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1. KOKKUVÕTE
Jüri Ratase juhitav valitsus astus ametisse 29. aprillil 2019. a. Valitsuskoalitsiooni kuuluvad Eesti
Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Isamaa Erakond. Käesolev Vabariigi
Valitsuse tegevusprogrammi täitmise ülevaade keskendub eelkõige valitsuse viie prioriteetse
üldeesmärgi saavutamiseks elluviidud tegevusprogrammi tegevustele.
Valitsuse üldeesmärgid on:
 peresõbralik Eesti;
 sidus ühiskond;
 teadmistepõhine majandus;
 tõhus valitsemine ning
 vaba ja kaitstud riik.
Aruandes on iga prioriteedi ja valdkonna kaupa esile toodud sellega seonduva eesmärgi
saavutamise näitajad ning ülevaade olulisematest 2019. aastal elluviidud ja hilinenud
tegevusprogrammi tegevustest. Kui ülesanne on kajastatud valitsuse viie prioriteetse eesmärgi
saavutamist tutvustavas peatükis, siis ei ole seda täiendavalt kajastatud konkreetse
poliitikavaldkonna peatükis. Lisaks on aruandes lühidalt kirjeldatud ka teiste valitsuse
tegevusprogrammi peatükkide/valdkondade olulisemaid tehtud tegevusi.
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2019–2023 kiideti heaks 16. mail 2019. a.
Koalitsioonileppes oli seatud 355 valitsusliidu aluspõhimõtet. Tegevusprogrammis oli 2019.
aastal oli ette nähtud kokku 195 ülesande täitmine. Valitsuskabineti 19. detsembri nõupidamise
järel on täidetud 118 ülesannet (66%). Katkestatud on üks tegevus, hilinenud on 62 ülesande
täitmine ning detsembri tähtajaga on 14 ministri tasandi ülesannet, mis on plaanis täita 2019.
aasta lõpuks.
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Kokkuvõte
Peresõbralik Eesti
 Vabariigi Valitsus algatas tulumaksuseaduse muutmise, mille tulemusena:
o saavad aasta viimases kvartalis sünnitushüvitist saanud inimesed võimaluse maksustamise mõttes
osa hüvitisest üle kanda järgmisesse aastasse;
o suureneb eelnõu kohaselt täiendav maksuvaba tulu alates kolmandast lapsest 100 euro võrra kuus.
 Kiideti heaks lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskava aastateks 2019–2023.

























Sidus ühiskond
Kiideti heaks kogumispensioni teise samba kavandatavad muudatused, mille tulemusel muutub sambas
pensionivara kogumine vabatahtlikuks ja tekib võimalus kogutud raha enne pensioniiga kasutusele võtta.
Vabariigi Valitsus korraldusel moodustati ülemaailmse eestluse koostöökomisjon.
Vabariigi Valitsus algatas tulumaksuseaduse muutmise, mille tulemusena mitmest riigist pensioni saajate
maksuvaba tulu kasvab.
Otsustati luua ligipääsetavuse rakkerühm, mille eesmärk on välja töötada ettepanekud ja meetmed, mis
toetavad inimeste ligipääsetavuse tagamist nii füüsilises kui ka e-keskkonnas.
Teadmistepõhine majandus
Kiideti heaks „Eesti teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035“
koostamise ettepanek.
Loodi ettevõtluse haruliitude arendusnõunike toetusmeede, millega toetatakse liitude tegevust valdkonna
teadus- ja arendustegevuse hoogustamisel.
Valitsus avas tee kõrgemate tuulikute rajamiseks Kirde-Eestis.
Valmis „Riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030“.
Kuulutati välja Eesti esimene taastuvenergia vähempakkumine.
Tõhus valitsemine
Kiideti heaks riigireformi tegevuskava 2019–2023 ja ettepanekud riigiametite konsolideerimiseks hariduse,
transpordi, keskkonna, maaelu, planeeringute, maa- ja regionaalvaldkonnas.
Kiideti heaks korraldada laiapõhjaline riigieelarve revisjon.
Töötati välja regionaalpoliitika programm.
Valitsus kiitis heaks audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse eelnõu.
Vaba ja kaitstud riik
Riigikogule esitati välispoliitika arengukava 2030.
Kiideti heaks konsulaarseaduse muutmine, et parandada teenuste kättesaadavust, ja riigilõivuseaduse,
isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu, et tagada lõivude
vastavus teenuse kuludele.
Eesti sai ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks 2020-2021 ja välisminister tutvustas Eesti
plaane ja eesmärke perioodiks.
Kahele reservüksusele korraldati samal ajal lisaõppekogunemine Kaitseväe sõjaaja üksuste
lahinguvalmiduse ja mobilisatsiooni valmisoleku alahoidmiseks ja kontrollimiseks.
Võeti vastu 2020. a rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides ja valmidusüksustes panustamise
eelnõud.
Balti riikide ja Poola valitsusjuhid ja Euroopa Komisjoni president allkirjastasid Balti riikide
elektrisüsteemide sünkroniseerimise projekti poliitilise tegevuskava.
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2. ÜLEVAADE VALITSUSE ÜLDEESMÄRKIDE
SAAVUTAMISEST
2.1. Peresõbralik Eesti

Foto: Katrina Tang

2.1.1. EESMÄRGI SAAVUTAMISE NÄITAJAD

Summaarse sündimuskordaja määr
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Allikas: Statistikaamet
Summaarse sündimuskordaja algtasemeks sai valitsuse tegevusprogrammi koostamisel võtta 2017.
aasta andmed. 2018. aastal oli sündimuskordaja tõusnud 1,67-ni, mida pole varem suudetud
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saavutada. Suhteliselt järsku kasvu võib seostada riiklike toetuste suurenemisega kolme- ja
enamalapselistele peredele.
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Allikas: Statistikaamet
Laste absoluutse vaesuse määr oli 2017. aastal 2,5%. 2018. aastal langes see 1,6%-ni.
2.1.2. ÜLEVAADE 2019. AASTA OLULISEMATEST TEGEVUSTEST
Valitsuse 27. juuni istungil muudeti Siseministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi põhimääruseid, et
luua Siseministeeriumisse rahvastikuministri alluvusse rahvastiku- ja perepoliitika osakond. Uue
osakonna põhiülesanded on töötada välja rahvastiku- ja perepoliitika ja juhtida selle rakendamist ning
kavandada ja korraldada väliseesti kogukondade kaasamise poliitika. Sotsiaalministeeriumi endise
laste ja perede osakonna asemele loodi laste heaolu osakond, mille ülesanne on kavandada ja juhtida
lastekaitse ja laste hoolekande poliitikat ning juhtida laste õiguste ja heaolu tagamist.
25. juulil kiitis valitsus heaks lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskava aastateks 2019–2023.
Tegevuskavasse panustavad ühiselt siseminister, justiitsminister, sotsiaalminister ja
rahvastikuminister. Tegevuskava toetub 2018. aastal Pärnus elluviidud lähisuhtevägivalla all
kannatanu kaitse projekti tulemustele ja järeldustele ning lähtub viiest üldeesmärgist: kannatanu on
kaitstud ja toetatud, vägivalda kasutanud inimene peab oma teo eest vastutama, spetsialistid on
teadlikud ja asjatundlikud, töövahendid toetavad spetsialiste ning valdkonda seiratakse pidevalt.
Mais esitas justiitsminister suhtlusõiguse korrastamiseks perekonnaseaduse, tsiviilkohtumenetluse
ning täitemenetluse seadustiku muutmise väljatöötamiskavatsuse. Kavandatava muudatusega
soovitakse anda kohtule suurem kaalutlusõigus suhtlusõiguse vaidluste lahendamisel, sätestada
keeld lapse suhtes suhtlusõiguse asjade täitmisel jõudu kasutada ning täpsustada, kuidas peaks
toimuma ühise hooldusõiguse teostamine lapse jagatud elukoha puhul. Lisaks on plaanis kaotada
kohustuslik lepitusmenetlus suhtluskorra lahendite sundtäitmise eeldusena.
Peale selle arutas valitsus 25. juulil ettepanekuid lasteasutuste mahetoidu programmi maksumuse ja
rakendamise kohta. Mahetoidu pakkumise suurendamine lasteasutustes aitaks kaasa laste
tervislikule toitumisele, toetaks mahetootjaid ja vähendaks taimekaitse koormust keskkonnale.
ÜLEVAADE VABARIIGI VALITSUSE TEGEVUSPROGRAMMI OLULISEMATEST TEGEVUSTEST 2019. AASTAL
5

Selleks hakatakse lasteasutustele pakkuma koolitamist ja nõustamist ning kaalutakse ka tava- ja
mahetoodete võimaliku hinnavahe hüvitamist. Et seada täpsemaid plaane ja kõrvaldada senised
takistused, sealhulgas lihtsustada hankemenetlust, moodustatakse töörühm, kes esitab ettepanekud
hiljemalt juunis 2020.
1. septembril 2019. a jõustus ja 1. juulil 2020. a jõustub mitu perehüvitiste seaduse ja töölepingu
seaduse muudatust, mille Riigikogu võttis vastu 6. detsembril 2017. a. Sellega seoses kinnitasid
praeguse valitsuse sotsiaalminister, rahvastikuminister ja rahandusminister augustis 2019
vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi muudatustega seotud rakendusaktid, mis reguleerivad isade
vanemahüvitise 30 päeva pikkust lisataotlemist, lapsehooldustasu maksmise järkjärgulist lõpetamist
ning lapsevanemate võimalust peatada ja taasalustada vanemahüvitise maksmist kalendrikuu kaupa
kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.
7. novembril algatas Vabariigi Valitsus tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste
seaduste muutmise seaduse eelnõu, mille tulemusena saavad aasta viimases kvartalis sünnitus- või
koondamishüvitist saanud inimesed võimaluse maksustamise mõttes osa hüvitisest üle kanda
järgmisesse aastasse, mis võimaldab sünnitus- ja koondamishüvitist maksustada nii, nagu neid
saaks iga kuu. Samuti suureneb eelnõu kohaselt täiendav maksuvaba tulu alates kolmandast lapsest
100 euro võrra kuus. Seega võib lapse üks residendist vanem, eestkostja või muu last ülalpidav isik,
kes peab ülal kahte või enamat alaealist last, maksustamisperioodi tulust maha arvata täiendava
maksuvaba tulu 3048 eurot kuni 17-aastase lapse kohta alates kolmandast lapsest. Teise lapse eest
saab endiselt maha arvata 1848 eurot. Riigikogu võttis seaduse vastu 11. detsembril 2019.
25. novembril allkirjastas majandus- ja taristuminister määruse „Lasterikaste perede kodutoetuse
andmise tingimused“. Määrusega viiakse lasterikaste perede kodutoetuse andmine korrektsele
õiguslikule alusele – täpsustatakse toetussummade jaotumist toetatavate tegevuste kaupa,
leibkonna ja toetuse saaja mõisteid, toetuse andmise eeltingimusi ning menetluse sätteid. Määrus
võimaldab toetada võimalikult suurt arvu peresid ning tagada lasterikaste perede elamistingimuste
parandamise.
Sotsiaalministeerium saatis septembris kooskõlastusringile sotsiaalhoolekande seaduse
väljatöötamiskavatsuse, millega soovitakse tagada asendushooldusteenusel lapsi kasvatavatele
perevanematele senisest suuremad sotsiaalsed garantiid. Kui praegu töötavad perevanemad
käsunduslepingu alusel, siis ettepanekute kohaselt võiksid nad tulevikus töötada töölepingu alusel.
Seaduseelnõu on kavas välja töötada 2020. aasta jooksul.
2.1.3. OLULISEMAD HILINENUD TEGEVUSED
Siseministeeriumil (rahvastikuministril) koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumiga
on valminud analüüs riikliku perelepitussüsteemi loomiseks. Selle loomise eesmärk on võimaldada
vanemate lahkumineku korral laste heaolust lähtuvate kokkulepete sõlmimine lapse elukorraldust
puudutavates küsimustes nii kohtuväliselt kui ka varajases faasis kohtumenetluse ajal. Ettepanekud
esitatakse Vabariigi Valitsusele 2020. aasta alguses.
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2.2. Sidus ühiskond

