdada heidutus- ja kaitsehoiakut ning
transatlantilist sidet
Eesti ja Poola suhete tugevdamise tegevuskava (eesmärgid ja
põhitegevused)
Eesti ja Ühendkuningriigi suhete tugevdamise tegevuskava (eesmärgid ja
põhitegevused)
Eesti ja Põhjala ning Balti riikide suhete tugevdamise tegevuskava
(eesmärgid ja põhitegevused)
Julgeolekupoliitika aluste uuendamine

6.3. Jätkame aktiivset diplomaatilist tegevust ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena ja Tegevuskava ja ülevaade diplomaatilisest tööst Arktika Nõukogu
töötame Arktika Nõukogu vaatlejaliikmeks saamise nimel.
vaatlejaliikmeks saamiseks
Ülevaade Eesti senise tegevuse tulemustest ÜRO Julgeolekunõukogus ja
strateegilised eesmärgid 2021. aastaks
Eesti inimõigusdiplomaatia alused ja tegevuskava
Kokkuvõte ja järeldused Eesti saavutustest ÜRO Julgeolekunõukogu
liikmena
6.4. Pöörame erilist tähelepanu idapartnerlusriikide toetamisele nende pürgimustes Idapartnerlusriikide toetamise tegevuskava (eesmärgid ja põhitegevused)
vabade ja demokraatlike ühiskondade tugevdamise suunas.
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pidev tegevus

välisminister

kaitseminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

välisminister

kaitseminister

Vabariigi Valitsus

mai 2021

välisminister

kaitseminister

Vabariigi Valitsus

mai 2021

välisminister

kaitseminister

Vabariigi Valitsus

juuni 2021

välisminister

kaitseminister

Vabariigi Valitsus

juuni 2021

välisminister

kaitseminister

Vabariigi Valitsus

juuni 2021

välisminister

kaitseminister

Vabariigi Valitsus

oktoober 2021

riigisekretär

välisminister,
Vabariigi Valitsus
kaitseminister, siseminister

välisminister

juuni 2022

Vabariigi Valitsus

veebruar 2021

välisminister

kaitseminister

Vabariigi Valitsus

märts 2021

välisminister
välisminister

kaitseminister

Vabariigi Valitsus
Vabariigi Valitsus

aprill 2021
veebruar 2022

Vabariigi Valitsus

oktoober 2021

välisminister

6.5. Tugevdame Eesti välisteenistust, sh välisesindatust, laiendades Eesti
diplomaatilist aktiivsust.

Tegevuskava Eesti esindatuse suurendamiseks rahvusvaheliste
organisatsioonide võtmeametikohtadel
Välisteenistuse (sh välisesinduste võrgu) tugevdamise plaan

6.6. Uuendame äridiplomaatia strateegiat ja tagame senisest koordineerituma Eesti Investeeringute Eestisse meelitamise strateegia täiendamine
majandushuvide esindamise välisriikides.
(Äridiplomaatia strateegia uuendamine)
Tegevuskava Eesti äridiplomaatia arendamiseks Aasias

6.7. Seame arengukoostöö eesmärgiks stabiilsuse, demokraatia ja jõukuse
suurendamise Euroopa naabruses ja maailmas tervikuna, tutvustades Eesti
edulugusid e-riigi, digitaalse identiteedi ning haridus- ja tervishoiuvaldkonnas.

6.8. Kaasame globaalset Eesti kogukonda ja teostame üleilmse eestluse
programmi.

kaitseminister

Vabariigi Valitsus

jaanuar 2022

välisminister

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister,
kaitseminister
välisminister

Vabariigi Valitsus

jaanuar 2022

minister

oktoober 2021

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
välisminister

ettevõtlus- ja
Vabariigi Valitsus
infotehnoloogiaminister,
maaeluminister, haridus- ja
teadusminister
ettevõtlus- ja
Vabariigi Valitsus
infotehnoloogiaminister,
maaeluminister, haridus- ja
teadusminister
ettevõtlus- ja
Vabariigi Valitsus
infotehnoloogiaminister,
maaeluminister, haridus- ja
teadusminister,
keskkonnaminister
Vabariigi Valitsus

märts 2022

Tegevuskava Eesti äridiplomaatia arendamiseks Laheriikides

välisminister

Tegevuskava Eesti äridiplomaatia arendamiseks Aafrikas

välisminister

Analüüs ja ettepanekud Eesti rahvusvahelise arengukoostöö edendamise
kohta

välisminister

Haridusekspordi strateegiline tegevuskava

haridus- ja teadusminister

välisminister, ettevõtlus- ja minister
infotehnoloogiaminister

september 2021

Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2030

kultuuriminister,
siseminister
välisminister

välisminister,
sotsiaalkaitseminister

Vabariigi Valitsus

september 2021

minister

november 2021

siseminister

välisminister,
sotsiaalkaitseminister

Vabariigi Valitsus

märts 2021

Vabariigi Valitsus

november 2021
pidev tegevus

Vabariigi Valitsus

märts 2021

Vabariigi Valitsus

märts 2021

Vabariigi Valitsus

märts 2021

Vabariigi Valitsus

märts 2021

Vabariigi Valitsus

september 2021

Vabariigi Valitsus

september 2021

Vabariigi Valitsus

november 2021

Üleilmse eestluse programm 2022–2025
Euroopa Liit
6.9. Jätkame Eesti tegusat tööd Euroopa Liidu kõikidel olulistel juhtimistasanditel. Eesti seisukohad rände- ja varjupaigaleppe eelnõude kohta

6.10. Eesti osaleb aktiivselt Euroopa Liidu ühtsete tegevuste kavandamisel, et
väljuda COVID-19 kriisist ja sellest tingitud majandusraskustest.
6.11. Eesti osaleb aktiivselt Euroopa Liidu kliima- ja digipoliitika kujundamisel
ning aitab kaasa, et Euroopa Liit oleks maailmas kliimapoliitika eestvedaja.

välisminister

Euroopa Liidu poliitika 2022–2023 prioriteedid
Tegevuspõhimõte

riigisekretär

Eesti seisukohad digiteenuste määruse kohta

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

Eesti seisukohad looduse taastamise eesmärkide õigusliku algatuse kohta

keskkonnaminister

Eesti seisukohad metaaniheite vähendamise strateegia kohta

keskkonnaminister

Eesti seisukohtad säästva ja aruka liikuvuse strateegia kohta
Eesti seisukohad kliima- ja energiapaketi "Eesmärk 55%" kohta

Eesti seisukohad metsanduse strateegia kohta
Eesti kliimadiplomaatia alused ja tegevuskava
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majandus- ja
taristuminister,
justiitsminister
maaeluminister

maaeluminister, majandusja taristuminister
majandus- ja taristuminister keskkonnaminister,
rahandusminister
keskkonnaminister
rahandusminister,
majandus- ja
taristuminister,
maaeluminister
keskkonnaminister
maaeluminister, majandusja taristuminister
välisminister

juuni 2022

november 2022

aprill 2021

6.12. Peame tähtsaks geopoliitilist Euroopa Liitu ja toetame Euroopa Liidu ühtse
välis- ja julgeolekupoliitika tugevdamist.

