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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 2020. aastal elluviidud ja hilinenud
tegevusprogrammi tegevustest.
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2019–2023 kiideti heaks 16. mail 2019. a.
Koalitsioonileppes oli seatud 355 valitsusliidu aluspõhimõtet. Tegevusprogramm uuendati
6. juunil 2020. a. Uuendatud tegevusprogrammis oli 2020. aastal ette nähtud kokku 274
ülesande täitmine. Valitsuskabineti 17. detsembri nõupidamise järel on täidetud 146
ülesannet (53%). Hilinenud või pooleli on 128 ülesande täitmine, nendest 13 ülesannet on
plaanis täita 2020. aasta lõpuks.
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2. SISSEJUHATUS
Aasta 2020 ei olnud sellele eelnenud aastatega võrreldes tavapärane. Globaalsetest
sündmustest avaldas 2020. aastal Eestile kõige otsesemat mõju üleilmne COVID-19 haigust
põhjustava koroonaviiruse pandeemia. Arvestatav osa Vabariigi Valitsuse tööst oli seotud
tekkinud kriisi lahendamisega. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks võeti erakorralised ja
jõulised meetmed, mida ei ole olnud vajadust Eesti Vabariigi ajaloos varem rakendada.
Olukorra tõsidusest tingitud meetmed puudutasid inimeste liikumisvabaduse piiramist, mis oli
kriisi lahendamisse kaasatud teadlaste arvamustele tuginedes hädavajalik koroonaviiruse
leviku kiireks tõkestamiseks. Sama teed, tihti tunduvalt rangemate ja pikemaajalise ulatusega
meetmetega, läks maailmas enamik riike.
Koroonaviiruse levikust tingitud mõjude leevendamiseks rakendas Vabariigi Valitsus
ulatuslikke meetmeid majanduse, ettevõtete ja tavainimeste toetamiseks. Otsustati suunata
erakorralised ja mahukad investeeringud tervishoiusüsteemi toimepidevuse tagamisse ja
võimekuse suurendamisse, jõuliselt suurendati jooksva kriisi ja tulevaste kriiside
lahendamiseks vajalikke riigivarusid, arendati rahvusvahelist koostööd, ilma milleta ei ole
võimalik rahvusvahelise iseloomuga kriise lahendada.
Kui kriisi lahendamine eeldab kiireid ja suhteliselt lühikese ajaperspektiiviga otsuseid, siis
tõhus riigivalitsemine põhineb pikaajalistel strateegiliselt sihtidel ja strateegilise vaate
selgusel. Vabariigi Valitsus otsustas esitada Riigikogule riigi pikaajalise arengustrateegia
„Eesti 2035“, millega seatakse strateegilised sihid järgmiseks viieteistkümneks aastaks.
Paralleelselt sellega korrastab Vabariigi Valitsus teiste strateegiliste arengudokumentide
süsteemi ning on vähendanud valdkonna arengukavade arvu senisega võrreldes enam kui kaks
korda. Nende muudatuste tulemusena muutuvad riigi sihid selgemaks ja juhtimine
fokuseeritumaks.
Kuigi kriisi lahendamine mõjutas ka Vabariigi Valitsuse ja ministeeriumide töökorraldust,
jätkus töö koalitsioonileppes kokkulepitud ülesannete täitmiseks.

2.1 Arengustrateegia „Eesti 2035“ annab Eestile strateegilised
sihid
Vabariigi Valitsus kinnitas 8. oktoobri istungil otsuse esitada Riigikogule arutamiseks ja
otsustamiseks riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“. Strateegiaga „Eesti 2035“
seatakse Eesti riigile ja rahvale järgmiseks viieteistkümneks aastaks strateegilised sihid ning
määratakse kindlaks nende saavutamiseks vajalikud muutused.
„Eesti 2035“ on koosloome ja koostöö strateegia ning esimene seesugune, mis valdkondade
üleselt loob tervikvaate riigi pikaajalise arengu suunamiseks strateegilise planeerimise ja
finantsjuhtimise protsesside kaudu. Kahe aasta jooksul osales „Eesti 2035“ koostamise
protsessis mitu tuhat inimest (sealhulgas eksperdid, teadlased, ettevõtjad, ametnikud,
poliitikud, õpetajad, omavalitsustegelased, erinevate sihtrühmade esindajad ja tavalised Eesti
inimesed). „Eesti 2035“ on Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse koostööd toetav strateegia:
strateegia üldosa kiidab heaks Riigikogu, elluviimise tegevuskava Vabariigi Valitsus. „Eesti
2035“ on ka lõimitud Euroopa poolaasta majanduskoordinatsiooniga, see on aluseks Euroopa
Liidu (EL) vahendite planeerimisel ning annab suuna üleilmsete säästva arengu eesmärkide
elluviimiseks Eestis.