Laulu- ja tantsupidu Foto: Jaanus Ree

2.2.1. EESMÄRGI SAAVUTAMISE NÄITAJAD
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Allikas: Statistikaamet
2018. aastal elas suhtelises vaesuses 284 300 Eesti elanikku ehk 21,7% elanikkonnast. Suhtelist
vaesust kogevate inimeste osatähtsus vähenes seejuures 2017. aastaga võrreldes 0,2
protsendipunkti. Suhtelises vaesuses elas 2018. aastal inimene, kelle kuu ekvivalentnetosissetulek
oli väiksem kui 569 eurot.
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Allikas: Statistikaamet
2018. aastal elas absoluutses vaesuses 2,4% Eesti elanikkonnast. Võrreldes 2017. aastaga vähenes
absoluutset vaesust kogevate inimeste osatähtsus 0,3 protsendipunkti. Absoluutses vaesuses elas
2018. aastal Eesti inimene, kelle kuu ekvivalentnetosissetulek oli väiksem kui 215 eurot.
2.2.2. ÜLEVAADE 2019. AASTA OLULISEMATEST TEGEVUSTEST
2.2.2.1. PENSIONID JA SOTSIAALKAITSE
Juuni algul arutas valitsuskabinet ettepanekuid, kuidas viia ellu pensioni II samba reform ning
reformida soodustingimustel vanaduspensione ja väljateenitud aastate pensione. Muudatuse
peamine eesmärk on muuta pensioni II sammas paindlikumaks, võimaldades pensioni II samba
süsteemiga mitteliitunud inimesel sellega liituda või liitunud inimesel sellest väljuda. 14. novembril
kiitis valitsus heaks kogumispensioni teise samba kavandatavad muudatused, mille tulemusel muutub
sambas pensionivara kogumine vabatahtlikuks ja tekib võimalus kogutud raha enne pensioniiga
kasutusele võtta. Kogumispensioni teisest sambast saavad soovijad lahkuda, lõpetades lihtsalt
sissemaksete tegemise ja jättes seni kogutud raha pensionifondi edasi kasvama või lõpetades nii
sissemaksed kui ka võttes juba kogutud raha välja. Investeerimishuvilised saavad võimaluse oma
teise samba vahendeid iseseisvalt isikliku pensioni investeerimiskonto kaudu edasi investeerida.
Valdav osa muudatustest on praeguste plaanide järgi kavandatud rakenduma 2021. aasta jaanuaris,
kuid avaldusi teise sambaga liitumiseks või sealt lahkumiseks saaks muudatuste jõustumise järel
hakata esitama suvel 2020.
Valitsuse oluline eesmärk on suurendada vanemaealiste toimetulekut ja heaolu. 27. juunil arutas
valitsuskabinet, kuidas võimaldada erakorralist pensionitõusu ja vähendada vanemaealiste vaesust.
2020. aasta riigieelarve koostamise käigus leppis valitsus 24. septembri istungil kokku, et keskmine
vanaduspension tõuseb alates 1.04.2020 indekseerimise ja erakorralise tõusu koosmõjul 45 eurot.
2020. aastal kulub erakorraliseks pensionitõusuks 20,8 miljonit eurot.
7. novembril algatas Vabariigi Valitsus tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste
seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega muu hulgas kehtestatakse Eesti inimestele mitmed
maksusoodustused. Eelnõuga tagatakse välismaalt saadud tulule, sealhulgas pensionile Eestis
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saadud tuluga võrdväärsed maksustatavast tulust tehtavad mahaarvamised. Eelnõu kohaselt ei
rakendata edaspidi mahaarvamiste piirangut, kui inimene saab osa oma maksustatavast tulust
välisriigis. Võrdse kohtlemise tagamiseks võimaldatakse võrdväärsed maksustatavast tulust
tehtavad mahaarvamised ka EMP lepinguriigi residentidele, kes saavad tulu Eestis. Riigikogu võttis
seaduse vastu 11. detsembril 2019.
Valitsus soovib nüüdisajastada pikaajalise hoolduse korraldust ja ajakohastada erivajadusega
inimeste poliitikat. 6. juunil arutas valitsuskabinet pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadusega
inimeste poliitika nüüdisajastamise põhimõtteid, eesmärke ja rahastusettepanekuid. Süsteemi
nüüdisajastamisega plaanitakse arendada edasi kodus elamist toetavaid hoolekandeteenuseid,
pakkuda omastehooldajatele senisest enam tuge ja vaadata üle omavalitsuste sotsiaalkaitse
rahastus, sealhulgas inimeste omaosalus sotsiaalteenuste eest tasumisel. Pikaajalise hoolduse
teenuste korraldamise ja rahastamisega seonduvat arutelu jätkatakse 2020. aasta alguses
valitsuskabineti nõupidamisel. Valikus on kolm võimalikku teenuste korraldusmudelit: kohaliku
omavalitsuse ja riigi partnerlusel põhinev mudel, hoolduskindlustussüsteemil põhinev mudel või
riiklik pikaajalise hoolduse korraldusmudel.
Valitsus soovib jätkata hooldust vajavatele keerulisematele sihtrühmadele (nt dementsusega
inimesed, autismispektrihäirega inimesed) pakutavate teenuste ja hooldekodukohtade arendamist ja
ajakohastamist. Detsembris allkirjastas sotsiaalminister projekti „Innovaatiline eakate kodu keerulise
hooldusvajadusega eakatele“ raames SA Koeru Hooldekeskusega ühiste kavatsuste protokolli. SA
Koeru Hooldekeskuse ruumidesse on plaanis luua innovaatiline dementsetele sobilik arenduskeskus,
mis kannab edaspidi valdkonnas teenuste arendamise ja katsetamise rolli. Selleks luuakse koolitus, õppe- ja praktikabaas, mis täiendab praegust hoolekande õpet uute lahenduste katsetamise ja
juurutamisega. Suur roll hakkab selles olema ka abitehnoloogiatel nagu kukkumisandurid, GPSsüsteemid turvaliseks liikumiseks ning robotid hooldajate igapäevatöö lihtsustamiseks.
Valitsuse jaoks on oluline suurendada kodus pakutavate sotsiaalteenuste (sh hooldusteenuste)
mahtu ja valikut ning parandada kvaliteeti. Juulis allkirjastas sotsiaalminister meetme „Tööturul
osalemist toetavad hoolekandeteenused“ toetuse andmise tingimused. Selle raames avati Ida-Virumaal
sotsiaalvaldkonna spetsialistidele mõeldud mentorlusprogramm, mille eesmärk on aidata kaasa
sotsiaalteenuste loomisele, arendamisele ja pakkumisele Ida-Virumaal. Kohalikke omavalitsusi
toetatakse vajalike sotsiaalteenuste väljatöötamisel ning avatud taotlusvoorude raames saavad IdaVirumaa kohalikud omavalitsused kasutada lisaraha sotsiaalteenuste käivitamiseks ning teenuste
kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamiseks.
26. septembril otsustas valitsus luua ligipääsetavuse rakkerühma, mille eesmärk on välja töötada
ettepanekud ja meetmed, mis toetavad ligipääsetavuse tagamist nii avalikus kui ka erasektoris.
Vähene ligipääsetavus paistab eelkõige silma avalikus ruumis, kuid eksisteerib ka e-keskkondades
nii riigi kui ka erasektori e-teenuseid tarbides. Kavandatavad meetmed parandavad kogu elanikkonna
heaolu, kuid hõlbustavad eelkõige erivajadusega inimeste, vanemaealiste ning lastega perede
toimetulekut. Rakkerühma töösse on kaasatud eri ministeeriumid, riigiasutused ning kohaliku
omavalitsuse ja kolmanda sektori esindajad. Rakkerühma kokkukutsumise ja koordineerimise eest
vastutab Riigikantselei, kelle ülesanne on esitada 2021. aasta suveks valitsusele oma ettepanekud
ligipääsetavuse parandamiseks riigis.
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2.2.2.2. KULTUURIELU, HARIDUS JA LÕIMUMINE
20. juuni istungil andis Vabariigi Valitsus korralduse moodustada ülemaailmse eestluse
koostöökomisjon eesmärgiga tagada parem koostöö ministeeriumide ja eestluse edendamisega
tegelevate organisatsioonide vahel. Koostöökomisjoni juhib rahvastikuminister ja selle ülesanne on
esitada ettepanekuid rahvuskaaslaste poliitika kujundamiseks, analüüsida rahvuskaaslaste olukorda
ning osaleda programmiga Globaalne Eesti seotud tegevustes.
1. augustil arutas valitsuskabinet analüüsi ja ettepanekuid „Eesti riigi lõimumis- ja kohanemisteenused“,
mis annab ülevaate üheksa teenusvaldkonna (ränne, kodakondsus, tööturg ja ettevõtlus, meedia ja
infoväli, sotsiaalne kaitse ja tervis, haridus ja eesti keele õpe, turvalisus ja õiguskord, regionaalareng
ning kultuur, sport ja kodanikuühiskond) teenustest nelja sihtrühma kaupa (teisest rahvusest
püsielanikud, uussisserändajad, eestlased ja rahvuskaaslased). Kultuuriministeeriumi eestvedamisel
koostatud analüüsile järgneb Siseministeeriumi „Analüüs ja ettepanekud tagasipöördujatele,
väljaspool Eestit elavatele rahvuskaaslastele ja uussisserändajatele pakutavate teenuste
väljatöötamiseks“, mida arutatakse Vabariigi Valitsuses 2020. aasta alguses.
Riik jätkab programmi „Professionaalne eestikeelne õpetaja igasse vene õppekeelega lasteaiarühma” ja
laiendab seda ka üldhariduskooli esimestesse klassidesse. Eelmisel õppeaastal osales 10 Tallinna ja
11 Ida-Virumaa lasteaiast projektis 53 rühma, tänavu on lisandunud veel 30 lasteaiarühma.
15. augustil algatas valitsus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille
kohaselt on Eesti kodakondsuseta põhikoolilõpetajal võimalik õpingute käigus täita ka Eesti
kodakondsuse saamise tingimused. Samuti muudetakse eelnõu kohaselt põhikooli lõpetamise
tingimusi ja põhikooli riiklike lõpueksamite asemel antakse põhikooli lõpetamise otsuse tegemise
pädevus tervikuna koolile.
Lisaks algatas Vabariigi Valitsus 15. augustil kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu.
Muudatuste eesmärk oli tagada Eestis sündinud alaealistele, kelle vanemad (või vanavanemad) on
elanud Eestis enne Eesti Vabariigi taasiseseisvumist, võimalus saada Eesti kodakondsus lihtsustatud
korras.
10. oktoobril kiitis Vabariigi Valitsus heaks välismaalaste ebaseadusliku Eestis töötamise ennetamise
ja tõkestamise uuendatud tegevuskava. Tegevuskavas toodud meetmete elluviimine võimaldab
senisest tõhusamalt ennetada ja tõkestada seadusliku rände reeglite väärkasutamist ja
ebaseaduslikku rännet ning tagada avalik kord ja julgeolek.
Riigihalduse ministri eestvedamisel valmis novembris analüüs ja ettepanekud avaliku sektori tööhõive
võimaluste edastamiseks muukeelsele elanikkonnale. Ettepanekud ja soovitused olid mõeldud
värbamisele, keelelise mitmekesisuse ning keeleõppe edendamisele ja üldise kommunikatsiooni
parandamisele kaasaaitamiseks.
Kultuuriministri eestvedamisel valmis analüüs ja ettepanekud erakapitali suuremaks kaasamiseks
kultuuri loomisse ja edendamisse, kus muu hulgas soovitatakse kehtestada tulumaksusoodustus
Eesti Kultuurkapitalile tehtavatele annetustele sarnaselt tulumaksuseaduse § 11 alusel
tulumaksusoodustusega nimekirja kantud mittetulundusühingute ja sihtasutustega.
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Samuti valmis kultuuriministri eestvedamisel analüüs ja ettepanekud kunsti kättesaadavuse
parandamiseks. Eesmärgi saavutamiseks peaksid väiksemates asulates tegutsema eri tüüpi
näitusepaigad, neist vähemalt 15 riigi ja KOV koostöös rahastatud aastaringse tegevusega
linnagaleriid ja kunstimajad, kus eksponeeritakse nii teiste kunstiasutuste (sh rahvusvaheliste) kui
ka algupäraseid näitusi.
Rahvastikuministri eestvedamisel valmis detsembris analüüs ja ettepanekud usuühenduste rolli kohta
kultuurielu edendamisel. Koostöös suuremate usuühendustega valminud ettepanekud on valdavalt
seotud eesmärgiga arendada koostööd nii KOV-ide kui ka kohalike kogukondadega. Usulised
ühendused panustavad jätkuvalt kohaliku ajaloo ja kultuuripärandi aktualiseerimisse ning
propageerimisse (nt „Teeliste kiriku“ projekti raames, aga ka haridus- ja turismivaldkonnas laiemalt),
noorsookultuuri edendamisse. Tuntakse vajadust riigi ja KOV-ide nii moraalse kui ka materiaalse
toetuse järele nt muusikaürituste korraldamiseks pühakodades, kalmistute hoolduseks ja
pühakodade avatuna hoidmiseks turismiperioodil, pühakodade ja nende sisustuse korrashoiuks.
2.2.3. OLULISEMAD HILINENUD TEGEVUSED
Rahvaraamatukogu seaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsus esitatakse koos Eesti
Rahvusraamatukogu seaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsusega 2020. aasta jaanuaris,
sest Kultuuriministeerium algatab 2020. aastal Eesti Hoiuraamatukogu (EHR) ja selle osakonna Eesti
Pimedate Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamise ning Eesti Rahvusraamatukogule EHRi
tegevuse üleandmise.
Justiitsministeeriumil on valminud ettepanekud, et suunata osa kurjategijatelt kriminaalmenetluse
käigus ära võetud või välja mõistetud varast kuriteoennetusse ja ohvritele. Kurjategijatelt laekub
riigieelarvesse igal aastal ligikaudu kuus miljonit eurot, mida ei ole valdavalt kasutatud otseselt
kuriteoga tekitatud kahju heastamiseks. Koordineeriv roll vahendite suunamiseks plaanitakse anda
Süüteoennetuse Nõukogule, samuti tehakse ettepanek luua ohvriabi fond. Valitsus arutab
ettepanekuid uue aasta alguses.
Rahandusministeerium on Valitsusele arutamiseks ette valmistanud ettepanekud osaajaga töötajate
sotsiaalmaksukoormuse vähendamise võimaluste kohta. Analüüsi raames kaaluti ettepanekut
soodustada 3–8-aastaste laste vanemate, kuni 24-aastaste noorte ning 55-aastaste ja vanemate
inimeste osaajaga töötamist, loobudes nendele makstud töötasu puhul sotsiaalmaksu
miinimumkohustuse nõudest. Valitsus otsustas säilitada kehtiva süsteemi ja täiendavalt analüüsida
hooldajatoetust saava inimese osaajaga töötamise korral temale makstava töötasu
sotsiaalmaksuga maksustamist. Arutelu valitsuskabinetis toimub 2020. aasta alguses.
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2.3. Teadmistepõhine majandus