6.13. Hoiame ja tugevdame Euroopa Liidus vaba liikumise põhimõtteid.
6.14. Osaleme aktiivselt Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tihedate
tulevikusuhete kujundamisel.
6.15. Oleme Euroopa Liidus eestvedajad väärinfo ja avaliku inforuumi
manipuleerimise vastases võitluses.

Euroopa Liidu poliitika 2022–2023 prioriteedid
Eesti eesmärgid ja põhitegevused Euroopa Liidu ühises välis- ja
julgeolekupoliitikas
Analüüs ja ettepanekud Euroopa Liidu abiklauslite kasutamise kohta, sh
sõjalise rünnaku korral

riigisekretär
välisminister
kaitseminister

välisminister,
siseminister,
riigisekretär

Euroopa Liidu poliitika 2022–2023 prioriteedid
Kahese kasutusega taristuprojektide ettevalmistamine ning esitamine
Euroopa Komisjonile
Strateegiliste partnerite kaasamine alalise struktureeritud koostöö
(PESCO) projektidesse ja Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) tegevusse

riigisekretär
kaitseminister
kaitseminister

minister

november 2021

Eesti seisukohad piirikontrolli tõhustamise ja Schengeni alal vaba
liikumise tagamise algatuse kohta
Eesti ja Ühendkuningriigi suhete tugevdamise tegevuskava (eesmärgid ja
põhitegevused)
Euroopa Liidu poliitika 2022–2023 prioriteedid

siseminister

Vabariigi Valitsus

juuli 2021

kaitseminister, siseminister Vabariigi Valitsus

juuni 2021

Akadeemilise kompetentsi arendamine infokorratuse valdkonnas ja
Euroopa Liidu ülese vaatega rahvusvahelise magistriprogrammi loomine
Eestisse
Euroopa Liidu ülene infokorratuse vastane hackaton

riigisekretär

välisminister

Vabariigi Valitsus
Vabariigi Valitsus

november 2021
juuni 2021

Vabariigi Valitsus

september 2021

Vabariigi Valitsus
majandus- ja taristuminister minister

november 2021
november 2021

kaitseminister

Vabariigi Valitsus

november 2021

haridus- ja teadusminister

minister

november 2022

riigisekretär

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister,
välisminister

minister

november 2022

riigisekretär

haridus- ja teadusminister,
kaitseminister,
kultuuriminister,
maaeluminister,
siseminister, välisminister,
majandus- ja
taristuminister, ettevõtlusja infotehnoloogiaminister

Vabariigi Valitsus

mai 2021

Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste õigusaktide muutmise
väljatöötamiskavatsus eesmärgiga hüvitada ajateenija eluasemelaenude
intresside kulu ja enne ajateenistust juhtimisõiguse omandamiseks tehtud
kulu
Kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (arstlike
komisjonide tegevuse ajakohastamine, asendusteenistuse reservteenistus)

kaitseminister

majandus- ja
taristuminister,
rahandusminister

Vabariigi Valitsus

september 2021

kaitseminister

tervise- ja tööminister

Vabariigi Valitsus

september 2021

Kahe lisaõppekogunemise korraldamine eesmärgiga tagada Kaitseväe
sõjaaja üksuste lahinguvalmidus ning mobilisatsiooni valmisoleku
alalhoidmine ja kontrollimine
Julgeolekupoliitika alused

kaitseminister

Vabariigi Valitsus

detsember 2021

Riigikaitse
6.16. Eesti riigikaitse põhineb Eesti inimeste vankumatul kaitsetahtel, ajateenistuse Riigikaitse arengukava 2030
toel loodud reservarmeel, Kaitseliidul, iseseisva kaitsevõime arendamisel ning
kindlatel liitlassuhetel NATOga.
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riigisekretär

riigisekretär

välisminister,
Vabariigi Valitsus
kaitseminister, siseminister

juuni 2022

6.17. Jätkame riigikaitse kulude täitmist praegustes kavades ettenähtud tasemel,
Riigikaitse arengukava 2030
mis on vähemalt 2% SKP-st ning millele lisanduvad liitlaste Eestis vastuvõtmisega
seotud kulud ja kaitseinvesteeringute programm.

6.18. Pingutame Euroopa julgeoleku ja sõjalise kaitse alustalaks oleva NATO
tugevdamise nimel. Peame vajalikuks heidutus- ja kaitsemeetmete jätkuvat
tugevdamist, sh läbi liitlaste sõjalise kohalolu Balti riikides.

6.19. Arendame strateegilisi liitlassuhteid ning kaitsekoostööd Euroopa Liidu
liikmesriikide ja Ühendkuningriigiga. Suurendame Põhjala ja Balti riikide
julgeolekupoliitika alast ühistegevust.

6.20. Viime laia riigikaitse arendamise kvalitatiivselt uuele tasemele,
konsolideerides erinevateks kriisideks valmistumise Riigikantseleisse ja
suurendame õiguslikku selgust kriiside lahendamisel.

riigisekretär

RKAK 2021–2030 sõjalise kaitse peatükile tuginev riigikaitse sõjalise
kaitsevõime programm 2023–2026
Eesti eesmärgid ja põhitegevused NATO strateegilistes
tulevikusuundumustes, et tugevdada heidutus- ja kaitsehoiakut ning
transatlantilist sidet
Analüüs ja ettepanekud regionaalsete liitlastega võimearendusalase
koostöö kohta
Analüüs ja ettepanekud võtmeliitlasi kaasava laiapindse riigikaitse
suurõppuse korraldamise kohta

kaitseminister

Analüüs ja ettepanekud Suurbritannia, Prantsusmaa ja Taani sõjalise
kohaloleku ambitsioonitaseme tõstmiseks ja pikaajaliseks kinnistamiseks
võimaluste loomise kohta
Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu kehtestamine

kaitseminister

Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu algatamine
Analüüs ja ettepanekud Ameerika Ühendriikide vägede Eestis regulaarse
kohaloleku tagamise kohta
Analüüs, ettepanekud ja läbirääkimised NATO kiirendivõrgustiku
loomiseks ning läbirääkimised ühe selle osise Eestisse asutamiseks
Panustamine Põhjadiviisi staabi ülesehitamisse raamriigina eesmärgiga
tugevdada regionaalset kaitselahendit sõjalise juhtimise edendamise kaudu

kaitseminister
kaitseminister

Analüüs ja ettepanekud Balti riikide kaitsekoostöö ja kollektiivkaitse
tugevdamise kohta
Hädaolukorra seaduse muutmise seadus (kriisireguleerimise poliitika
kujundamise koondamine Riigikantseleisse)

haridus- ja teadusminister,
kaitseminister,
kultuuriminister,
maaeluminister,
siseminister, välisminister,
majandus- ja
taristuminister, ettevõtlusja infotehnoloogiaminister

