Valitsuse üldeesmärkide täitmise
esimese 100 päeva plaan
Kokku ligi 100 ülesannet, mis tuleb ära teha 3. märtsiks 2017

Rohkem Eesti inimesi
• Tõstame lasterikka pere toetust 300 euroni kuus.
• Suurendame vanemahüvitise ja -puhkuse paindlikkust, et toetada lapsevanemate
osalemist tööturul ja laste kasvatamise jagamist vanemate vahel
• Loome eeldused ja võimalused paindlike töösuhete (kaugtöö, renditöö,
jagamismajandus, mitmel töökohal töötamine) tekkimiseks
• Tõstame õpetajate keskmise palga 2019. aastaks 120%-ni Eesti keskmisest
• Motiveerime omavalitsusi lasteaiaõpetajate palkade tõstmisel kooliõpetajate palga
alammäärani
• Vähendame vigastussurmasid ja parandame rahvatervist. Seame eesmärgiks
vähendada eestlaste alkoholitarbimist ja sellest tulenevaid tervisekahjusid.
• Soodustame Eestist lahkunud inimeste kodumaale naasmist
• Suurendame inimeste kindlust perede loomiseks läbi elamufondi investeeringute
toetamise ja peredele suunatud paremate sotsiaalteenuste.

Suurendame ühiskondlikku heaolu ja sidusust
• Teeme tulumaksureformi, mis suurendab oluliselt madalat ja keskmist palka saavate
inimeste sissetulekut. Selleks tõstame kuni keskmist palka teenivate inimeste
maksuvaba tulu 500 euroni kuus.
• Kaotame maavalitsused ja anname nende ülesanded kohalikele omavalitsustele.
• Kohalike omavalitsuste otsustusõiguse ja vastutuse suurendamiseks ühiskonnaelu
juhtimisel ja korraldamisel viime ellu haldusreformi.
• Viime riigiasutusi maakondadesse ning lisame riigi valitsemise säästlikkust ja
vähendame bürokraatiat.
• Viime läbi pensionireformi, mis arvestab Eesti tööealiste inimeste vähenemise ning
vanemaealiste arvu kasvuga ning annab inimestele võimaluse ise otsustada pensionile
minemise aeg rahalist kahju kannatamata.
• Tõstame koolitoidu toetuse 1 euroni ning sätestame põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduses koolipidajale kohustuse pakkuda kõigile õpilastele tasuta
koolilõunat, et koolides pakutav toit oleks tervislik ja kättesaadav.
• Suurendame tugispetsialistide toetust kohalikele omavalitsustele, et tõsta lastele
vajalike tugiteenuste kättesaadavust.

• Tõstame lastele vajalike tugitegevuste kättesaadavust ning rahastame koolikiusamise
vastaseid tegevusi.
• Tõhustame ja rahastame koolikiusamise vastaseid tegevusi.
• Aitame kõigile eesti inimestel saada parimat eesti keele õpet. Tagame riigi poolt
kehtestatud keelenõuete täitmiseks vajaliku ja kvaliteetse eesti keele õppe
kättesaadavuse. Rajame Narva ja Tallinna eesti keele majad, mis korraldavad tasuta
eesti keele kursusi, töötavad välja õppe- ja metoodilisi materjale jm.
• Käivitame pilootprogrammi, lubades pedagoogiliselt põhjendatud paindlikkust keele- ja
aineõppe teostamisel kindlaks määratud mitmekeelsetes gümnaasiumites koos
süvendatud eesti keele õppega, et gümnaasiumilõpetajad saavutaksid kuue aasta
jooksul eesti keele C1-taseme.
• Taastame 250 eurose matusetoetuse kõigile, suunates vastavad vahendid kohalikele
omavalitsustele.
• Seame raskemate liiklusrikkumiste puhul trahvid sõltuvusse sissetulekust
(alkoholijoobes juhtimine, kiiruse ületamine 40 km/h või enam).

Viia Eesti välja majandusseisakust
• Viime ellu järgmised muudatused maksupoliitikas: jätame ära majutusasutuste
käibemaksu tõusu 2017. aastal ning diislikütuse aktsiisi tõusu 2018. aastal. Tõstame
maagaasi aktsiisi.
• Loome bürokraatiavaba ettevõtluskonto teenuste ja kauba müügiks.
• Lihtsustame füüsilisest isikust ettevõtjate maksustamist ja aruandlust.
• Vähendame ettevõtte tulumaksu (14% senise 20% asemel) juriidilisele isikule
regulaarselt makstavatelt dividendidelt.
• Ehitame välja lairiba jaotusvõrgu riigi, kohalike omavalitsuste ja erasektoriga koostöös.
• Tagame tööstus- ja teenusmajanduse sektoritele konkurentsivõimelise maksu- ja
regulatiivse keskkonna.
• Moodustame nimetamiskomitee, mis valib riigi äriühingute nõukogu liikmed. Ministrid ei
nimeta Riigikogu liikmeid riigi äriühingute ja sihtasutuste nõukogudesse.
• Ehitame koostöös Tallinna linnaga välja rahvusvahelise turismi- ja konverentsikeskuse
Tallinna Linnahallist.
• Teostame suuremahulisi taristu investeeringuid.
• Kasutades Eesti puhtast keskkonnast tulenevat konkurentsieelist, arendame
mahetoodete ja -teenuste eksporti, mis loob Eesti eri paigus uusi töökohti.
• Seame eesmärgiks suurendada taastuvenergia osakaalu lõpptarbimises vähemalt 50%ni.
• Tõstame oluliselt põllumajandusvaldkonna rahastust ning panustame mahetoodete ja teenuste eksporti.
• Hoiame riigieelarve keskmisena struktuurses tasakaalus.

• Piirame eluasemelaenu intresside ja hoiuseintresside tulust mahaarvamist.
• Alkoholi ja suhkru liigtarbimise vähendamiseks tõstame õlle, kääritatud jookide ja veini
aktsiisi ning maksustame kõrge suhkrusisaldusega joogid.

Hoiame ja tugevdame Eesti julgeolekut
• Praeguses julgeolekuolukorras ei ole Eesti välisteenistusele suunatud ressurss piisav.
Peame vajalikuks seda oluliselt suurendada.
• Suuname rohkem tähelepanu Eesti julgeoleku- ja välismajanduse huvide edendamisele
ning kaitsele.
• Suurendame ajateenistust läbivate noorte arvu ning peame oluliseks Kaitseliidu
võimekuse arendamist ja liikmeskonna kasvu.
• Iseseisva kaitsevõime tugevdamiseks tagame kaitsekulutused vähemalt tasemel 2%
SKP-st, millele lisanduvad NATO liitlasüksuste vastuvõtuks vajalikud investeeringud ning
täiendav riigikaitseinvesteeringute programm.
• Toetame NATO heidutusmeetmete tugevdamist ja liitlaste püsivat sõjalist kohalolekut
Eestis.
• Tagame Eesti EL-i eesistumise eduka korralduse.
• Tugevdame politsei ning päästjate tööd eelkõige maapiirkondades.
• Tõstame politsei kiirreageerimisvõimekust.
• Vähendame õnnetussurmasid ning -juhtumeid läbimõeldud ennetustegevuse ja tõhusa
järelvalvega.
• Ehitame välja Eesti idapiiri.
• Koostame Riigikaitse arengukava 2017-2026.