Foto: Aivo Kallas

2.3.1. EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE NÄITAJAD
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Allikas: Statistikaamet
2018. aastal kasvas tööjõu tootlikkus suhtena Euroopa Liidu keskmisesse hüppeliselt. Taseme
hoidmine ja edasine lähenemine Euroopa Liidu keskmisele on majanduskonjunktuuri arvestades
pingutusi nõudev.
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Allikas: Statistikaamet
2018. aastal oli tööhõives osalemise määr vanuserühmas 20–64 eluaastat 79,20%, mis on kõrgeim
tase läbi aastate ning pidevalt suurenenud alates 2010. aastast. 2017. aastal oli tööhõive määr
samas vanuserühmas 78,7%.
2.3.2. ÜLEVAADE 2019. AASTA OLULISEMATEST TEGEVUSTEST
2.3.2.1. ETTEVÕTLUS JA INNOVATSIOON
12. septembril kiitis valitsus heaks „Eesti teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse
arengukava 2021–2035“ koostamise ettepaneku. Teadus- ja arendustegevust, innovatsiooni ja
ettevõtlust käsitletakse esimest korda ühises strateegilises kavas, et luua nende valdkondade vahel
rohkem sünergiat ja sidusust. Koostatavas arengukavas on kolm peamist sihti: a) Eesti teadus on
kõrgetasemeline, mõjus ja mitmekesine, b) Eesti areng tugineb teadmuspõhistele ja innovaatilistele
lahendustele nind c) Eesti ettevõtluskeskkond soodustab teadmusmahuka ettevõtluse kasvu,
suurema lisandväärtusega toodete ja teenuste eksporti ning investeeringuid igas Eesti piirkonnas.
Haridus- ja teadusministri käskkirjaga loodi septembris ettevõtluse haruliitude arendusnõunike
toetusmeede, millega toetatakse liitude tegevust valdkonna teadus- ja arendustegevuse
hoogustamisel. Meetme toel palgatud arendusnõunikud aitavad suurendada valdkonna ettevõtjate
teadlikkust teadus- ja arendustegevuse võimalustest ja määrata selgemalt ettevõtete ühishuvid ning
teadus- ja arendustegevuse vajadused.
1. augustil arutas valitsuskabinet analüüsi loomemajanduse toetuste tulemuste kohta ja
ettepanekuid loomemajanduse toetamiseks. Kultuuriministeeriumile anti volitus korraldada koostöös
teiste asjaomaste ministeeriumidega kultuuri- ja loomevaldkondade ettevõtlus- ja
juhtimissuutlikkuse suurendamise, rahvusvahelistumise ja ekspordi edendamise ning teiste sektorite
ja eluvaldkondadega seostamise meetme väljatöötamist.
25. juulil arutas Vabariigi Valitsus Tallinna Linnahalli rekonstrueerimise hetkeseisu. Valitsuse jaoks
on oluline, et Eesti saaks avaliku ja erasektori koostöös nüüdisaegse rahvusvahelise konverentsiturismi
keskuse. Täiendavalt analüüsitakse ka linnahalli kontserdi- ja ooperisaali rajamise võimalusi.
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Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister muutis suurinvestori toetuse andmise tingimusi, et anda
enamatele investoritele võimalus saada toetust. Selleks vähendati eeldatavat konsolideeritud käibe
nõuet kontsernide puhul 100 miljonist eurost 50 miljoni euroni. Välisinvestorite investeeringute
tulemusena eeldatakse, et kasvab eksport ja suureneb keskmisest paremini tasustatud töökohtade
arv.
Riigihalduse minister kinnitas toetuse andmise tingimused piirkondlike algatuste kohta tööhõive ja
ettevõtlikkuse edendamiseks. Toetusmeetmega soodustatakse ettevõtete arengut ja kasvu,
ettevõtlusaktviisuse ja tööhõive kasvu ning aidatakse kaasa noorte ettevõtlikkusteadlikkusele,
täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid ja arvestades maakonna eripära ning huvirühmade
vajadusi.
Valitsus arutas augustis Rahandusministeeriumi analüüsi ja ettepanekuid välistippspetsialistide
tööjõumaksude ajutiseks vähendamiseks, et toetada seeläbi suuremat lisandväärtust loova
ettevõtluse kasvu Eestis. Rahandusministeerium jätkab võimalike ettepanekute ja nende
majandusliku mõju analüüsi.
25. juulil arutas valitsuskabinet Eesti riiklikku tehisintellekti alast tegevuskava 2019–2021, mis põhineb
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigikantselei juhtimisel töötanud eksperdirühma
järeldustel ja soovitustel. Nn kratikava tegevusi planeeritakse, et edendada tehisintellekti ehk krattide
rakendamist nii Eesti avalikus kui ka erasektoris, kasvatada kratihariduse ning teadus- ja
arendustegevuse baasi ning arendada krattide kasutamist võimaldavat õigusruumi. Kratikava
aastaiks 2019–2021 on ühtlasi Eesti riiklik tehisintellekti strateegia Euroopa Liidu kooskõlastatud
tehisintellekti tegevuskava mõistes.
Augusti alguses tutvustas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister valitsuskabinetis eresidentsuse 2.0 tegevuskava. See kujutab endast kvaliteedipõhist, turvalist, läbipaistvat ja
usaldusväärset rahvusvaheliste ettevõtjate hõlmamise platvormi, mis toob Eesti riigile kaasa
suurema majandus- ja mainekasu ja julgeoleku ning loob e-residentidele senisest mugavamad
võimalused asukohast sõltumatu äri juhtimiseks ja haldamiseks.
19. novembril tutvus valitsuse majandusarengu komisjon pikaajalise tööjõuprognoosi OSKA seniste
valdkondlike uuringute tulemustega ning otsustas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
pikaajalise tööjõuprognoosi mudeli liitmise OSKA tööjõuvajaduse prognoosisüsteemiga. Kahe senise
metoodika baasil töötatakse edaspidiseks välja uus uuendatud metoodika prognoosisüsteemi veelgi
efektiivsemaks muutmiseks.
17. juulil tutvustas siseminister välja töötatud lühiajalise töötamise õigusaktide muudatuste kavandit.
Muudetavad seadused on välismaalaste, tulumaksu- ja maksukorralduse seadused. Eelnõu eesmärk
on suunata välistööjõudu kasutavad ettevõtted vormistama välismaalase töötamise tegelikule õigele
alusele. Seaduse muudatus paneb vastutuse välismaalase nõuetekohase Eestis töötamise eest
tööandjale, kes sellest reaalselt kasu saab. Eelnõu on läbinud I kooskõlastusringi ja konsultatsioonid
tööandjate esindusorganisatsioonidega on toimunud. Töö eelnõuga jätkub II kooskõlastusringiga
saadud tagasisidet arvestades.
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Lähtudes välispoliitika arengukavast 2030 on võetud tugev suund välismajandussuhete arendamisele.
Selleks on valitsuses kiidetud heaks ambitsioon sõlmida järgmise aasta lõpuks neli täiendavat
topeltmaksustamise vältimise lepingut.
Eesti EL nõukogu eesistumise ajal juhtis Kaitseministeerium Euroopa Kaitsefondi (EDF) loomist, mis
aitab kaitsetööstuse sektorisse juurde tuua kümneid miljoneid eurosid ja edendada Eesti ettevõtete
eksporti. Kaitsefondi abil uute lahenduste loomine eeldab ettevõtetelt omaosalust, kuid sektori
eripäradest tulenevalt on kaitsetööstusettevõtetel sageli probleeme nii laenutagatiste saamisega kui
ka investeeringute kaasamisega. Sellest tulenevalt esitas Kaitseministeerium 2019. a detsembris
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku kasvufaasis teadus- ja
tehnoloogiamahukate kaitsetööstusettevõtete rahastusvõimaluste parandamiseks laiendada
SmartCapi-laadsete investeerimisfondide tingimusi või luua uus fond, kuhu oleks kaasatud nii riigi kui
ka erasektori investeeringud.
Septembris esitasid välisminister ning väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister analüüsi ja
ettepanekud välisesinduste ja majandusdiplomaatide võrgustiku laiendamiseks. Võrgustiku kasvu
aluseks on objektiivsed kriteeriumid, mis võtavad arvesse suurimat oodatavat kasu Eestile.
Välismajandushuvide toetamise eesmärgil avas Eesti käesoleval aastal kaks uut välisesindust:
peakonsulaadi USA läänerannikul San Franciscos ning saatkonna Araabia Ühendemiraatides.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on analüüsinud ja ning teinud ministrile ettepanekud
ettevõtete teadus- ja arendustegevuse statistika kogumise tõhustamiseks, mis aitab kaasa edaspidi
targemale teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonipoliitika kujundamisele.
2.3.2.2. TRANSPORT
13. juunil otsustas Vabariigi Valitsus volitada majandus- ja taristuministrit, et anda AS-ile Elron
korraldus soetada uued reisirongid. Uued rongid võimaldavad pakkuda kvaliteetsemat teenust
ekspressliinidel ning tihendada graafikuid Tartu, Narva ja Viljandi liinil. Rongid aitavad vähendada
transpordisektori kasvuhoonegaaside heidet. Samuti on uute rongide energia- ja hoolduskulud
väiksemad kui diiselrongidel.
2.3.2.3. ENERGEETIKA JA KLIIMA
13. juunil andis majandus- ja taristuminister ülevaate Eesti elektrisüsteemi Euroopa Liidu
elektrivõrkudega sünkroniseerimise edenemisest. Eesti eletktrisüsteemi lahti ühendamine Venemaa
võrgust ning sünkroniseerimine Euroopaga on eelkõige oluline energiajulgeoleku tagamiseks.
Tulevikus on Baltimaad osa Euroopa Liidu energia siseturust, mis toimib ühistel siseturul reeglitel.
Elektrivõrgud ühendatakse Lääne-Euroopa elektrivõrkudega 2025. aastaks. Lisaks andis valitsus
peaministrile volituse allkirjastada juunis toimuval Euroopa Ülemkogul Baltimaade ja Poola
valitsusjuhtide ning Euroopa Komisjoni presidendi vahel elektrisüsteemide sünkroniseerimise
tegevuskava.
Juunis andis majandus- ja taristuminister ülevaate, kuidas mõjutab Eesti varustuskindlust kõrgest
süsinikdioksiidi hinnast tingitud muutus Eesti elektritootmisprotfellis ning millised on võimalikud
lahendused. Praeguse parima teadmise kohaselt vastab Eesti varustuskindluse tase Euroopas
levinud standarditele vähemalt kuni 2025. aastani ja seda turumehhanismide toimel.
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11. juulil otsustas valitsus moodustada kliima- ja energiakomisjoni, mille eesmärk on selgitada välja
võimalused, kuidas vähendada kasvuhoonegaaside heidet ja tagada energiavarustus, et Eesti
keskkond oleks hoitud ning majandus ka tulevikus konkurentsivõimeline.
Septembris tutvustati valitsuse kliima- ja energiakomisjonile analüüsi ja ettepanekuid
kasvuhoonegaaside heite vähendamise meetmete ja nende sotsiaal-majandusliku mõju kohta aastaks
2050. Analüüs tõi esile, et kliimaneutraalse Eestini, kus kasvuhoonegaaside neto-heitkogus on viidud
nulltasemele või alla selle, jõudmine aastaks 2050 on kõigi valdkondade, nii era-, avaliku kui ka
mittetulundussektori koostöös tehniliselt võimalik ning strateegiliselt tarkade investeeringute korral
potentsiaalselt pikka aega tulutoov.
7. novembril kiitis Vabariigi Valitsus heaks määruse eelnõu taastuvenergia vähempakkumise
korraldamiseks. Määrus muudab taastuvelektrienergia toetuse Eestis vähempakkumise põhiseks.
Vähempakkumiste peamine eesmärk on suurendada Eestis taastuvatest allikatest toodetud elektri
osakaalu. Teine oluline eesmärk on tagada avatud konkursi kaudu võimalikult madal taastuvenergia
tasu inimestele ja ettevõtetele.
7. novembril arutas Vabariigi Valitsus ettepanekuid taastuvenergia arendamise ja riigikaitseliste ning
muude planeeringutest tulenevate piirangute lahendamise poliitikavalikute kohta ning otsustas teha
vajalikud investeeringud Kirde-Eesti õhuseirevõime parandamiseks, et vabastada osa Virumaast
tuuleparkide arendamiseks kehtestatud kõrguspiirangutest.
10. detsembril arutas valitsuse majandusarengu komisjon elektri võrgutasude ja taastuvenergia
tasude vähendamise ettepanekuid. Komisjon leidis, et ettepanekud vajavad lisaanalüüsi. Täpsem
analüüs ja ettepanekud esitatakse järgmisel aastal koos elektri- ja gaasiaktsiiside langetamise või
soodustuste võimaluste analüüsi tulemustega.
19. detsembril kiitis Vabariigi Valitsus heaks ja otsustas esitada Euroopa Komisjonile riikliku energiaja kliimakava aastani 2030. Kava eesmärk on anda Eesti inimestele, ettevõtetele ja Euroopa Liidu
liikmesriikidele infot selle kohta, milliste meetmetega kavatseb Eesti saavutada oma energia- ja
kliimaalased eesmärgid. Peamisteks eesmärkideks on vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2030.
aastaks jagatud kohustuse määrusega kaetud sektorites (transport, väikeenergeetika,
põllumajandus, jäätmemajandus, tööstus ja metsamajandus) 13 protsenti võrreldes 2005. aastaga;
suurendada taastuvenergia osakaalu 2030. aastaks vähemalt 42 protsendini; hoida energia
lõpptarbimine aastani 2030 tasemel 32-33 TWh ning tagada energiajulgeolek, hoides imporditud
energiast sõltuvuse määra võimalikult madalal.
Detsembris kiitis valitsus heaks Nairobi konventsiooni ratifitseerimise eelnõu. Konventsiooniga
sätestatakse laevaomanikele, kellel on laev kogumahutavusega 300 GT ja enam, kohustusliku
kindlustuse nõue, et tagatud oleksid ohtlike laevavrakkide eemaldamise kulud. Konventsioon ei
kohaldu tagasiulatuvalt, vaid seda kohaldatakse konventsiooni kehtima hakkamisest alates
toimunud laevaõnnetustele. Laevavrakid võivad olenevalt asukohast kujutada ohtu laevasõidule,
ohustades teisi laevu ja nende meeskondi, ning merekeskkonnale. Lisaks on laevavrakkide asukoha
tuvastamine ja nende ülestõstmine väga kulukas.
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2.3.3. OLULISEMAD HILINENUD TEGEVUSED
Rahandusministeeriumi eestvedamisel tehakse analüüs ja kaalutakse ettepanekuid ettevõtete
teadus- ja arendustegevust soodustava maksuerandi teemal. Eesmärgiks on erasektori teadus- ja
arendustegevuse soodustamine.
Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel on ettevalmistamisel valdkondlik teadus- ja
arendustegevuse programm kohalike ressursside väärindamise teemal. Programm saadetakse
partneritele kooskõlastamiseks 2019. aasta lõpus.
Justiitsminister tutvustas 16. oktoobril valitsuse majandusarengu komisjonile ettepanekuid
pankrotiseaduse muutmiseks. Eesmärgiks on muuta pankrotimenetlus kiiremaks, kulutõhusamaks ja
läbipaistvamaks, mis omakorda tagab võlausaldajatele suuremad väljamaksed, parandab Eesti
ettevõtluskliimat ja rahvusvahelist mainet. Toimunud on eelnõu avalik kooskõlastamine ning
laekunud tagasisidet töötatakse läbi.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel esitatakse Operaili vähemusosaluse
müügi ettepanek valitsusele 2020. aastal.
Jaanuaris esitab keskkonnaminister valitsusele keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise
projekti tulemuste alusel ettepanekud nii keskkonnatasude seaduse kui ka keskkonnatasude
süsteemi uuendamiseks.
Keskkonnaministeeriumi ette valmistatavad analüüs ja ettepanekud hüljatud püügivahendite ja
laevaheitmete kvaliteetseks vastuvõtmiseks sadamas lükkuvad järgmisesse aastasse.
Rahandusministeeriumi esitatav analüüs ja ettepanekud maksusüsteemi muutmiseks, et soodustada
väikemetsaomanikke metsamaa müümise asemel oma metsi majandama, lükkub järgmisesse
aastasse.
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2.4. Tõhus valitsemine