Vabariigi Valitsus

mai 2021

minister

veebruar 2022

välisminister

kaitseminister

Vabariigi Valitsus

juuni 2021

kaitseminister

välisminister

Vabariigi Valitsus

september 2021

kaitseminister

siseminister,
tervise- ja tööminister,
majandus- ja
taristuminister,
keskkonnaminister,
maaeluminister
välisminister

Vabariigi Valitsus

september 2021

Vabariigi Valitsus

november 2021

Vabariigi Valitsus

november 2021

Vabariigi Valitsus
Vabariigi Valitsus

november 2021
mai 2022

Vabariigi Valitsus

detsember 2022

kaitseminister

minister

pidev tegevus

kaitseminister

Vabariigi Valitsus

märts 2021

riigisekretär, majandus- ja
taristuminister

Vabariigi Valitsus

märts 2021

kaitseminister

kaitseminister

siseminister

keskkonnaminister,
riigihalduse minister
riigihalduse minister

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

Siseministeeriumi ja Kaitseministeeriumi koostöökokkuleppe sõlmimine kaitseminister
eesmärgiga tugevdada koostööd siseturvalisuse ja sõjalise kaitse
valdkonnas
Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu tegevusalade riigikaitseliste
kaitseminister
sundkoormiste koondkava kinnitamiseks, milles loetletakse ja
kirjeldatakse tegevusalasid ja tegevusi, mille korral on riigil huvi
rakendada vajaduse tekkimisel neid vastavate teenustena riigi sõjalise
kaitse toetamiseks, kas riigi tellimuse või sundkoormise määramise kaudu

siseminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Kriisideks valmisoleku seaduse väljatöötamiskavatsus (riigikaitseseaduse, riigisekretär
hädaolukorra seaduse ja erakorralise seisukorra seaduse koondamiseks)

justiitsminister,
Vabariigi Valitsus
kaitseminister, siseminister

juuni 2021
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6.21. Parandame Eesti merekaitsevõimekust ja merepiiri seiret suurendades
erinevate ministeeriumide haldusalades olevate seiresüsteemide ühtlustatud
juhtimist ja infovahetust.

6.22. Hangime kaitseväele vajaliku radarvõimekuse selleks, et võimaldada Eestis
tuuleenergia arendamist.

Lennundusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (riikliku lennunduse
kaitseminister
nõuete korrastamine, alaliste ja ajutiste piirangualade moodustamine,
õhuruumi kasutamisega seonduv)
Riigikaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (sundkoormiste uuendamine) kaitseminister

majandus- ja
taristuminister,
siseminister

Riigi tippjuhtidele mõeldud kriisiside juhtimise pädevus- ja
koolitusprogrammi algatamine
Kriisideks valmisoleku seaduse eelnõu (riigikaitseseaduse, hädaolukorra
seaduse ja erakorralise seisukorra seaduse koondamiseks)

riigisekretär

kaitseminister,
minister
siseminister
justiitsminister,
Vabariigi Valitsus
kaitseminister, siseminister

Analüüs ja ettepanekud mereseiresüsteemi radarite uuendamise ja
jätkusuutlikkuse tagamise kohta

siseminister

Riigikaitse arengukava 2030

riigisekretär

Mereoperatsioonide juhtimist ja kaasatud ametkondade vahelise tegevuse
sünkroniseeritust tagava õigusruumi korrastamine ning kaasatud asutuste
siseste ja vaheliste kokkulepete olemasolu tagamine

riigisekretär

Analüüs ja ettepanekud merekaitse juhtimise korralduse kohta

riigisekretär

Riigikaitseliste kõrguspiirangute Lääne-Eestis leevendamise otsus

Riigikaitse arengukava 2030

Kirde-Eestis tuuleenergia tootmise võimaldamiseks riigikaitseliste
süsteemide kompensatsioonimeetmete lepingu allkirjastamine
6.23. Pooldame Eesti jätkuvat jõukohast osavõttu rahuvalvemissioonidest. Jätkame Analüüs ja ettepanekud Riigikogule Eesti osalemiseks NATO, Euroopa
koostöös liitlastega aktiivset inimkaubanduse- ja terrorismivastast võitlust.
Liidu, ÜRO või tahtekoalitsiooni operatsioonidel ja valmidusüksustes
2022. a
6.24. Tagame, et Eesti on küberkaitstud riik ja teeme selleks tihedat koostööd
Eesti seisukohad võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse direktiivi ettepaneku
liitlastega.
kohta

Digiühiskonna arengukava 2030

riigisekretär

august 2021

Vabariigi Valitsus

oktoober 2021
november 2021
september 2022

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Vabariigi Valitsus

mai 2021

kaitseminister,
Vabariigi Valitsus
siseminister,
majandus- ja taristuminister

oktoober 2021

majandus- ja
taristuminister,
siseminister,
kaitseminister
majandus- ja taristuminister kaitseminister,
keskkonnaminister,
riigihalduse minister
riigisekretär
haridus- ja teadusminister,
kaitseminister,
kultuuriminister,
maaeluminister,
siseminister, välisminister,
majandus- ja
taristuminister, ettevõtlusja infotehnoloogiaminister

minister

november 2021

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Vabariigi Valitsus

mai 2021

kaitseminister

minister

detsember 2022

kaitseminister

Vabariigi Valitsus

september 2021

Vabariigi Valitsus

veebruar 2021

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
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majandus- ja
taristuminister,
kaitseminister
haridus- ja teadusminister,
kaitseminister,
kultuuriminister,
maaeluminister,
siseminister, välisminister

Vabariigi Valitsus

majandus- ja
taristuminister,
justiitsminister,
kaitseminister,
välisminister, siseminister
kaitseminister

6.25. Toetame kaitsetööstusettevõtete tootearendust ja kaitsetehnoloogilisi
teadusprojekte ning suurendame kohaliku kaitsetööstuse kaasatust.

Analüüs ja ettepanekud noorte küberajateenistusse varasema kaasamise
kohta
Sihtasutuse CR14 arenguplaan, mis sisaldab muu hulgas ülevaadet
sihtasutuse laiendatud tegevussuundadest
Analüüs ja ettepanekud küberturvalisuse juhtimise ning kriisihalduse
korrastamise ja ajakohastamise, sh küberturvalisuse seaduse revisjoni
kohta
Analüüs ja ettepanekud valimiste küberturvalisuse taseme edasise tõstmise
kohta
Analüüs ja ettepanekud Eesti kaitsetööstuspoliitika uuendamise kohta

kaitseminister

haridus- ja teadusminister

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
kaitseminister

minister

detsember 2021

Vabariigi Valitsus

juuni 2021

Analüüs ja ettepanekud Kaitsefondi tööprogrammide vastavuse
tagamiseks Eesti ettevõtete ja teadusasutuste huvidega ning nende
kaasatuse tagamiseks erinevatesse konsortsiumitesse

kaitseminister

minister

november 2021

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

kaitseminister
ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

Vabariigi Valitsus

oktoober 2021

Vabariigi Valitsus

oktoober 2021

kaitseminister, siseminister, Vabariigi Valitsus
riigisekretär

detsember 2021

VII Tasakaalus Eesti
Eesmärgi saavutamise näitajad:

Väljaspool Harjumaad loodud SKP elaniku kohta EL-27 keskmisest (algtase 2019. a: 43%; sihttase 2023. a: >45%)
Kohalike omavalitsuste kulude osakaal valitsussektori kuludes kasvab (algtase 2019. a: 25,4%; sihttase 2023. a: kasvab)

Valitsusliidu aluspõhimõtted
7.1. Näeme maaettevõtlust loodusvarade mitmekesisel kasutamisel ja töötlemisel Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava 2030
põhineva biomajandusena, aga ka inimestele ja ettevõtetele suunatud teenindusena.