Strateegia „Eesti 2035“ viiakse ellu eelkõige valdkonna arengukavade ja programmide kaudu,
aga seda saavad strateegilise planeerimise lähtealusena kasutada ka kohaliku omavalitsuse
üksused (KOV) ning avaliku, vaba- ja erasektori organisatsioonid. Vabariigi Valitsus
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korrastab ka teiste strateegiliste arengudokumentide süsteemi ning on vähendanud valdkonna
arengukavade arvu enam kui kaks korda eesmärgiga suurendada ministeeriumide omavahelist
koostööd ning tagada tulemuspõhine juhtimine. Vabariigi Valitsus kinnitas 2020. aastal
„Välispoliitika arengukava 2030“, samuti esitati Riigikogule arvamuse andmiseks
„Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030“, „Põllumajanduse ja kalanduse arengukava
2030“, „Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–
2035“, „Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035“, „Noortevaldkonna arengukava 2021–
2035“, „Eesti keele arengukava 2021–2035“ ja „Siseturvalisuse arengukava 2030“. Samuti
kiitis Vabariigi Valitsus 2020. aastal heaks „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–
2030“ ning „Transpordi ja liikuvuse arengukava 2030“ koostamise ettepaneku ning algatas
„Kultuuri arengukava 2021–2030“ koostamise.

2.2 COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse epideemilise
leviku ohjeldamine ja mõju leevendamine
Tulenevalt COVID-19 epideemilisest levikust kehtestas Vabariigi Valitsus 12. märtsist kuni
17. maini riigis eriolukorra. Valitsus moodustas koroonaviiruse levikuga seotud sündmuste
ning rahvatervise ja majanduse probleemide lahendamisega tegeleva eriolukorra
valitsuskomisjoni, mille tegevust juhtis peaminister. Komisjoni liikmed olid justiitsminister,
majandus- ja taristuminister, rahandusminister, siseminister, sotsiaalminister, välisminister,
haridus- ja teadusminister, kaitseminister ning riigisekretär. Alates 20. märtsist määrati
riigihalduse minister eriolukorra tööde juhiks, et katta COVID-19 nakkuspuhangust tingitud
järsult suurenenud nõudlust desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendite järele. Eriolukorra
lõppemisel pikendati riigihalduse ministri ülesandeid isikukaitsevahendite keskse hankijana
2020. aasta lõpuni.
20. märtsist alustas tööd Vabariigi Valitsust toetav teadusnõukoda, mis kogub ja analüüsib
COVID-19 nakkusega seonduvat teadusinfot ning nõustab valitsust vajalike meetmete ja
piirangute vallas. COVID-19 tõrje teadusnõukoja juht on Tartu Ülikooli bio- ja
siirdemeditsiini instituudi professor Irja Lutsar. Teadusnõukotta kuuluvad ka Tartu Ülikooli
matemaatilise statistika professor Krista Fischer, Tervise Arengu Instituudi teadussekretär
Kristi Rüütel, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarst ja Tartu Ülikooli kirurgiliste haiguste
professor Peep Talving, Tartu Ülikooli Kliinikumi infektsioonhaiguste arst Pilleriin Soodla ja
Tartu Ülikooli rakendusviroloogia uurija-professor Andres Merits.
9. aprillil otsustas valitsus rahastada COVID-19 seireuuringut. Tartu Ülikooli tehtava
seireuuringu eesmärk on jälgida, milline on koroonaviiruse tegelik levik ja epideemia kulg
Eestis. Seireuuring tehakse regulaarsete lainetena täisealise elanikkonna seas juhuvalimi
alusel, mistõttu saab selle abil tuvastada ka haigustunnusteta nakkusjuhtumite leviku ulatust.
Uuritakse ka inimeste riskikäitumist ja selle muutusi. Lisaks COVID levimuse seireuuringule
teeb Tartu Ülikool iga nädal ka reovee seiret, mille abil saab tuvastada viiruse varjatud levikut
ning teha seda võimalikult varakult ja täpselt. Kui mõnes piirkonnas tuvastatakse reovee seire
käigus võimalik viiruse levik, suurendatakse nende piirkondade osakaalu populatsioonipõhise
seire üldvalimis.
27. aprillil kiitis valitsus heaks Riigikogu ja teiste partnerite ettepanekutega täiendatud
COVID-19 kriisist väljumise strateegia, mille eesmärk oli anda Eestile kriisist väljumiseks
terviklik käsitlus ning määrata teaduspõhiselt piirangute leevendamise alused ja etapid.