Foto: Jürgen Randma, Riigikantselei

2.4.1. EESMÄRGI SAAVUTAMISE NÄITAJAD

Valitsussektori töötajate osakaal tööealises
elanikkonnas ei suurene 15–74 a vanuserühmas
12,05%

12%
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11,90%

11,90%
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11,90%
11,85%
Sihttase 2023

Allikas: Statistikaamet
Valitsussektori töötajate osakaal tööealises elanikkonnas on püsinud viimastel aastatel 11,9%, mis
jääb 2023. aastaks seatud eesmärgi piiresse.

Valitsussektori kulutuste osakaal SKPst ei
suurene
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Allikas: Statistikaamet
Valitsussektori kulutuste osakaal SKP-s on 2018. aastal langenud, kuid langus ei ole tingitud
kulutuste vähenemiset, vaid SKP tõusust.
2.4.2. ÜLEVAADE 2019. AASTA OLULISEMATEST TEGEVUSTEST
2.4.2.1. RIIGIREFORM
Riigireformi tegevuskava 2019–2023 sai valitsuse heakskiidu 1. augustil. Planeeritavatel tegevustel
on neli fookust:
1) tuleviku riik – pikk plaan, eesmärgistamine, teadmistepõhisus;
2) tegus riik – valitsemise korraldus, riiklikud struktuurid, tegevusvormid;
3) minu riik – avalikud teenused, bürokraatia vähendamine inimestele ja ettevõtetele;
4) kohalik riik – regionaalpoliitika, kohalik valitsemine.
Riigireformi tegevustest hakkab riigihalduse minister andma valitsuskabinetile ülevaadet vähemalt
üks kord aastas.
Riigihalduse minister tegi augusti alguses ettepanekud riigiametite konsolideerimiseks. Vabariigi
Valitsus kiitis heaks hariduse, transpordi, keskkonna, maaelu, planeeringute, maa- ja
regionaalvaldkonnas ühendametite moodustamise analüüsid, mis valmivad hiljemalt märtsiks 2020.
Selle järel otsustatakse ühendametite koosseisud, mis võiksid tööd alustada hiljemalt 2021. aastal.
Valitsus otsustas toetada paindlikku regioonidesse värbamist, mis panustab regionaalpoliitika
eesmärkidesse ja toetab riigi personalipoliitika nüüdisajastamist. Nii nagu väljaviimisel, on poliitikal
samad eesmärgid: luua regioonidesse töökohti ning rakendada spetsialiste ja kvalifitseeritud
tööjõudu väljaspool Tallinna.
Juulis kiideti heaks laiapõhjaline riigieelarve revisjon, mille käigus vaadatakse üle kõik riigi tulu- ja
kuluallikad ning hinnatakse nende eesmärgipärasust. Revisjoni eesmärk on lahendada kaks
probleemi:
1) valitsussektor on kasvanud suureks ja see on kaasa toonud olukorra, kus maksumaksja raha
kulutamise otstarbekus ei ole alati selge. Revisjoni üks eesmärk on muuta riigivalitsemine tõhusaks;
2) riigieelarves on liialt palju kulutusi fikseeritud jäigalt ning see piirab valitsuse võimalusi teha riigi
jaoks strateegiliselt olulisi otsuseid ja valikuid. Sellised kulutused tuleb üle vaadata ja hinnata nende
otstarbekust.
Juulis valitsuskabinetis kinnitatud Eesti riikliku tehisintellekti alase tegevuskava 2019–2021 järgi
edendatakse tehisintellekti ehk krattide rakendamist avalikus sektoris ja avalike teenuste pakkumisel.
Justiitsminister tutvustas augusti alguses valitsusele Vabariigi Valitsuse seaduse kontseptsiooni,
millega soovitakse ühtlustada valitsemispõhimõtteid, parandada ministeeriumide koostööd ning
muuta valitsemiskorraldus paindlikumaks. Ühtlasi teeb ministeerium ettepaneku reguleerida
Vabariigi Valitsuse seadusega üldisemalt valitsuse moodustamist, koosseisu, tagasiastumist ning
valitsuse, peaministri ja ministri õigusi ja kohustusi. Ministeeriumide juhtimisel on antud ministritele
selgem valdkonnapoliitiline ja kantsleritele administratiivne vastutus, sh valitsemisala eest.
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1. augustil kinnitati valitsuse istungil Rahandusministeeriumi koostatud „Riigi kinnisvara valitsemise
koondaruanne 2015–2018“, mis annab ülevaate riigile kuuluvast hoonestatud ja hoonestamata
kinnisvarast ning sisaldab ettepanekuid haldamise ja arendamise kohta.
24. mai istungil andis Vabariigi Valitsus korralduse anda majandus- ja taristuministrile nõusolek
võõrandada avalikul enampakkumisel 100 000 riigile kuuluvat AS-i Eesti Teed 100-eurose
nimiväärtusega aktsiat. Riik alustas teede hooldeturu erastamisega 1998. aastal, andes kümnes
maakonnas riigimaanteedel hooldetööde tegemise üle eraõiguslikele juriidilistele isikutele. Ülejäänud
viies maakonnas jäid riigimaanteede hooldetöid tegema regionaalsed teedevalitsused, mille põhjal
moodustati 2007. aastal viis riigile kuuluvat äriühingut. 2012. aastal liideti need viis üheks
äriühinguks AS Eesti Teed. Alates 2017. aasta sügisest hooldab AS Eesti Teed teid vabal turul
sõlmitud lepingute alusel. Kuna Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul on
konkurentsiolukord hooldeteenuste turul paranenud, ei ole riigi osaluse säilitamine äriühingus enam
põhjendatud.
2019. aasta detsembris tutvustati valitsusele Enefit Greeni aktsiate avaliku pakkumise ja noteerimise
plaani (IPO). Rahandusminister sai volitused IPO tegevustega pakutud kujul edasi minna.
Vabariigi Valitsus arutas 15. augusti kabinetinõudpidamisel kavandatavaid samme seoses nn tühja
kasseti tasu süsteemi muutmisega ning otsustas võtta tühja kasseti tasu regulatsiooni muutmisel
aluseks kehtivast õigusest tuleneva lõivupõhise (või kombineeritud) süsteemi, täiendades muu
hulgas salvestusseadmete ja -vahendite kataloogi, ning minna muudetud süsteemile üle alates 2021.
aastast.
Valitsus esitas 18. juulil Riigikogule eelnõu, millega tunnistatakse valimisseaduses kehtetuks üldine
poliitilise välireklaami keeld. Samuti kaotatakse valimisagitatsiooni keeld valimis- ja rahvahääletuse
päeval ning ruumides, mille kaudu valija siseneb hääletamisruumi. Kehtima jääb agitatsiooni piirang
hääletusruumides. Eesmärk on, et inimestel oleks hääletamisperioodil võimalikult võrdsed
tingimused, mistõttu peaksid ka valimiskampaania reeglid olema hääletamisperioodil ühesugused nii
eelhääletuse ajal kui ka valimispäeval.
Augusti alguses arutas valitsus välisriikides pakutavate avalike teenuste korraldust eestlaskonnale ja
e-residendi digitaalse isikutunnistuse menetlust, sealhulgas kiitis valitsus heaks ülemineku
elektroonilisele Eesti passide taotlemisele üle maailma.
Vabariigi Valitsus otsustas 24. septembril algatada riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide
seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu eesmärgiks on tõsta isikut tõendavate
dokumentide menetlemise ja väljastamisega seotud riigilõive, mida tasutakse välisesindustes.
Muudatusega soovitakse viia tegelikud kulutused välisesinduses tehtavate toimingute eest
vastavusse kehtestatud riigilõivudega. Eelnõu on välja töötatud eelkõige katmaks kulusid, mis on
seotud taotluste vastuvõtmise, väljastamise ja postiteenuste kasutamisega.
Valitsuse 8. augusti istungil heaks kiidetud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste
muutmise seaduse eelnõuga luuakse alus anda ühtne keskkonnaluba. Seaduse ühtlustamise käigus
vähendatakse loa menetlusnõuete ja paralleelsete menetluste liitmise kaudu halduskoormust.
Muudatuse mõju riigiasutuste töökoormusele ja töö iseloomule on hea, sest väheneb
Keskkonnaministeeriumi valitsemisala töö- ja ressursikulu. Eelnõu toetab nullbürokraatia eesmärke
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ning aitab muuta kliendi teenused projekti KOTKAS keskkonnalubade infosüsteemis lihtsamaks ja
kiiremaks.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium analüüsis maavarade geoloogilise uuringu ja
kaevandamislubade väljastamise hetkeolukorda ning tegi ettepanekud maavarade kontsessiooni
rakendamiseks. Maavarade kontsessioon tähendab uurimis- või kaevandamisloa võõrandamist
mitmest kriteeriumist lähtuval konkursil konkreetsele mäeeraldisele riigi määratud tingimustel.
Pakutav skeem võimaldab riigil valida partneriks arendaja, kelle esitatud pakkumises on arvestatud
ka pikaajaliste sotsiaal-majanduslike, keskkonnakaitse ja julgeolekualaste aspektidega.
2.4.2.2. REGIONAALPOLIITIKA
Oktoobris valmis Rahandusministeeriumil regionaalpoliitika programm, mille raames rakendatakse
mitmeid toetusmeetmeid piirkondades ettevõtluseks vajaliku taristu, säästva liikuvuse, avaliku
linnaruumi ja teenuste arendamiseks ning ettevõtlikkuse, kogukondade aktiivsuse ja piiriülese
koostöö edendamiseks. Teiste piirkondade kõrval on fookuses alates 2019. aastast Ida-Virumaa ja
Kagu-Eesti ettevõtluse arengu kiirendamine ning sarnaselt varasemate aastatega ka väikesaartel
avalike teenuste kättesaadavuse ja hajaasustuses elavate leibkondade elutingimuste parandamine
koostöös kohalike omavalitsustega.
7. mail kinnitas riigihalduse minister regionaalsete kompetentsikeskuste arendamiseks toetuse
andmise tingimuste muudatused. Muudatusega lühendati projektide menetlemise aegasid ja
vähendati 2020. aastal kehtima hakkama pidanud minimaalset omafinantseerimise määra 30
protsendilt 15 protsendile.
Haldusreformiga anti omavalitsustele ülesandeks kavandada ja suunata ühiselt maakonna arengut.
7. mail kinnitas riigihalduse minister selleks koostatud maakonna arengustrateegia tegevuskava
elluviimise toetusmeetme tingimused. Meedet rakendatakse kõigis Eesti maakondades.
2.4.2.3. ÕIGUSLOOME ARENDAMINE
Vabariigi Valitsus otsustas 25. juuli istungil esitada Riigikogule otsuse „Õigusloomepoliitika põhialused
aastani 2030“ eelnõu. Õigusloomepoliitika põhialustega lepitakse kokku Eesti õigusloomepoliitika
pikaajalises visioonis ja hea õigusloome põhimõtetes, mis on alus seaduseelnõude menetlemisel,
õiguskeele arendamisel ning koostöö ja arendustegevuse korraldamisel järgmise kümmekonna
aasta jooksul. Poliitikasuundade selge sõnastamine ja jõustamine on oluline ka huvirühmadele ning
ühiskonnale laiemalt, et tagada õiguspoliitika ettenähtavus ja avatus.
Juulis valmis uuenenud Riigi Teataja prototüüp. Kõigile kasutajatele tehti Riigi Teataja võrguväljaande
esilehel kättesaadavaks kasutajasõbralikuma Riigi Teataja tutvustus, prototüüp ja tagasiside
küsitlus. Prototüüpi on tutvustatud eri kasutajarühmadele ja avalikkusele. Arvamust avaldanud
kasutajatest ligikaudu 80% on prototüübis pakutud lahendustega rahul. Prototüübi ja kasutajate
ettepanekute põhjal koostatud lähteülesande alusel hakatakse arendama uue põlvkonna
kasutajasõbralikku Riigi Teatajat.
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2.4.2.4. FISKAALPOLIITIKA
Mai alguses kiitis valitsus heaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning
riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega muudetakse virtuaalvääringu teenusepakkuja ja
rahakotiteenuse pakkuja tegevusloa saamise nõudeid, et vähendada nende teenustega seotud
rahapesu ja terrorismi rahastamise ning muude kuritegude toimepanemise riske. Virtuaalvääring on
digitaalsel kujul väärtus (nt bitcoin), mida saab digitaalselt üle kanda, säilitada või millega kaubelda
ja mida isikud aktsepteerivad omavahel maksevahendina, kuid mis ei ole ühegi riigi seaduslik
maksevahend. Detsembris kiitis valitsus heaks Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise
seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on tõhustada tegelike
kasusaajate tuvastamist.
Vabariigi Valitsus kiitis oma 28. novembri istungil heaks audiitortegevuse seaduse, finantskriisi
ennetamise ja lahendamise seaduse eelnõu, mis kehtestab finantssektoris senisest tunduvalt
kõrgemad trahvimäärad. Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle finantssektorit puudutavad EL-i
õigusest tulenevad karistused, millega nähakse ette võimalus määrata senisest tunduvalt suuremaid
rahatrahve väärteomenetluses ning pikendatakse väärtegude aegumistähtaega kolmele aastale.
Muudatuse kohaselt võib näiteks juhul, kui pank jätab Finantsinspektsioonile teabe esitamata või
esitab vale või puudliku info, pangale määrata karistuseks rahatrahvi summas kuni 5 miljonit eurot.
Alternatiivselt on võimalik rahatrahvi määramise aluseks võtta ka panga käive või rikkumise
tulemusel teenitud kasu või tekitatud kahju. Kehtiva seaduse alusel oleks rahatrahviks kuni 32 000
eurot.
Valitsuse 30. mai otsusega langetati alkoholi aktsiisimäärasid. Aktsiisimaksud on tõhus meetod,
piiramaks kahjulike kõrvalmõjudega kaupade tarbimist, kuid kehtivad 2016. aasta lõpus vastuvõetud
aktsiisimäärad ja 2018. aastal veidi muudetud määrad on andnud tugeva tõuke piirikaubanduse
kasvuks. Heaks kiidetud eelnõu eesmärk on vähendada kõrgete aktsiisimäärade tõttu suureks
paisunud piirikaubandust.
2.4.3. OLULISEMAD HILINENUD TEGEVUSED
Rahandusministeeriumil on ettevalmistamisel mitmeid regionaalvaldkonna teemasid, mis lükkuvad
järgmisesse aastasse:
1) analüüs ja ettepanekud omavalitsuste eelarvelise iseseisvuse suurendamiseks;
2) Vabariigi Valitsuse määruse „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud
toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ eelnõu;
3) Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise
soodustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus.
Lisaks töötab Rahandusministeerium analüüsi ja ettepanekuid e-raamatutele ja e-ajakirjandusele
vähendatud käibemaksumäära kehtestamise mõjudest, kehtivast seadusandlikust taustast ja seotud
EL-i kohtulahenditest. Eeldatavaks analüüsi vamimise ajaks on järgmise aasta jaanuar.
Justiitsministeeriumi eestvedamisel on moodustatud vastutustundliku andmetöötluse põhimõtete
väljatöötamiseks eksperdirühm. Eksperdirühma töö veel käib ja põhimõtteid koondav dokument
esitatakse töörühmale 2020. aasta jaanuaris.
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Justiitsministeeriumi eestvedamisel on valmimas täitemenetluse ümberkorraldamise kontseptsioon,
mis näeb ette riiginõuete sissenõudmise pädevuse koondamise Maksu- ja Tolliametisse.
Muudatustega peab minema riiginõuete sissenõudmine võlgnikule odavamaks ja läbipaistvamaks.
Kontseptsioon on planeeritud tuua valituskabinetti 2020. aasta I kvartalis.
Rahandusministeeriumil valmis detsembris õiugslik raamistik riigi osaluspoliitika põhimõtetest
äriühingutes koos täiendava analüüsiga osaluste võõrandamise ja säilitamise kohta, lähtudes
äriühingu tegevuskeskkonna muutumisest võrreldes äriühingu loomise ajaga või äriühingu
muutunud strateegiast. Analüüsi järel ei tehtud ühtegi ettepanekut riigi osalusega äriühingute
vähemusosaluse börsile viimiseks. Valitsuskabinetis aurtatakse põhimõtteid 2020. aasta alguses.

ÜLEVAADE VABARIIGI VALITSUSE TEGEVUSPROGRAMMI OLULISEMATEST TEGEVUSTEST 2019. AASTAL
23

2.5. Vaba ja kaitstud riik

Foto: Siim Verner Teder, Kaitsevägi

2.5.1. EESMÄRGI SAAVUTAMISE NÄITAJAD

Sõjalise kaitse kulude suurenemine SKPst, millele
lisanduvad täiendavad Eesti kui vastuvõtja riigi
kulud ja täiendava riigikaitseinvesteeringute
programmi kulu
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Allikas: Kaitseministeerium
* Sõjalise kaitse kulu koos Eesti kui vastuvõtja riigi kulude ja täiendava riigikaitseinvesteeringute
programmi kuluga on 2,0%.
** 2019. a andmed on esitatud prognoosina.
Valitsus on eesmärgiks seadnud Eesti sõjalise kaitse kulude hoidmise 2,0%-l SKPst, millele
lisanduvad täiendavad Eesti kui vastuvõtja riigi kulud ja täiendava riigikaitseinvesteeringute
programmi kulu.
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Eestit turvaliseks riigiks pidavate elanike osakaal
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Allikas: Siseministeerium
Algtaseme andmed pärinevad 2017. aastast ning neid kogutakse küsitlusega üle aasta. 2019. aasta
andmed ei ole veel kättesaadavad.