7.2. Põllumajanduse rohe- ja digipöörde ning teadmistepõhise
poliitikakujundamise protsessi toetamiseks tõstame vastavat kompetentsi
Maaeluministeeriumi valitsemisalas.
7.3. Toetame ettevõtjate nii kodu- kui välisturule suunatud tegevusi ning arendame
ühistulist tegevust. Riikliku toidujulgeoleku tõstmiseks väärtustame kohalikke
tootjaid ja kodumaiseid toiduaineid.
7.4. Toetame mahepõllumajandussektori arengut ja mahemajanduse terviklikku
arendamist ning edendame mahetoodete ja -teenuste eksporti.

maaeluminister

keskkonnaminister

Analüüs ja ettepanekud biomajanduse arendamise kohta

maaeluminister

keskkonnaminister, haridus- minister
ja teadusminister, ettevõtlusja infotehnoloogiaminister

detsember 2021

Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava
2021–2035 fookusvaldkonna "Kohalike ressursside väärindamine"
tegevuskava

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister,
haridus- ja teadusminister

maaeluminister,
keskkonnaminister

minister

jaanuar 2022

Analüüs ja ettepanekud Maaeluministeeriumi valitsemisalas kompetentsi
suurendamise kohta

maaeluminister

minister

aprill 2021

Eesti toidu visioonidokument

maaeluminister

minister

mai 2021

Ülevaade mahemajanduse tervikprogrammi 2018–2021 senisest
elluviimisest ja ettepanekud edasisteks tegevusteks

maaeluminister

minister

mai 2021

minister

veebruar 2021

7.5. Seisame Euroopa Liidu tasandil otsetoetuste võrdsustamise eest ning maksame Põllumajandustootjatele suunatud erakorralise toetuse määrus COVID-19 maaeluminister
põllumeestele kriisiabi või võimalusel üleminekutoetusi. Toetuste abil tõstame
puhangust tingitud olukorra leevendamiseks
põllumajandus- ja toidutootjate konkurentsivõimet ning suurendame
keskkonnahoidu.
Eesti maaelu arengukava 2014−2020 muudatusettepanekud
maaeluminister
Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava
maaeluminister
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ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister,
keskkonnaminister

Vabariigi Valitsus
keskkonnaminister, tervise- Vabariigi Valitsus
ja tööminister, haridus- ja
teadusminister,
rahandusminister, majandusja taristuminister

märts 2021
detsember 2021

7.6. Toetame kodumaise kalanduse kestlikkust ning töökohtade säilitamist
kalandussektoris. Loome eeldused vesiviljeluse arenduseks avamerel ja
siseveekogudel.

Parima võimaliku tehnika põhimõtete väljatöötamine ja
keskkonnapraktika vesiviljeluse arendamiseks Läänemere piirkonnas

Euroopa merendus-, kalandus- ja vesiviljelusfondi rakenduskava
väljatöötamine ja esitamine valitsusele
7.7. Jätkame maaelu ja põllumajanduse toetamist läbi erinevate MES-i meetmete. Analüüs ja ettepanekud Maaelu Edendamise Sihtasutuse kriisimeetmete
Tagame selged ja läbipaistvad otsustusprotsessid.
edasise rakendamise kohta
7.8. Soodustame inimeste tagasipöördumist maapiirkondadesse ning noorte
Haridus- ja noorteprogrammi 2021–2024 elluviimine
eneseteostuse võimalusi maal.
Analüüs ja ettepanekud maale elama asumist soodustavate meetmete
väljatöötamise ja elluviimise kohta
Viimase miili toetusmeetmed
7.9. Lihtsustame ettevõtluse edendamiseks vajaliku maa üleandmist kohalikele
omavalitsustele.

7.10. Võimaldame kohaliku elu edendamiseks kiiret eurorahade kasutuselevõttu.

Ülevaade maareformi hetkeseisust ja maapoliitikast

keskkonnaminister

maaeluminister

minister

juuni 2022

maaeluminister

Vabariigi Valitsus

detsember 2021

maaeluminister

Vabariigi Valitsus

veebruar 2021

haridus- ja teadusminister

minister

pidev tegevus

maaeluminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
keskkonnaminister

minister

detsember 2021

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

riigihalduse minister

Analüüs ja ettepanekud kohalikele omavalitsustele maa üleandmise
lihtsustamise kohta

riigihalduse minister

keskkonnaminister,
minister
majandus- ja taristuminister

september 2021

Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava

rahandusminister

mai 2021

Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava

maaeluminister

kõik ministrid oma
Vabariigi Valitsus
vastutusvaldkonnas
keskkonnaminister, tervise- Vabariigi Valitsus
ja tööminister, haridus- ja
teadusminister,
rahandusminister, majandusja taristuminister
majandus- ja
Vabariigi Valitsus
taristuminister,
kultuuriminister,
keskkonnaminister
majandus- ja
Vabariigi Valitsus
taristuminister, riigihalduse
minister, maaeluminister

oktoober 2022

7.11. Koostame kvaliteetse elukeskkonna arengukava lähtudes kvaliteetse avaliku Eesti 2035+ jätkutegevusena uue üleriigilise planeeringu algatamine,
ruumi aluspõhimõtetest.
võttes fookusesse elukeskkonna parendamise ja kvaliteetse elukeskkonna
teema

riigihalduse minister

7.12. Toetame regionaalsete laenu- ja käendusinstrumentide ning
regionaalprogrammide kaudu maapiirkondade ja kohaliku ettevõtluse arengut.