Väljumisstrateegia kava kohta laekus partneritelt üle 100 ettepaneku ja strateegia
lõppdokumendis arvestati neist valdavat osa.
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19. märtsil lepiti valitsuskabineti nõupidamisel kokku töötajate ja ettevõtete olukorra
leevendamiseks majanduslike meetmete pakett, kogumahuga vähemalt 2 miljardit eurot. Pakett
sisaldas muu hulgas järgmiseid meetmeid:
 töötamise toetamiseks suunati Eesti Töötukassa kaudu 256 miljonit eurot meetmesse,
mis aitasid eriolukorras säilitada töötajate sissetuleku;
 meditsiinisüsteemi abistamiseks eraldati Eesti Haigekassale vahendid selleks, et
kompenseerida esimese kolme haiguspäeva kulu. Lisaks sai meditsiinisüsteem
haiglate, kiirabi ja teiste erakorraliste kulude katmiseks lisaraha 200 miljonit;
 sotsiaalvaldkonnas võimaldati Sotsiaalkindlustusameti kaudu lisaeelarvega
hariduslike erivajadustega laste vanematele hoolduslehe andmine. Lisaks tehti
töövõime hindamise ja puude raskusastme automaatse pikendamise muudatus.
24. aprillil otsustasid valitsuse liikmed kabinetinõupidamisel riigi 2020. aasta lisaeelarvega
seotud toetusmeetmed:
 15 miljonit eurot eraldati haridus- ja noortevaldkonnas tegutsevate
eraüldhariduskoolide, eranoorsootöö ja -huvihariduse, eralasteaedade ja
eralastehoidude toetamiseks ning 150 000 eurot eraldati keskkonnahariduskeskustele;
 25 miljonit eurot eraldati kultuuri- ja spordivaldkonnale, et osaliselt kompenseerida ära
jäänud sündmuste ning organisatsioonide tegevuse katkemisega kaasnenud juba tehtud
kulusid ja möödapääsmatuid püsikulusid;
 200,5 miljonit eurot eraldati bio- ja maamajandusettevõtetele, eesmärgiga leevendada
laenude ja laenukäenduste abil maaettevõtete ootamatut likviidsusnappust.
Põllumajandusmaa kapitalirendiga soovitakse parandada põllumaa omanike ligipääsu
lisarahale ja põllumajandustootja asendamise toetusega soovitakse tagada
loomakasvatajatele ja taimekasvatajatele asendusteenuse pakkumine COVID-19
tingimustes töölt eemalejäämise tõttu;
 35 miljonit eurot suunati EASi kaudu kriisist enim kannatada saanud ettevõtjatele,
eesmärgiga toetada turismisektori ettevõtjaid ning mikro- ja väikeettevõtjaid ja
leevendada ettevõtjate majanduslikke raskusi;
 105 miljonit eurot planeeriti elamumajanduse valdkonna meetmetele, et leevendada
kriisi mõju ehitussektorile. Otsene sihtrühm on korteriühistud, väikeelamute omanikud
ja kohalikud omavalitsused, kelle tellimuste kaudu läheb raha ehitusfirmadele,
ehituskonsultatsiooniettevõtetele, logistikafirmadele, ehitusmaterjalide tootjatele ja
teistele ehitusega seotud ettevõtetele;
 300 miljonit eurot planeeriti COVID-19 toetusmeetmena riigiosaluste omandamiseks.
Meetme eesmärk on pakkuda majanduslikku kahju kannatanud ettevõtetele tuge, andes
kriisiperioodist väljumiseks vajalikku lisakapitali ning võimaldades hiljem ettevõtetel
osalused tagasi osta. Täiendavalt on majanduse turgutamiseks ette nähtud ka KredExi
ettevõtluslaenud ja laenukäendused;
 130 miljonit eurot planeeriti kohalikele omavalitsustele mõeldud toetusteks. Sellest 30
miljonit eraldati KOVide tulubaasi stabiliseerimiseks, eesmärgiga kompenseerida
kohalikele omavalitsustele kriisi mõjul ära langenud tulusid ning hüvitada erakorralisi
kulusid. Näiteks on vähenenud KOVide sissetulekud tulumaksust, märgatavalt
vähenenud lasteaedade kohatasude maksmine jne. Samas on tekkinud kulutused
desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendite soetamiseks ja suurenenud sotsiaalkulud.