Kaitsetahe tõuseb, Eesti elanike valmisolek
isiklikult kaitsetegevuses osaleda, kui Eestile
tungitakse kallale
65%
58%

60%
55%

60%

54%

54%

50%
2018

2019 kevad

2019 sügis

Sihttase 2023

Allikas: Turu-uuringute AS
Andmeid kogutakse uuringuga „Avalik arvamus ja riigikaitse“. Mõõdik näitab mõõdukat positiivset
trendi, kuid on pikemas vaates pigem stabiilne.
2.5.2. ÜLEVAADE 2019. AASTA OLULISEMATEST TEGEVUSTEST
Vabariigi Valitsus otsustas 18. juuli istungil esitada Riigikogule eelnõu „Kriminaalpoliitika põhialused
aastani 2030“. Põhialuste prioriteetideks on muuta süüteomenetlus inimkesksemaks ja kiiremaks,
ennetada noorte õigusrikkumisi ning tõhustada karistuspoliitikat, sealhulgas suurendada
alternatiivkaristuste osakaalu. Kriminaalpoliitika pikaajaline eesmärk on arendada
kriminaalmenetluses tehnoloogiat, sest mahukate toimingute kiire tegemine uuendusliku tarkvara
abil ja digitõendite eelistamine annab võimaluse kiirendada kriminaalmenetlust ja suurendada
inimeste usaldust õigussüsteemi vastu.
Vabariigi Valitsus otsustas 8. augusti istungil esitada Riigikogule arutamiseks välispoliitika
arengukava 2030, millega tõstetakse julgeoleku kindlustamise, rahvusvaheliste suhete stabiilsuse
tagamise ja kestliku arengu kõrval olulise eesmärgina esile ka välismajandussuhete jõulisemat
arendamist. Tähelepanu all on ka eestlaskonna aktiivsem kaasamine ühiskonnaellu ning
nüüdisaegsete konsulaarteenuste arendamine ja välisteenistuse tugevdamine.
Süvendatakse erisuhet USA-ga. Augustis kiideti heaks Välisministeeriumi esitatud analüüs ja
ettepanekud Eesti ja USA kahepoolsete suhete arendamise kohta. Eesti otsustas korraldada 2020.
aasta suvel järgmise Kolme Mere Algatuse tippkohtumise. Kohtumine toob Eestisse olulised liitlased
Euroopa riikidest põhja-lõuna teljel ja USAst, et edendada majanduskoostööd.
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8. augustil otsustas Vabariigi Valitsus algatada välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu,
millega luuakse alused ühtlustada välisteenistus võimalikult ulatuslikult üldise avaliku teenistusega.
Välisteenistujate palgasüsteem muudetakse sarnaseks teiste ametnike omaga. Samuti muudetakse
välislähetustasu maksmise ja pikaajalise välislähetusega seotud kulude hüvitamise põhimõtteid.
Lisaks muudetakse erialadiplomaatide ja koosseisuväliste haldusteenistujate välisesindusse
lähetamise korda, jättes nende lähetamisega seotud otsustuspädevuse lähetajaministeeriumile.
Vabariigi Valitsus algatas 20. juuni istungil konsulaarseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste
seaduste muutmise seaduse eelnõu. Muudatusega määratakse kindlaks nende konsulaartoimingute
loetelu, mille korral võib konsulaarteenust osutada ka konsulaarsekretär. Kehtiva seaduse kohaselt
osutavad konsulaarteenust konsulaarametnik ja aukonsul. Muudatuse jõustumisega kasvab
märkimisväärselt paindlikkus, et tulla välisesindustes toime suureneva konsulaarkoormusega.
Sellega kaasneb konsulaarteenuste parem kättesaadavus kliendile, kes pöördub teenuse saamiseks
Eesti välisesinduse poole.
Juunis valiti Eesti aastateks 2020-2021 ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks. Tegemist on
Eesti jaoks esmakordse suursaavutusega, mille tulemusel saab Eesti järgnevatel aastatel kaasa
rääkida rahvusvahelise korra kujundamisel ja kehtestamisel kõrgeimal tasemel.
19. detsembril kiitis Vabariigi Valitsus kabinetinõupidamisel heaks Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu
liikmesuse lähtealused, eesmärgid ja põhimõtted. Eesti jaoks on olulised rahvusvahelise õiguse
kindlustamine, rahvusvahelise rahu ja julgeoleku, sh normidel tugineva maailmakorra tagamine.
Prioriteetsed on ka inimõiguste kaitse, konfliktiennetus, küberjulgeoleku tagamine ning
kliimamuutuste ja rahvusvahelise julgeolekukeskkonna vahelised seosed. Samuti on Eesti jaoks
oluline ÜRO Julgeolekunõukogu töömeetodite parandamine ja otsuste muutmine avatumaks ja
läbipaistvamaks.
29. augustil pidas Vabariigi Valitsus kabinetinõupidamise Piusa kordonis Võrumaal. Selle käigus
andis siseminister ülevaate piiri väljaehitamisest ja ülevaate piirivalvamise tugevdamise analüüsi
tulemustest ja ettepanekutest.
Vabariigi Valitsus edastas septembri alguses Riigikogule eelnõud, mis võimaldavad Eestil 2020. a
panustada rahvusvahelistesse sõjalistesse operatsioonidesse kuni 160 ja valmidusüksustesse kuni
234 kaitseväelasega. NATO juhitaval väljaõppe- ja nõustamismissioonil Resolute Support Afganistanis
osaleb Eesti kuni 46 kaitseväelasega. Ameerika Ühendriikide juhitava Daeshi-vastase koalitsiooni
operatsioonil Inherent Resolve Iraagis suurendatakse mandaati 10 kaitseväelaselt 20 kaitseväelasele.
Lisaks on kavas osaleda kokku kuni 210 kaitseväelasega NATO reageerimisjõudude (NRF) koosseisus
ning kuni 24 kaitseväelasega Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe (JEF) valmiduskoosseisudes.
Pidades silmas vajadust stabiliseerida olukorda Saheli piirkonnas ja Malis ning toetamaks tihedat
koostööd oluliste liitlastega, suurendab Eesti oma osalust Prantsusmaa juhitaval terrorismivastasel
operatsioonil Barkhane Malis (kuni 95 Eesti kaitseväelast). Malis panustab Eesti staabiohvitseridega ka
ÜRO rahuvalvemissiooni ning Euroopa Liidu väljaõppemissiooni. Ülejäänud operatsioonidel jätkab
Eesti suures osas senises mahus.
20. septembril allkirjastasid Eesti, Läti, Leedu ja Poola valitsusjuht ning Euroopa Komisjoni president
tegevuskava Balti elektrisüsteemide ühildamiseks Mandri-Euroopaga. Poliitiline kokkulepe sõlmiti, et
kinnitada jätkuvat toetust Balti riikide elektrisüsteemide Mandri-Euroopaga ühildamiseks.
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Tegevuskavaga lepiti kokku edasised sammud projekti elluviimiseks. Elektrisüsteemi lahti
ühendamine Venemaa võrgust ning sünkroniseerimine Euroopaga on eelkõige oluline
energiajulgeoleku tagamiseks. Balti riigid soovivad elektrisüsteemid Venemaa võrgust lahti
ühendada ning ühildada Mandri-Euroopaga aastaks 2025.
27. septembril esitas siseminister korrakaitseseaduse, ühistranspordiseaduse, kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse,
millega soovitakse suurendada kogukondlikku vastutust ja võimalusi turvalisuse tagamisel. Selleks
on plaan viia õigusaktid vastavusse vajadusega parandada abipolitseinike ja kohalike omavalitsuste
korrakaitseüksuste töö kvaliteeti ning suurendada volitusi.
10. oktoobri istungil otsustas Vabariigi Valitsus karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt
teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) eelnõu algatamise.
Eelnõu eesmärk on tagada eeskätt finantssektori ja andmekaitse rikkumiste korral mõjusam
preventsioon. Eelnõu kohaselt saab võimalikuks erandkorras nii füüsilisele kui ka juriidilisele isikule
mõista väärteo eest karistuseks kuni 20 000 000 eurot või kuni kolmekordne väärteo tulemusel
teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastav summa.
Valitsus otsustas 15. oktoobril erakorralisel istungil korraldada reservväelaste lisaõppekogunemise
Okas 2019. Lisaõppekogunemise eesmärk oli valmiduskontroll, mille käigus kontrolliti riigikaitse
käsuahela toimimist Vabariigi Valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri
reservväelaste kogunemiseni. Esmakordselt korraldati lisaõppekogunemine samal ajal kahele
reservüksusele – 1. jalaväebrigaadi 61. tagalapataljonile ja 2. jalaväebrigaadi 23. jalaväepataljonile.
Õppusele tuli kohale 1464 reservväelast. Teenistusse kutsutud kaks reservpataljoni harjutasid lisaks
lahinguvalmiduse saavutamisele koostööd ka kõrgemate üksustega. Lisaks harjutati koostööd
maakaitsestruktuuriga ja Kaitseliidu toetust üksuste formeerimisele ja lahkuformeerimisele.
Mõlemad reservüksused mehitati reservväelastega ettenähtud määral ja lahinguvalmidus saavutati
nõutud ajal.
24. oktroobril arutas Vabariigi Valitsus kabinetinõupidamisel Eesti ja Põhja-Balti regiooni koostöö
edendamist. Eesti eesmärk on Põhja-Balti regiooni riikidega koostöös tagada majanduse jätkusuutlik
areng ning geopoliitilise mõju säilitamine ja tugevdamine Läänemere piirkonnas, Euroopas ja üle ilma.
Kavas on tõhustada välis- ja julgeolekupoliitika koordineerimist rahvusvahelistes ja regionaalsetes
organisatsioonides, parandada piirkonna riikide kaitsevõimete ühilduvust, muuta paremaks
transpordi-, energia- ja digialast ühilduvust, toetada Eesti ettevõtteid regioonis ja kaugematel
välisturgudel, tõhustada keskkonnaalast infovahetust ja koostööd, kindlustada turvaline elukeskkond
ja kriisivalmidus, tihendada kultuurivahetust ja laiendada Eesti kultuuri tutvustamist ning edendada
koostööd hariduses ja kvalifikatsioonide tunnustamisel.
7. novembril otsustas Vabariigi Valitsus eraldada CO2 kvootidest vahendid Kirde-Eesti piirkonnas
riigikaitseliste piirangutega alade kõrguspiirangute leevendamiseks ja riigi julgeoleku seisukohast
olulise eelhoiatuse säilimise tarbeks. Otsusega eraldatakse Kaitseministeeriumile 37 mln eurot, et
nelja aastaga rajada Ida-Virumaale täiendav õhuseireradari post ning täiendada ja kohandada
Kaitseväe raadiosüsteeme. Tegevuse elluviimisse panustatakse täiendavalt ka kaitse-eelarvest.