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

Analüüs ja ettepanekud täiendavate laenu- ja käendusinstrumentide
käivitamiseks eluasemete ja ettevõtluse valdkonnas, arvestades
regionaalseid turutõrkeid (regionaallaen ettevõtetele ja korteriühistutele,
eluasemelaenu käendus ja eluasemelaen)
Analüüs ja ettepanekud elamuinvesteeringute fondi loomise kohta

majandus- ja taristuminister ettevõtlus- ja
minister
infotehnoloogiaminister,
rahandusminister,
maaeluminister,
kultuuriminister
Analüüs ja ettepanekud maapiirkondade ettevõtete rahastamisvõimalustele maaeluminister
ettevõtlus- ja
Vabariigi Valitsus
ligipääsu parandamise kohta
infotehnoloogiaminister,
riigihalduse minister
Elukeskkonna kohandamise ja elamumajanduse ümberkorraldamise
riigihalduse minister
majandus- ja
Vabariigi Valitsus
toetusmeetmete ja seadusmuudatuste ettepanekute väljatöötamine
taristuminister,
kahaneva rahvastikuga piirkondades kvaliteetsete elukeskkonna, teenuste
keskkonnaminister, haridusja taristu tagamiseks (sh tühjenevate korterelamute probleemistik,
ja teadusminister
asustusstruktuuri kohandamine muutuvate rahvastikuprotsessidega)
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detsember 2021

aprill 2021

detsember 2021

detsember 2021

juuni 2022

7.13. Avaliku sektori ülesannete täitmisel lähtume subsidiaarsuse põhimõttest,
Analüüs ja ettepanekud CLLD-tüüpi kohalikul algatusel põhineva
kohalike omavalitsuste võimekuse kasv loob eeldused täiendavate avalike teenuste lähenemisviisi rakendamise kohta
viimiseks kodanikule lähemale. Seisame tugeva kohaliku omavalitsuse eest.

maaeluminister

Analüüs ja ettepanekud riigi, KOVide ülesannete ja rahastamise
ülevaatamiseks, suurendades kohalike omavalitsuste rolli
detsentraliseerimise ja piirkondliku koostöö edendamise kaudu

riigihalduse minister

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste
seaduste muutmise ning kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise
soodustamise seaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu

riigihalduse minister

Maade hindamise ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu

riigihalduse minister

Analüüs ja ettepanekud kohaliku tasandi võimekuse ja motivatsiooni
suurendamiseks ettevõtluse arendamisega tegelemisel

riigihalduse minister

majandus- ja
taristuminister, haridus- ja
teadusminister, tervise- ja
tööminister,
sotsiaalkaitseminister,
kultuuriminister,
keskkonnaminister,
siseminister
rahandusminister

keskkonnaminister,
rahandusminister
rahandusminister,
keskkonnaminister

Vabariigi Valitsus

märts 2021

Vabariigi Valitsus

mai 2021

Vabariigi Valitsus

mai 2021

Vabariigi Valitsus

mai 2021

Vabariigi Valitsus

september 2021

Analüüs ja ettepanekud KOV võimekuse tõstmiseks keskselt
riigihalduse minister
koordineeritud personaliarendustegevuste elluviimiseks ministeeriumide ja
üleriigilise omavalitsusliidu koostöös

justiitsminister, haridus- ja Vabariigi Valitsus
teadusminister,
keskkonnaminister,
kultuuriminister, majandusja taristuminister, tervise- ja
tööminister,
sotsiaalkaitseminister,
siseminister

jaanuar 2022

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise
seaduse eelnõu

justiitsminister, haridus- ja Vabariigi Valitsus
teadusminister,
keskkonnaminister,
kultuuriminister, majandusja taristuminister, tervise- ja
tööminister,
sotsiaalkaitseminister,
siseminister

veebruar 2022

majandus- ja taristuminister minister

veebruar 2023

riigihalduse minister

Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamiseks uuringute tegemine keskkonnaminister
ning eriplaneeringu koostamine

VIII Avatud ja turvaline õigusriik
Eesmärgi saavutamise näitajad:

Hea valitsemise indeks (Maailmapank: Worldwide Governance Indicators): Arvamusvabadus ja osalemine (algtase 1,21; sihttase 2023. a: 1,21)
Eestit turvaliseks riigiks pidavate inimeste osakaal (algtase 2020. a: 92%; sihttase 2023. a: vähemalt 94%)

Valitsusliidu aluspõhimõtted
Digi ja e-riik
8.1. Kiirendame e-riigi ja digilahenduste edasiarendust. Teeme inimestele ja
Digiühiskonna arengukava 2030
ettevõtetele suunatud digiteenused etteaimatavaks ja sündmuspõhiseks. Lähtume
digiteenuste arendamisel personaalse riigi põhimõttest, küsime inimeselt andmeid
vaid ühes kohas.
Analüüs ja ettepanekud andmekaitse võimekuse tagamise ja riigi poolt
isikuandmete vastutustundliku töötlemise kohta
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ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

justiitsminister

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Eesti seisukohad usaldusväärse ja turvalise Euroopa e-ID õigusakti kohta

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava
2021–2035 fookusvaldkonna "Digilahendused igas eluvaldkonnas"
tegevuskava

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister,
haridus- ja teadusminister

Planeeringute digipööre (ühtse planeeringute andmekogu loomine,
riigihalduse minister
planeeringute menetluse infosüsteemi arenduse ettevalmistused, kehtivate
planeeringute digiteerimine)
Andmehalduse tegevuskava elluviimine
ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
Aruandlus 3.0 rakendamine
rahandusminister

Ettevõtjate sündmusteenuste programmi elluviimine

jaanuar 2022

majandus- ja taristuminister minister

märts 2022

riigihalduse minister

minister

detsember 2022

riighalduse minister,
ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

minister

detsember 2022

minister

veebruar 2023

minister

veebruar 2023

minister

veebruar 2023

minister

pidev tegevus

Haridus- ja noorteprogrammi 2021–2024 elluviimine
Meede koolide, õpetajate ja õpilaste digivõimekuse suurendamiseks

haridus- ja teadusminister

minister

aprill 2021

Meede reaalainete vastu huvi suurendamiseks ning programmeerimise ja
robootika õpetamiseks algklassides
Analüüs ja ettepanekud põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi
riikliku õppekava muutmise kohta
Analüüs ja ettepanekud põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi
riikliku õppekava muutmise kohta

haridus- ja teadusminister

minister

aprill 2021

haridus- ja teadusminister

minister

november 2021

haridus- ja teadusminister

minister

november 2021

Analüüs ja ettepanekud kõrg- ja kutsehariduses mikrokvalifikatsioonide
väljatöötamise kohta
Õppe personaliseerimiseks vajaliku õpiraja taristu tervikanalüüs ja
õpianalüütika katseprojekt
#Bürokrati programmi elluviimine

haridus- ja teadusminister

tervise- ja tööminister

minister

mai 2022

haridus- ja teadusminister

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

minister

august 2022

minister

veebruar 2023

siseminister

minister

mai 2021

justiitsminister

minister

detsember 2021

justiitsminister

minister

mai 2022

minister

aprill 2021

Vabariigi Valitsus

märts 2021

#Bürokrati programmi elluviimine

8.3. Käivitame suuremad digipöörded hariduse (personaalne õpirada), tervise,
hoolekande, lastekaitse (personaalmeditsiin ja integreeritud teenused) ja teistes
eluvaldkondades. Panustame programmeerimise ja robootika õppimisele
algklassides, et tõsta laste huvi reaalainete vastu.

minister

juuni 2021

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
haridus- ja teadusminister

Kodanike sündmusteenuste programmi elluviimine

8.2. Arendame digioskusi kõigis vanuserühmades paremaks digitaalseks
kaasatuseks ja infotehnoloogia loomise oskuse tõstmiseks.