Kogusummast 70 miljonit eurot eraldati KOVidele investeeringutoetuseks,
eesmärgiga turgutada lisainvesteeringutega majanduslangust, ning 30 miljonit eurot
eraldati kohaliku teehoiu toetuseks;
 2 miljonit eurot eraldati usulistele ühendustele, kelle tegevus oli kriisi ajal tugevasti
häiritud, kuid kes jätkasid inimestele nii hinge- kui ka sotsiaalabi osutamist.
Majandusarengu komisjoni otsustas juunis luua majanduse elavdamise ekspertkogu, mille
eesmärk on nõustada Vabariigi Valitsust majanduse elavdamise küsimustes COVID-19
levikust põhjustatud olukorras. Ekspertkogu ettepanekuid tutvustati augustis majandusarengu
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komisjonile ning täpsemaid võimalikke tegevusi nende elluviimiseks septembris valitsusele.
Ekspertkogu leidis, et riigi strateegilisteks eesmärkideks pandeemiast tingitud kriisist
väljumisel peavad olema töökohtade säilitamine ja uute töökohtade loomine ning majanduse
struktuurmuutuste kiirendamine. Majanduse tugevdamine peab toimuma eeskätt
innovatsiooni, digiteerimise ja keskkonnasäästlikkuse kaudu. Rõhutati, et lühiajalised
meetmed peavad toetama pikaajalisi strateegilisi eesmärke. Täpsemaid soovitusi anti nii riigi
investeerimise kiirendamiseks, et säilitada tööhõivet, kui ka inimeste tööturul toimetuleku
toetamiseks ning ettevõtete konkurentsivõime ja innovatsiooni soodustamiseks. Oluline on
sealjuures kriisi mõjudega toime tulemist toetav ja stabiilne ettevõtluskeskkond ning jätkata
avaliku sektori tõhustamist. Samuti tuleb majandusmeetmete kujundamisel arvestada
regionaalarengu vajadustega.
8. oktoobril otsustas valitsus suunata kevadiste ettevõtetele suunatud kriisitoetuste jäägid
turismisektorile ja kiitis heaks 5,8 miljoni euro suuruse kriisiabi sihtgrupid ja tingimused.
Pakutakse ühekordset tagastamatu abi koroonaviiruse puhangust tulenenud kriisikahjude
osaliseks hüvitamiseks. EASi otsetoetuste sihtgrupiks on majutusettevõtjad, atraktsioonid,
turismiteenuste pakkujad, giidid, rahvusvahelise liiniveo korraldajad, konverentside
korraldajad ja IATA akrediteeringut omavad reisiettevõtjad. Summast eraldatakse 200 000
eurot rahvusvaheliste kontserdite korraldajatele, mis liigub sihtrühmani kultuuriministeeriumi
vahendusel.
8. detsembril otsustas valitsus suunata 8 miljonit eurot turismisektori toetamiseks. Toetuse
kavandatud sihtrühmad on majutusettevõtjad, toitlustusasutused Tallinna vanalinnas, käsitööja suveniiripoed üle Eesti ning reisiettevõtjad. Samuti 8. detsembri kabinetinõupidamisel
otsustasid valitsuse liikmed, et KredExi ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse ning
turismiettevõtjatele mõeldud kriisimeetmetega jätkatakse ka järgmisel aastal.
19. novembril kinnitas valitsus aastateks 2021−2023 uue tööhõiveprogrammi, mis aitab
leevendada COVID-19 levikuga seotud negatiivseid tööturumõjusid ning jätkata Eesti
Töötukassal paindlikult tööturuteenuste ja -toetuste pakkumist. Lisaks senistele teenustele
võimaldab tööhõiveprogramm jätkutuge inimestele, kelle tööl püsimine on raskendatud.
Soodsamaks muutuvad tööandja koolitustoetuse tingimused ning nõustamisteenuseid
(psühholoogiline, sõltuvus- ja võlanõustamine) saab edaspidi osutada paindlikumalt.
Ettevõtluse alustamise toetus tõuseb 6000 euroni. Tööhõiveprogrammi rahastatakse
tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitalist. 2021. aasta rahaline maht on kuni 56,7 miljonit
eurot, 2022. aastal kuni 58,8 miljonit eurot, 2023. aastal kuni 55,8 miljonit eurot.
19. novembril kiitis valitsus kabinetinõupidamisel heaks haigushüvitise regulatsiooni ajutise
laiendamise alates teisest haiguslehe päevast. Uus süsteem on planeeritud kehtima 1.
jaanuarist kuni 30. aprillini 2021. a ning läheb maksma hinnanguliselt 5 miljonit eurot.