Pärast uute eelhoiatussensorite tööle hakkamist langevad rajatavatele tuuleparkidele ära
riigikaitselised piirangud Kirde-Eestis kuni mõttelise Jõhvi-Iisaku jooneni, kokku umbes 3100 km2
suurusel alal.
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Vabariigi Valitsus algatas 28. novembri istungil kriminaalmenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse
seadustiku ja karistusseadustiku ning teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaal-, väärteo- ja
kohtumenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra ajal) eelnõu. Eelnõu eesmärk on kehtestada
süüteomenetluslikud, halduskohtu- ja tsiviilkohtumenetluse erisused erakorralise seisukorra ja
sõjaseisukorra ajaks, et tagada sel ajal menetluste kiire ja tõhus läbiviimine. Lisaks tagab eelnõu
kohtute ressursi parema ja säästlikuma kasutamise.
Novembris kiitis Vabariigi Valitsus heaks „Eesti Euroopa Liidu poliitika prioriteedid 2020-2021“, mis
sätestab valitsuse prioriteedid kodanike ning nende õiguste ja vabaduste kaitsmise, majandusliku
baasi arendamise, Euroopa tulevikumudeli loomise, kliimaneutraalse, rohelise, õiglase ja sotsiaalse
Euroopa rajamise ning Euroopa huvide ja väärtuste edendamise kohta maailmas.
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister kutsus kokku kolm töörühma. E-valimiste töörühma
eesmärk on hinnata elektroonilise valimissüsteemi ja elektroonilise hääletamise infosüsteemi
protsesside ja turvameetmete vastavust kehtivale küberturbe regulatsioonile ja valimisseadustele
ning vajaduse korral teha ettepanekuid selle parandamiseks. IKT-seadmete usaldamise poliitika
töörühm keskendub esmajärjekorras 5G-sidevõrkude turvalisuse teemale ja küberturvalisuse
strateegia töörühm juhib laiemalt Eesti küberturvalisuse strateegia elluviimist.
Riigikaitseõiguse revisjoni tulemusena algatas Vabariigi Valitsus 21. novembri istungil
karistusseadustiku muutmise seaduse (riigikaitsevastased süüteod) eelnõu. Muudatuste eesmärk on
tagada, et kaitseväeteenistusalaste süütegude ning riigi kaitsevõime vastu suunatud süütegude eest
ettenähtud karistused mõjuksid preventiivselt nii erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra kui ka
loodava kaitseolukorra ajal ning mobilisatsiooni, demobilisatsiooni ajal, samuti väljaspool Eesti
Vabariigi territooriumi rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osaleva isiku poolt toimepandavate
kaitseväeteenistusalaste süütegude suhtes.
Riigikaitseõiguse revisjoni tulemusena algatas Vabariigi Valitsus 21. novembril riigikaitseseaduse
eelnõu, mille peamine eesmärk on ajakohastada riigikaitset puudutavaid norme, et tagada valmisolek
ning kiire ja paindlik reageerimine nüüdisaegsetele julgeolekuohtudele. Eelnõuga luuakse ühtne ja
terviklik kriisiolukordadeks valmistumise ja nende lahendamise raamistik, mis toetab riigi julgeoleku
ja põhiseadusliku korra tagamist. Võetakse kasutusele kaitseolukorra mõiste, mis hõlmab endas nii
erakorralist kui ka sõjaseisukorda. Samuti täpsustatakse Vabariigi Valitsuse ja peaministri rolli
kaitseolukorra lahendamisel ning suurendatakse kaitseolukorda lahendava asutuse volitusi.
Eelnõuga lisatakse riigikaitse eesmärkide hulka elanikkonna turvalisus ning luuakse korrastatud
võimalused varade ja maa-alade kasutuselevõtmise võimaldamiseks lisaõppekogunemistel ja
Kaitseväe üksuste formeerimisel.
2.5.3. OLULISEMAD HILINENUD TEGEVUSED
Hilinenud on analüüsi ja ettepanekute esitamine Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu algatamiseks
(algne tähtaeg oktoober 2019, pikendatud tähtaeg 29.02.2020). Hilinemise põhjuseks on õigluslikud
vaidlused maaomanikuga.
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3. OLULISEMAD TEGEVUSED TEISTES
VALDKONDADES
3.1. TEADUS, HARIDUS JA KULTUUR
28. novembril kiitis valitsus heaks haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 ja noortevaldkonna
arengukava 2020–2035 koostamise ettepanekud. Uus haridusvaldkonna arengukava on kehtiva Eesti
elukestva õppe strateegia 2020 jätkustrateegia, mis hõlmab nii üld-, kutse- ja kõrgharidust kui ka
mitteformaal- ja informaalõpet. Arengukava keskendub elukestva õppe tingimuste parandamisele,
pöörates tähelepanu õpivõimaluste valikuterohkusele ja kättesaadavusele ning sujuvale liikumisele
haridustasemete ja -liikide vahel. Olulisel kohal on õppija omavastutus, õpitahe ja -harjumused ning
õppijakeskse õppe põhimõtted. Noortevaldkonna arengukava 2021–2035 on kehtiva
noortevaldkonna arengukava jätkustrateegia. See keskendub noortele veelgi avaramate võimaluste
loomisele, noorte aktiivsemale kaasamisele otsustusprotsessidesse ning kvaliteetse ja kättesaadava
noorsootöö tagamisele. Mõlemad arengukavad on kavas Vabariigi Valitsuses heaks kiita hiljemalt
oktoobris 2020.
Oktoobris 2019 tegi Riigikogu valitsusele ettepaneku töötada välja Eesti keelevaldkonna arengukava
aastateks 2021–2035. See on jätkuks „Eesti keele arengukavale 2011–2017 (2020)“.
5. detsembril kinnitas Vabariigi Valitsus põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammääraks
täistööajaga töötamisel 1315 eurot kuus (+5,2%), mis hakkab kehtima alates jaanuarist 2020. 2019.
aastal oli õpetaja töötasu alammäär 1250 eurot kuus. Kavandatav palgatõus puudutab ligikaudu
13 000 üldhariduskoolide õpetajat. Munitsipaalüldhariduskooli õpetaja keskmine palk on 1519 eurot
ning see on Eesti keskmisest palgast kõrgem kõikides maakondades.
2019. aasta sügisest käivitus Haridus- ja Teadusministeeriumi, Hariduse Infotehnoloogia
Sihtasutuse (HITSA), kutseõppeasutuste, kõrgkoolide ja IT-ettevõtete koostöös IT Akadeemia
kutsehariduse programm, millega luuakse noortele võimalus tipptasemel õppeks tarkvaraarendaja ja
IT-süsteemide spetsialisti erialal. IT Akadeemia programmi toel loodavad uued 4-aastased
kutsekeskhariduse õppekavad on senistest kutsekeskhariduse IT-erialadest märgatavalt
ambitsioonikamad ja keerukamad ning annavad lõpetajatele parema erialase ettevalmistuse.
Programmid on mõeldud eelkõige nendele põhikooliõpilastele, kes soovivad omandada edaspidi
kõrghariduse, aga eelistavad pärast põhikooli omandada koos keskharidusega ka praktilisemaid
oskusi.
Haridus- ja teadusminister kinnitas juunis programmi „Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019–2027“. See
on tähtis eesti keele ja kultuuri arengu ning elujõu tagamisel digitaalses ruumis. Programmiga
toetatakse digitaalse mõõtme juurutamist eesti keele ja kultuuri teemalises teadustöös ning
soodustatakse valdkondade koostööd.
15. augustil kinnitas valitsus loodava Tallinna Muusika- ja Balletikooli ehitamise ja sisustamise
rahastamise kokku 43 miljoni euro ulatuses. Uues, Pärnu maanteel asuvas hoones alustab kool
õppetegevust 1. septembril 2022. aastal. Hoonesse planeeritakse umbes 700 õppekohta, kool saab
maailmatasemel õppe-, harjutus- ja esinemistingimused. Kutseõppeasutuse ja gümnaasiumina
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tegutsev Tallinna Muusika- ja Balletikool luuakse tänaste Tallinna Muusikakeskkooli, Georg Otsa
nimelise Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Balletikooli ühendamisel.
Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsi ja ettepanekuid kõrghariduse rahastamisvõimaluste kohta
arutab valitsuse majandusarengu komisjon 2020. aasta alguses.
Haridus- ja Teadusministeeriumis on valmimas õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning
kõrgharidusseaduse muutmise väljatöötamiskavatsus. Doktorantidele soovitakse pakkuda võimalust
asuda tööle nooremteadurina, mis tähendab ka doktoranditoetuse ümberkujundamist nooremteaduri
töötasuks.
Valitsus suurendas 20. juunil kultuuriministri ettepanekul tagasimaksefondi Film Estonia mahtu
ühekordselt ligi 5 miljonit eurot, et toetada Christopher Nolani filmi „Tenet“ Eestis toimuvaid
filmivõtteid.
15. augustil otsustas Vabariigi Valitsus Eesti Rahvusringhäälingu uue telekompleksi ehituse ning Eesti
Rahvusraamatukogu renoveerimise. Kahe investeeringu maht aastate peale kokku on 85 miljonit
eurot. Sellest 22 miljonit läheb lähiaastatel Eesti Rahvusringhäälingule, et ehitada uus tänapäeva
nõuetele vastav telekompleks, ning 63 miljonit Eesti Rahvusraamatukogule, mille ruumidesse
tuuakse kõik Rahvusarhiivi Tallinnas hajali olevad üksused. Tänu sellele leiavad raamatukogu ruumid
efektiivsema kasutuse, kaob dubleerimine ning tekib uusi võimalusi arendada haridust, teadust ja
innovatsiooni ning luua uusi teenuseid.
26. septembril otsustas valitsus eraldada omandireformi reservfondist ehitismälestiste korrastamiseks
miljon eurot. Toetus on mõeldud omandireformi käigus tagastatud ehitismälestiste hooldamiseks,
remontimiseks, konserveerimiseks, restaureerimiseks ja taastamiseks. Toetust hoonele saab
taotleda mälestise omanik või valdaja ning mälestis ei pea endiselt kuuluma sellele isikule, kellele
objekt omal ajal tagastati. Toetus on kasutamiseks aastal 2020.
Valitsus kiitis 7. novembri istungil heaks spordiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu
ning saatis selle edasiseks arutuseks Riigikokku. Seadusemuudatustega korrastatakse muu hulgas
sportlaste tasustamist ja töösuhteid ning täiendatakse karistusseadustikku dopinguga seotud