majandus- ja
Vabariigi Valitsus
taristuminister,
justiitsminister, siseminister

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
8.4. Loome e-kodaniku mobiilirakendused (ID-kaart, juhiload, digitaalne rahakott, Analüüs ja ettepanekud riikliku mobiilirakenduse kohta ning katseprojekt ettevõtlus- ja
turvalised e-valimised), mis tagavad kaasaegsed kasutajaliidesed peamistes
infotehnoloogiaminister
riigiprotsessides osalemiseks.
Nõusoleku teenus
ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
Analüüs ja ettepanekud turvalise nutitelefonist toimiva e-valimiste
ettevõtlus- ja
lahenduse rakendamise kohta (k.a proof-of-concept )
infotehnoloogiaminister
8.5. Toetame riiklikku IT-arenduste ühtlustamist, digitaristu tervikvaadet ja
Digiühiskonna arengukava 2030
ettevõtlus- ja
suuremat koostööd erasektoriga. E-riigi toimimiseks tuleb tagada riigi IKT-kulude
infotehnoloogiaminister
stabiilne rahastamine.
Analüüs ja ettepanekud riigi IT-baasteenuste konsolideerimise kohta
ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
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kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

riigihalduse minister

#Bürokrati programmi elluviimine
8.6. Teeme koostööd omavalitsustega kohalike e-teenuste arendamisel, pakume
omavalitsustele standardiseeritud e-lahendusi. Pöörame tähelepanu kohalike
omavalitsuste kompetentsi, digipädevuse ja paindlikkuse suurendamisele.

Analüüs ja ettepanekud KOVide IT-teenuste ja IT-juhtimise
konsolideerimiseks

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

8.7. Hoogustame tööstuse ja ehituse digipööret läbi erinevate Euroopa Liidu
rahastute.

E-ehituse platvorm ja ehitatud keskkonna 3D kaksik

majandus- ja taristuminister

minister

detsember 2022

Ehitisregistri uus arhitektuur ning selle teenuste ja funktsionaalsuse
parandamine ja laiendamine
Avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (avaandmete ja avaliku
sektori valduses oleva teabe taaskasutamise direktiivi ülevõtmine)

majandus- ja taristuminister

minister

detsember 2022

justiitsminister

Vabariigi Valitsus

mai 2021

Eesti seisukohtad ELi tehisintellekti õigusraamistiku kohta

justiitsminister

Vabariigi Valitsus

juuni 2021

Haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu
(tehisintellekti avalikus halduses kasutamine)
Avaandmete tegevuskava elluviimine

justiitsminister

Vabariigi Valitsus

oktoober 2021

minister

detsember 2022

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

minister

aprill 2021

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

Vabariigi Valitsus

märts 2021

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

minister

detsember 2022

haridus- ja teadusminister,
kaitseminister

minister

september 2021

keskkonnaminister

minister

juuni 2022

8.8. Toetame innovatsiooni seadusandlusega. Loome raamistiku tehisintellekti
(krattide) ja iseliikuvate liiklusvahendite kasutuselevõtuks avalikus sektoris ning
suuname avalikku sektorit avaandmeid erasektoriga jagama.

8.9. Teeme Eestist atraktiivse katsekeskkonna idufirmadele. Käivitame DigInEsti - AS Diginest asutamisotsus
terviseandmete põhise innovatsiooniplatvormi. Rajame digitaalsete
tulevikulahenduste katsetamise "eluslabori".
Digiühiskonna arengukava 2030
Riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (avatud lähtekoodi tarkvara)
8.10. Toetame kiiret 5G võrgu välja ehitamist ja uute tehnoloogiate
Sidevõrkude turbe nõuete kehtestamine (Vabariigi Valitsuse määruse
kasutuselevõttu. 5G võrgu rajamine on oluline kaugtöö paremaks võimaldamiseks uuendamine)
maapiirkondades.
Kõigis 5G sagedusalades lubade väljajagamine vastavalt konkursi
tulemustele
8.11. Panustame Eesti kosmoseprogrammile ja koostööle Euroopa
Analüüs ja ettepanekud Eesti laiema osaluse kohta Euroopa
Kosmoseagentuuriga eeskätt Eesti jaoks olulistes valdkondades (küberturvalisus
Kosmoseagentuuri valikprogrammides
jne).
Analüüs ja ettepanekud satelliidiandmete keskuse edasiarendamise ja
satelliitsideteenuste laiema kasutamise kohta
8.12. Analüüsime andmete kogumise ja andmekogudega seotud õigusraamistiku Analüüs ja ettepanekud andmete kogumise ja andmekogudega seotud
ajakohasust, sh andmekogude parema ristkasutamisega seotud küsimusi.
sisuliste ning õiguslike küsimuste lahendamise kohta

Siseturvalisus
8.13. Eesti tagab turvatunde ja julgeoleku kõigile oma elanikele ning riigis
viibivatele inimestele.

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
tervise- ja tööminister

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
riigihalduse minister

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
justiitsminister

Aruandlus 3.0 rakendamine

rahandusminister

Riigi andmehalduse tegevuskava rakendamine, sh riigi kasutuses olevate
andmete harmoneeritud kirjeldamise ja kvaliteedinõuete lisamine

riigihalduse minister

Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse
justiitsminister
seadustiku muutmise seaduse eelnõu (rassismi ja ksenofoobiaga võitlemise
raamotsuse 2008/913/JSK rikkumismenetluse lahendamiseks)
Siseturvalisuse arengukava 2020–2030
Turvategevuse seaduse eelnõu

siseminister
siseminister
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riigihalduse minister

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister
ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister,
haridus- ja teadusminister

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

minister

veebruar 2023

minister

detsember 2021

ettevõtlus- ja
minister
infotehnoloogiaminister,
riigihalduse minister
ettevõtlus- ja
minister
infotehnoloogiaminister
rahandusminister, ettevõtlus- Vabariigi Valitsus
ja infotehnoloogiaminister

november 2021

detsember 2022
detsember 2022

välisminister, siseminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

justiitsminister

Vabariigi Valitsus
Vabariigi Valitsus

aprill 2021
juuni 2021

Liiklusseaduse eelnõu (varalise kahjuga õnnetuste põhjustamise
dekriminaliseerimine)
Antisemitismi vastane kontseptsioon

siseminister

justiitsminister

Vabariigi Valitsus

jaanuar 2022

siseminister

välisminister,
justiitsminister,
kultuuriminister,
sotsiaalkaitseminister
kaitseminister

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

Vabariigi Valitsus

märts 2021

ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister,
kaitseminister

minister

september 2021

minister

pidev tegevus

Vabariigi Valitsus

märts 2021

8.14. Jätkame idapiiri väljaehitamist koos tehniliste lahendustega. Peame oluliseks Ülevaade piiri väljaehitamisest
PPA piirivalvealase juhtimisstruktuuri tugevdamist.
8.15. Võimalusel kaasame siseturvalisuse arendamisel igakülgselt Eesti IT- ja
Analüüs ja ettepanekud Eesti IT- ja kaitsetööstuse ettevõtete
kaitsetööstuse ettevõtteid.
siseturvalisuse arendamisse suurema kaasamise kohta

siseminister

8.16. Tugevdame kriisijuhtimise strateegilist võimekust ja koolitust. Täiendame
KOV pakutavate teenuste toimepidevuse ja kriisijuhtimise võime
riiklikke kriisivarusid ja tagame elutähtsate teenuste toimepidevuse kriisiolukorras. arendamine kohalike omavalitsuste kriisivalmisoleku suurendamiseks

siseminister

siseminister

Eesti seisukohad elutähtsate üksuste vastupanuvõime direktiivi ettepaneku siseminister
kohta

majandus- ja
taristuminister,
rahandusminister,
riigisekretär

Ülevaade AS Eesti Varude Keskus loomisest ja eesmärkidest

majandus- ja taristuminister

Vabariigi Valitsus

märts 2021

Hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (Eesti
Varude Keskuse käivitamiseks)

Vabariigi Valitsus

märts 2021

minister
Vabariigi Valitsus

oktoober 2021
jaanuar 2022

minister

aprill 2021

Vabariigi Valitsus

juuni 2021

8.17. Tõstame elanike teadlikkust, oskusi ja valmisolekut hädaolukordades.
8.18. Regionaalse ja kohaliku tasandi võimestamiseks anname elanikkonnakaitse
ja riigikaitse regionaalse koordineerimise Päästeameti pädevusse.

Elanike teadlikkuse suurendamiseks koolitus- ja meediakampaania
Hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

majandus- ja taristuminister kaitseminister,
maaeluminister,
siseminister,
sotsiaalkaitseminister,
tervise- ja tööminister,
keskkonnaminister
siseminister
siseminister
kaitseminister

8.19. Analüüsime võimalusi laiendada PPA ja kohalike omavalitsuste koostööd
siseturvalisuse tagamisel.

Õiguslik analüüs

siseminister

Liiklusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu
(kiiruskaamerate kasutusele võtmine kohalike omavalitsuste poolt)
Õiguste laiendamise eelnõu kohalikele omavalitsustele pandud
korrakaitsega seotud ülesannete paremaks täitmiseks
Taaskäivitamiskava (RRP)

siseminister

Vanade päästesõidukite üleandmine vabatahtlikele päästjatele

siseminister

Kriisireservi eelnõu
Eriteenistuste ühtlustamise eelnõud (vanaduspensioni oote toetuse
maksmine, päästeteenistujate vanaduspensioni suurenduse maksmise
jätkamine)
Analüüs politseinike ja päästjate tuleviku vajaduse ning töötasu kohta

siseminister
siseminister

8.20. Jätkame Euroopa Komisjoniga läbirääkimisi riigi kopterivõimekuse (sh
kiirabi- ja päästelennud) suurendamiseks vajaliku rahastuse saamiseks.
8.21. Väärtustame vabatahtlikke (abipolitseinikud, päästjad, merepäästjad),
toetades nii nende arvu suurendamist, varustatust kui valdkondadeülest koostööd.

8.22. Väärtustame siseturvalisuse valdkonna töötajate tööd.

Korruptsioonivastane võitlus
8.23. Võtame vastu huvide konflikti vältimise juhised ministritele, nende
Huvide konflikti vältimise juhised ministritele, nende nõunikele ja
nõunikele ja teistele kõrgematele riigiteenistujatele. Kehtestame ministri nõunikele kõrgematele riigiteenistujatele
huvide deklareerimise kohustuse ja täiendame huvide deklareerimise kohustust
avalikus sektoris.
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riigihalduse minister

siseminister

justiitsminister

Vabariigi Valitsus

oktoober 2021

rahandusminister

siseminister, tervise- ja
tööminister

Vabariigi Valitsus

mai 2021

minister

pidev tegevus

Vabariigi Valitsus
Vabariigi Valitsus

november 2021
juuli 2021

Vabariigi Valitsus

august 2021

Vabariigi Valitsus

märts 2021

kaitseminister

siseminister

justiitsminister

rahandusminister,
riigisekretär

Lobistidega suhtlemise hea tava

justiitsminister

Rikkumisest teavitajatele kaitse andmine

justiitsminister

8.24. Koostöös Korruptsioonivaba Eestiga täiendame seadusi korruptsiooni
ennetamiseks ja riigivalitsemise läbipaistvuse suurendamiseks.

Korruptsioonivastase tegevuskava elluviimine

justiitsminister

8.25. Tugevdame Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni tõstes selle
kompetentsi ja võimekust ning laiendades pädevusi. Peame oluliseks poliitilise
suundumusega sihtasutuste ja MTÜ-de aruandluskohustuse ja läbipaistvuse
suurendamist.

Analüüs ja ettepanekud SA-de ja MTÜ-de aruandluskohustuse ja
läbipaistvuse suurendamise kohta

Erakonnaseaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsus
Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2030

8.26. Seadusloome läbipaistvuse suurendamiseks rakendame digitaalse ja kõigile
jälgitava Riigi koosloome keskkonna.

Kogukondliku Eesti programm
Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2020–2022 elluviimine

rahandusminister,
riigisekretär
kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
kõik ministrid oma
valitsemisalas

Vabariigi Valitsus

märts 2021

Vabariigi Valitsus

detsember 2021

Vabariigi Valitsus

pidev tegevus

siseminister

justiitsminister

Vabariigi Valitsus

august 2021

justiitsminister
kultuuriminister,
siseminister
siseminister
riigisekretär

siseminister
välisminister,
sotsiaalkaitseminister

Vabariigi Valitsus
Vabariigi Valitsus

september 2021
september 2021

Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2022–2024 eelnõu
riigisekretär
Tõhus ja kaasav riigivalitsemine
8.27. Riigivalitsemine peab olema avatud, aus, vastutustundlik ja uuendusi toetav. Analüüs ja ettepanekud maaeluga arvestamise (rural proofing ) metoodika maaeluminister
Kõik riigi poolt tehtavad rahalised otsused ja toetusmeetmed peavad olema
väljatöötamise ja rakendamise kohta
läbipaistvad, lähtuma võrdsest kohtlemisest, olema hästi sihitatud ja
eesmärgipärased.
Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise eelnõu
justiitsminister
Analüüs ja ettepanekud avalikus sektoris eksperimenteerimiseks vajaliku
raamistiku väljatöötamise kohta
Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2020–2022 elluviimine

8.28. Soodustame innovaatiliste, keskkonnahoidlike ja sotsiaalset väärtust
edendavate kriteeriumite ning kvaliteedikriteeriumite kasutamist hangetel.