süütegude osas. Karistusseadustikku lisatakse eelnõus säte, mille kohaselt dopinguna käsitatava
aine või meetodi määramise, kasutamisele kallutamise, üleandmise või kasutamisel abistamise eest
karistatakse rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistusega. Eelnõu korrastab sportlaste
tasustamise süsteemi, millega suunatakse sportlastega sõlmima neile sotsiaalsed garantiid tagavaid
lepinguid. Sporditegevusega seotud stipendiumi maksmisele seatakse aastane piirmäär ning
sportlastele tehakse erandeid töölepingu seaduses. Uue toetusliigina võetakse kasutusele
sportlasetoetus.
3.2. TERVISHOID
2. mail kiitis valitsus heaks tubakaseaduse muudatused, mis on vajalikud, et võtta kasutusele
üleeuroopaline tubakatoodete tuvastamise ja jälgimise süsteem. Kordumatu tunnuskoodiga
märgistatud tarbijapakendite kasutamise eesmärk on piirata salatubaka turgu, andes võimaluse igal
hetkel kontrollida, kas kaupluses olev sigaretipakk on maksustatud.
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Valitsuskabinet arutas 4. juulil Tallinna Haigla rajamise põhimõtteid. Plaan näeb ette rajada uus
nüüdisaegne haiglakompleks aastaks 2027 Tallinnasse Lauluväljaku lähistele, koondades senised
Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna Keskhaigla tegevused ja teenused. Haiglasse on kavandatud ligikaudu
25% Eesti eriarstiabist.
8. augustil arutati valitsuskabinetis patsiendikindlustuse seaduse põhimõtted, millega on kavas luua
uudne ja Eestis seni puuduv patsiendikindlustussüsteem ning nüüdisajastada praegust
patsiendiohutuse süsteemi, soodustades ravivigadest teavitamist ja nende ennetamist. Arutelu
jätkatakse koalitsioonierakondade esindajatest ja ametnikest koosnevas töörühmas.
7. novembril arutas valitsus analüüsitulemusi ja ettepanekuid hambaravihüvitise täiendamiseks.
Hambaravihüvitise rakendumise analüüs näitas, et hambaarsti juures automaatselt hambaravi
arvest maha arvestatav mitterahaline täiskasvanute hambaravihüvitis on aidanud rohkem inimesi
hambaarsti juurde ning vähendanud sissetulekust tingitud ebavõrdsust hambaravi kättesaadavuses.
Kõige enam on saanud hüvitisest kasu pensionärid ning osalise või puuduva töövõimega inimesed.
Arutelu ettepanekutega hüvitise süsteemi täiendamiseks otsustati jätkata koalitsioonierakondade
esindajatest ja ametnikest koosnevas töörühmas.
19. septembril kinnitas sotsiaalminister toetuse andmise tingimused „Peremeditsiini tarkvara analüüs
ja arendamine“, millega antakse Eesti Perearstide Seltsile viieks aastaks 435 000 eurot peremeditsiini
tarkvaravajaduste analüüsiks. Toetuse andmise eesmärk on jõuda IT-lahendusteni, mis oleksid
senisest kasutajasõbralikumad ja toetaks perearste nende igapäevatöös. Toetusega on kavas
selgitada välja peremeditsiini tarkvara kasutajate vajadused ja ootused, võrrelda praegu kasutusel
oleva tarkvara võimalusi perearstide tegelike vajadustega ning teha hädavajalikud arendused juba
kasutusel olevas tarkvaras. Analüüsi tulemusena luuakse kirjeldus peremeditsiini tulevikutarkvarast,
mis vastaks nii perearsti meeskonna vajadustele kui ka riiklikele tervishoiu arendusplaanidele.
Valitsuse eesmärk on üleriigilise digiregistratuuri kasutuselevõtt piirkondlikes, kesk- ja üldhaiglates
üle Eesti. 1. detsembri seisuga on üleriigilise digiregistratuuri lahendusega liitunud kokku 32 haiglat,
nende hulgas 18 piirkondlikku, kesk- ja üldhaiglat üle Eesti: Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli
Kliinikum, Tallinna Lastehaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Viru
Keskhaigla, Pärnu Haigla, Rakvere Haigla, Narva Haigla, Lõuna-Eesti Haigla, Läänemaa Haigla,
Hiiumaa Haigla, Raplamaa Haigla, Viljandi Haigla, Järvamaa Haigla, Valga Haigla, Põlva Haigla ja
Kuressaare Haigla. Lisaks neile on liitunud Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, Jõgeva
Haigla, Elva Haigla, SA Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik, Medicum, Qvalitas arstikeskus, Fertilitas,
Orthopedika AS, Silmaarst Krista Turman OÜ, Arvenos, Ahtme haigla, Medita kliinik, Tipparst OÜ ja
Taastava Kirurgia Kliinik. Üleriigilise digiregistratuuri eesmärk on muuta eriarsti vastuvõtuaja
leidmine inimese jaoks lihtsamaks. Digiregistratuur ei lühenda automaatselt ravijärjekordi, aga
suurendab läbipaistvust ja välistab topeltbroneeringud. Lahendus annab patsiendile valikuvabaduse
broneerida arsti vastuvõtuaeg ühest kohast, ilma et ta peaks helistama eri raviasutustesse või
kasutama tervishoiuteenuse osutaja vastuvõtuaegade broneerimise keskkonda. Tekkiv andmestik
võimaldab sisulist lisaanalüüsi, et otsustada, kuhu suunata tulevikus enam ressurssi.
Sotsiaaminister on ette valmistanud rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 eelnõu, milles
sõnastatakse tervisevaldkonna pikaajalised eesmärgid järgnevaks kümnendiks. Arengukava
koostamisel ja elluviimisel on olulisteks põhimõteteks ebavõrdsuse vähendamine tervises,
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kogukondade kaasamine, innovaatiliste lähenemiste rakendamine, koostöö ja inimkesksus.
Arengukava eelnõu on kavas Vabariigi Valitsuses ja Riigikogus arutada 2020. aasta esimesel poolel.
16. juulil kinnitas sotsiaalminister juhendi töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise kohta kaugtöö
tegemisel. Juhend annab tööandjatele ja töötajatele infot, mis on kaugtöö ja millal võib kaugtööd
teha, ning selgitab ja annab suuniseid, kuidas tagada kaugtööd tegevale töötajale ohutud ja tervist
hoidvad töötingimused. Juhendis on tööandjatele koostatud näitlik kaugtöökeskkonna riskianalüüs,
mida nad saavad soovi korral kasutada ja vajaduse korral kaugtöö eripärast lähtudes täiendada.
Tule- ja veeõnnetustes hukkunute arvu vähendamiseks otsustati, et detsembrist alustab TTJA
pürotehniliste toodete ohutu kasutamise kampaaniaga internetis ja müügikohtades. Oktoobris
allkirjastas majandus- ja taristuminister määruse muudatuse, millega muu hulgas kehtestati
kodustele küttegaasiseadmetele korralise kontrolli kohustus iga nelja aasta tagant vähendamaks
viimasel ajal sagenenud gaasiseadmetega seotud õnnetuste arvu.
Valitsus võttis 19. detsembril vastu määruse „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuse loetelu“, milles
muudetakse tervishoiuteenuste hindu, aga rakendatakse ka mitmed uued teenused. Näiteks luuakse
perearsti teenuse järjepidevuse tagamiseks võimalus maksta lisatasu perearstile, kes võtab nimistu
üle andmise eesmärgil tööle peremeditsiini residendi või nimistuta perearsti, samuti kehtestatakse
statsionaarse hospiitsteenuse ja üldhooldekodudes osutatavate õendusabiteenuste tingimused.
3.3. PÕLLUMAJANDUS, MAAELU JA KESKKOND
Maaeluministeeriumi eestvedamisel on koostamisel põllumajanduse ja kalanduse valdkonna
arengukava aastani 2030. Arengukava tegevustega aidatakse kaasa Eesti põllumajanduse, kalanduse,
vesiviljeluse ja toidutööstuse arengule ja konkurentsivõime kasvule, maa- ja rannapiirkondade
tasakaalustatud arengule, taimede ja loomade hea tervise hoidmisele, toiduohutuse tagamisele ning
puhta keskkonna ja liigilise mitmekesisuse säilimisele maa- ja veeökosüsteemides.
Vabariigi Valitsus peab jätkuvalt oluliseks arendada kodumaist mesindust. Selleks jätkatakse
mesilaspere toetuse maksmist, mis aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja
põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule, mesilaste haiguste varajasele avastamisele ja
mesilaste haiguste leviku tõkestamiseks võetud meetmete õigeaegsele rakendamisele. Euroopa
Komisjonilt sai heakskiidu mesindusprogramm aastateks 2020–2022, mille eesmärgiks on parandada
mesindustoodete tootmise ja turustamise tingimusi.
17. oktoobril kiitis valitsus heaks maaelu arengukava muudatused, millega loodi nõustajate järelkasvu
programm. Programm algatati piisava nõustajate järelkasvu tagamiseks.
Maaeluministri
eestvedamisel
analüüsiti
erimärgistatud
diislikütuse
kasutamist
põllumajandussektoris. Tehtud analüüsi põhjal hindavad Maaeluministeerium
ja
Rahandusministeerium põhjalikult eri lahendusi, kuidas vähendada erimärgistatud diislikütuse
väärkasutamist, ja nende lahenduste võimalikku halduskoormust ning pakuvad valitsuskabinetile
lahendusettepanekud.
31. oktoobril võttis Vabariigi Valitsus vastu määruse „Kutselise kalapüügi võimalused ning lubatud
aastasaak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning
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kalapüügiõiguse tasumäärad 2020. aastaks“. Määruse kohaselt kehtestatakse iga-aastased kutselise
kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad 2020. aastaks. Kutselise kalapüügi võimalused
käesoleva aastaga võrreldes ei muutu, kuna varude seis on teadlaste hinnangul jäänud üldiselt
samaks.
9. mail algatas Vabariigi Valitsus jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega võetakse üle
elektroonikaromude direktiivid. Seaduseelnõuga võetakse üle kaks direktiivi ja täpsustatakse
mõisteid.
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4. LISA. ÜLEVAADE EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE NÄITAJATEST
Valitsuse tegevusprogrammi eesmärkide saavutamise näitajad 2023. aastaks