8.29. Poliitikakujundamise ja avaliku sektori teadmispõhisuse tugevdamiseks
kaasame ülikoole ja vastava valdkonna eksperte.
8.30. Kaasajastame riigireformi plaani ja jätkame selle elluviimist vähendades
bürokraatiat ja haldusmenetluse üldisi tähtaegu.
8.31. Jätkame riigiametite konsolideerimisega ning tugiteenuste korrastamisega.
Soodustame riigisektoris paindlikku üle Eestilist värbamist ning kaugtöö
võimaldamist.

riigisekretär, riigihalduse
minister

riigisekretär
riigisekretär

Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2022–2024 eelnõu
Eelisvaldkondade kohustuslike keskkonnahoidlike kriteeriumide
kehtestamine
Kogukondliku Eesti programm
Analüüs ja ettepanekud kvaliteedikriteeriumide kasutamise soodustamise
kohta
Analüüs ja ettepanekud teadlaste ning ekspertide poliitikakujundamisse
kaasamise põhimõtete ning selleks vajalike õigusaktide muudatuste kohta

riigisekretär
keskkonnaminister

riigisekretär

Riigireformi tegevuskava uuendamine
Mitmekesisuse märgisega liitunud avaliku sektori organisatsioonide arvu
suurendamine
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minister
justiitsminister, ettevõtlus- Vabariigi Valitsus
ja infotehnoloogiaminister,
riigihalduse minister,
maaeluminister,
siseminister

jaanuar 2022
juuni 2022

Vabariigi Valitsus

juuni 2022

Vabariigi Valitsus

märts 2021

Vabariigi Valitsus

oktoober 2021

minister

november 2021

justiitsminister, ettevõtlus- Vabariigi Valitsus
ja infotehnoloogiaminister,
riigihalduse minister,
maaeluminister,
siseminister

juuni 2022

Vabariigi Valitsus
minister

juuni 2022
detsember 2021

minister
minister

jaanuar 2022
veebruar 2022

justiitsminister

Vabariigi Valitsus

september 2021

riigihalduse minister

kõik ministrid

Vabariigi Valitsus

aprill 2021

sotsiaalkaitseminister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas

minister

pidev tegevus

riigihalduse minister

siseminister
riigihalduse minister

Analüüs ja ettepanekud ühtse struktuuritoetuste rakendusteenuse
kasutuselevõtu kohta
Analüüs ja ettepanekud maa-, regionaal- ja planeeringute valdkonna
ühendameti moodustamise kohta

8.32. Taotleme õigusloomes õigusselgust, et kehtiv õigus ja õiguskeel oleks
inimestele paremini arusaadav.

8.33. Kuritegevuse vastases võitluses pöörame erilist tähelepanu
lähisuhtevägivallale, lastega seotud kuritegudele, ausale majanduskeskkonnale ja
konkurentsivõime tagamisele. Fookusesse võtame korduvkuritegevuse.

rahandusminister

Vabariigi Valitsus

mai 2021

riigihalduse minister

Vabariigi Valitsus

juuli 2021

Analüüs ja ettepanekud raudteetaristu halduse ja raudteetranspordi
korralduse teiste transpordiliikidega ühendamise võimaluste, otstarbekuse
ja võimalike lahenduste kohta
Analüüs ja ettepanekud laborite konsolideerimise kohta
riigihalduse minister

Vabariigi Valitsus

november 2021

Vabariigi Valitsus

detsember 2021

majandus- ja
taristuminister,
kultuuriminister,
keskkonnaminister,
justiitsminister
majandus- ja taristuminister riigihalduse minister

Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2020–2022 elluviimine

riigisekretär

justiitsminister, ettevõtlus- Vabariigi Valitsus
ja infotehnoloogiaminister,
riigihalduse minister,
maaeluminister,
siseminister

juuni 2022

Ülevaade õigusloomepoliitika põhialuste aastani 2030 täitmisest

justiitsminister

minister

detsember 2021

"Valitsuse kuritegevusvastaste prioriteetide" uuendamine

justiitsminister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
siseminister

minister

aprill 2021

Analüüs ja ettepanekud Konkurentsiameti rahastusmudeli kohta
Vägivalla ennetamise kokkulepe ja tegevuskava

justiitsminister
justiitsminister

Vabariigi Valitsus
Vabariigi Valitsus

juuni 2021
september 2021

Vabariigi Valitsus

jaanuar 2022

Vabariigi Valitsus

detsember 2021

Vabariigi Valitsus

detsember 2021

Vabariigi Valitsus

detsember 2022

minister

jaanuar 2023

minister
Vabariigi Valitsus

veebruar 2023
juuni 2021

Analüüs ja ettepanekud taasühiskonnastamise meetmete tõhustamise kohta justiitsminister
Lastega töötamise piirangu kontrolliks lastekaitseseaduse sätete
täpsustamine, kasutajamugavate digilahenduste ning toetavate meetmete
väljatöötamine
Rikkumisest teavitajale kaitse andmiseks vajalikud seadusmuudatused

8.34. Digitaliseerime justiitsvaldkonna, sh viime süüteomenetluse maksimaalselt
digitaalseks.

haridus- ja teadusminister,
justiitsminister,
keskkonnaminister,
maaeluminister,
siseminister, tervise- ja
tööminister, ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister

ILO konventsiooni nr 190 "Ahistamine ja vägivald" ratifitseerimise ja
siseriiklikku õigusesse ülevõtmise eelnõu
Analüüs ja ettepanekud äriregistri järelevalvevõimekuse tugevdamise
kohta
Retsidiivsuse ja eluolu monitooringu süsteem
Kriminaalmenetluse seadustiku revisjoni eelnõu
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justiitsminister

justiitsminister
tervise- ja tööminister

tervise- ja tööminister,
sotsiaalkaitseminister,
siseminister, haridus- ja
teadusminister,
kultuuriminister
kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
sotsiaalkaitseminister

kõik ministrid oma
vastutusvaldkonnas
sotsiaalkaitseminister

justiitsminister
justiitsminister
justiitsminister

siseminister

8.35. Suurendame vabasektorit puudutavate otsuste tegemisel nende
esindusorganisatsioonide kaasamist ja inimeste õigusalast teadlikkust.

8.36. Valmidust kodanikurolli kanda toetab piisav kodanikuharidus, mida
arendame koostöös ülikoolidega. Toetame kogukondade omaalgatust, vabatahtlike
kaasamist, ettevõtlikkust ja ühistegevust.

Süüteomenetlemise digitaliseerimise ühine tegevuskava Siseministeeriumi siseminister, justiitsminister rahandusminister, ettevõtlus- minister
ja Justiitsministeeriumi valitsemisalas
ja infotehnoloogiaminister

juuni 2021

Justiitsvaldkonna digitaliseerimine

justiitsminister

veebruar 2023

Analüüs ja ettepanekud vabaühenduste rahastamise mitmekesistamise ja
annetamise soodustamise kohta
Analüüs ja ettepanekud inimeste õigusalase teadlikkuse suurendamise
kohta
Analüüs ja ettepanekud vabasektori esindusorganisatsioonide parema
kaasamise kohta
Riigi õigusabi ja esmase õigusnõustamise teenuse mahu ja viiside
laiendamine
Haridus- ja noorteprogrammi 2021–2024 elluviimine

siseminister

minister

september 2021

justiitsminister

minister

oktoober 2021

minister

oktoober 2021

justiitsminister

minister

veebruar 2023

haridus- ja teadusminister

minister

pidev tegevus

minister

oktoober 2021

Analüüs ja ettepanekud kogukondade omaalgatuse, vabatahtlike
kaasamise, ettevõtlikkuse ja ühistegevuse soodustamise kohta
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siseminister

siseminister

rahandusminister, ettevõtlus- minister
ja infotehnoloogiaminister

riigisekretär

maaeluminister,
rahandusminister