Algtase

2019. a tase

1. Välis- ja julgeolekupoliitika
1. Eesti esindatus maailmas ja teenuste kättesaadavus välisriikides on vähemalt 80%
2. Ajateenistusse võetud noorte arv aastas on vähemalt 3500

64%

64,00%

3376

3336

62,32 (2017)

60,36 (2018)

82% (2018)

82% (2018)

11,9%

11,9% (2018)

39,3%

39,3% (2018)

11,30%

11,30%

73

73 (2018)

2 mln

2,2 mln (2018)

2. Siseturvalisus
3. Surmaga lõppenud õnnetusjuhtumeid, mürgistusi ja traumasid 100 000 elaniku kohta on vähem kui 64
4. Nende elanike osakaal, kes tunneb end kodukandis pimedal tänaval julgelt, on vähemalt 76%
3. Riigivalitsemine ja kodanikuühiskond
5. Valitsussektori töötajate osakaal tööealises elanikkonnas ei suurene 15–74 a vanuserühmas (alla 12%)
6. Valitsussektori kulutuste osakaal SKPs ei kasva (alla 39,3%)
7. Valitsussektori hüvitised töötajatele SKPst ei kasva (alla 11,3%)
4. Õigusriik ja otsedemokraatia
8. Transparency International korruptsioonitajumise indeksi väärtus on üle 73 palli
9. Konfiskeeritud kriminaaltulu maht kasvab
5. Kohalik elu ja regionaalpoliitika
10. Sisemajanduse kogutoodangu erinevused Harju maakonnas ja ülejäänud Eestis elaniku kohta ei suurene

11. Kohalike omavalitsuste kulude osakaal avaliku sektori kuludes kasvab

Harjumaa 25 349 €/in (2017)

Harjumaa 28 423 €/in (2018)

muu Eesti 12 393 €/in (2017)
(47,0% Harjumaa näitajast)

muu Eesti 3 673 €/in (2018)
(48,1% Harjumaa näitajast)

24%

24,2% (2018)

6. Maaelu, põllumajandus ja kalandus
12. Põllumajanduse ja kalanduse lisandväärtus hõivatu kohta on üle 21 100 euro

18 552 eurot (2018)

18 552 eurot (2018)

0,74%

0,74% (2018)

Naised 59,0

55,6 aastat (2018)

Mehed 54,5

52,8 aastat (2018)

8,6 eluaastat

8,69 aastat (2017)

50,00%

50,0% (2018)

4%

1,1% (2017)

27%

27% (2018)

0,66%

0,66% (2018)

20. Elanike kultuurielus osalemine viimase aasta jooksul ei vähene

78,7%

78,7% (2017)

21. Noorte kaasatus noorsootöös kasvab 60%-ni noorte koguarvust

57,8%

27,8% (2018)

1 323 824 inimest

1 324 820 inimest (2019)

n/a

n/a

24. Tootlikkus hõivatu kohta suhtena EL keskmisest 80%

74,4%

77,9% (2018)

25. Tööhõives osalemine (20–64 a) on üle 79,5%

79,2%

79,2% (2018)

20,90%

20,9% (2017)

13. Toidukaupade ekspordi ja impordi väärtuste suhe on väemalt 0,78%
7. Tervishoid
14. Tervena elatud aastad suurenevad aastaks 2023 naistel 60,8 eluaastani ja meestel 58,1 eluaastani

15. Eeldatava eluea ebavõrdsus meeste ja naiste vahel väheneb vähemalt 7,4 eluaastani
8. Sotsiaalne turvalisus
16. Pensioni ja palga mediaansuhe ei vähene
17. Absoluutse vaesuse määr kahaneb puuetega inimeste seas 0,3%-ni
9. Haridus- ja teaduspoliitika
18. Eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute (25–64) osakaal on alla 25%
19. Avaliku sektori poolt rahastatud TA kulud kasvavad 1%-ni SKPst
10. Kultuur, sport ja noorsootöö

11. Sidus ühiskond ja rahvastik
22. Rahvaarv suureneb
23. Tajutud seotus Eesti riigiga - tugeva ja keskmise seotuse tajuga inimeste osakaal on vähemalt 72%
12. Majandus, ettevõtlus ja maksud

26. Naiste ja meeste keskmiste tunnipalkade vahe ehk sooline palgalõhe väheneb vähemalt 18,5%-ni
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13. E-riik ja infoühiskond
27. Interneti mittekasutajate osakaal 16–74-aastaste Eesti elanike seas väheneb 5%-ni
28. 30 Mbit/s või suurema kiirusega interneti püsivõrgu osakaal tõuseb 100%-ni

11%

10%

80%

85%

20%

20% (2018)

2,4 mln t CO2

2,4 mln t CO2 (2018)

32%

31% (2018)

28,6%

29,2% (2017)

20,9 milj t/CO2 (2017)

20,9 milj t/CO2 (2017)

14. Transport ja taristu
29. Ühistranspordi kasutajate osakaal on 25%
30. Transpordisektori kasvuhoonegaaside heide väheneb
15. Keskkond ja energeetika
31. Olmejäätmete ringlussevõttu osakaal olmejäätmete kogumassis on 53%
32. Taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises on 29,5%
33. Kasvuhoonegaaside summaarne koguheide on 16,8 mln tonni CO2 ekvivalenti
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