Valitsuse heakskiidu saanud eelnõu kohaselt väheneb töötajate omavastutus haiguspäevade
hüvitamisel seniselt kolmelt päevalt ühele päevale. Lisaks muutub haigushüvitiste tasumisel
ajutiselt tööandjate vastutus, kes hüvitavad töötajatele 70 protsenti töötaja keskmisest
töötasust haiguse teisest kuni viienda päevani. Suureneb Eesti Haigekassa vastutus, kes
edaspidi kompenseerib haigushüvitise kulud alates kuuendast haigestumise päevast.
Haiguspäevade ajutine hüvitamine alates teisest päevast aitab säilitada töötajate sissetulekuid
haigestumisel, vähendab haigena tööl käimise riski ning aitab seeläbi piirata COVID-19
levikut. Muudatus võimaldab maksta samasugustel tingimustel hüvitist ka nakatunute
lähikontaktsetele.
24. novembril otsustas valitsus maskide kohustusliku kandmise tõttu avalikus siseruumis
jagada riigi poolt maske vähekindlustatud inimestele. Selleks plaanitakse toimetulekutoetuse
saajatele eraldada kaks korduskasutusega maski. Maskide hankimise korraldab
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Rahandusministeerium, kes jagab need kohalikele omavalitsustele, kes omakorda peavad
korraldama maskide jagamise abivajajatele.
15. detsembril leppis Vabariigi Valitsus kokku täiendavates toetusmeetmetes piirangutest
kõige rohkem kannatada saanud valdkondadele nii Ida-Virumaal kui ka üle Eesti. Toetuste
kogumaht on üle 5 miljoni euro, millest üle 2,1 miljoni euro on suunatud Ida-Virumaa
ettevõtetele. Spordivaldkonna, sh treenerite toetuseks eraldatakse üle Eesti 811 000 eurot.
Kultuuri, täiskasvanute huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks eraldatakse 560 000 eurot
ning laste ja noorte huviharidust, huvitegevust ja eraharidust toetatakse 1,5 miljoni euroga.
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2.3 Peamiste tulemuste kokkuvõte
Peresõbralik Eesti
 Algatati „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030“ koostamine, mille raames lepitakse
laiemalt kokku, kuidas toetada eesti rahva kestlikkust, saavutada ühiskonnas suurem sidusus ja
ühtekuuluvustunne, kaasata rahvuskaaslasi senisest enam Eesti ellu ning soodustada tagasipöördumist.
 Otsustati muuta perehüvitiste seadust selliselt, et järgneval kolmel aastal ei võeta vanemahüvitise
määramisel arvesse koroonakriisist tingitud töötuse perioodi.
 Ohvriabi tõhususe suurendamiseks töötati välja uue ohvriabi seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus,
mille raames tõstetakse senisest rohkem esile ohvri vajadused.

Sidus ühiskond
 Jõuti kokkuleppele järgmise aasta erakorralises pensionitõusus. 1. aprillil 2021. a jõustuv pensionitõus
kasvatab keskmiselt vanaduspensionäri sissetulekut enam kui 20 euro võrra.
 Esitati Riigikogule arvamuse avaldamiseks „Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030“ eelnõu.
Rahvatervise poliitika peaeesmärk on pikendada Eesti inimeste eeldatavat eluiga ja tervena elatud aastate
arvu ning vähendada ebavõrdsust tervises.
 Esitati Riigikogule arvamuse avaldamiseks „Eesti keele arengukava 2021–2035“. Arengukava
üldeesmärk on tagada eesti keele elujõud ja toimimine Eesti Vabariigis esmase keelena igas
eluvaldkonnas, tagada igaühele õigus ja võimalus kasutada Eestis eesti keelt, säilitada ja tugevdada eesti
keele staatust, mainet ja eestikeelset kultuuri- ja inforuumi ning väärtustada teiste keelte valdamist.

Teadmistepõhine majandus
 Esitati Riigikogule arutamiseks valminud „Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning
ettevõtluse arengukava 2021–2035“. Arengukava üldeesmärk on järgmine: Eesti teadus,
arendustegevus, innovatsioon ja ettevõtlus suurendavad koostoimes Eesti ühiskonna heaolu ja
majanduse tootlikkust, pakkudes konkurentsivõimelisi ja kestlikke lahendusi Eesti ja maailma
arenguvajadustele. Arengukavas seatakse sihiks teadus- ja arendustegevuse ühiskondliku ja
majandusliku mõju suurendamine, sealhulgas teadmusmahukusele tuginev tootlikkuse ja lisandväärtuse
kasv ning teadmussiirde võimekuse kasvatamine.
 Otsustati jõuliselt suurendada teadus- ja arendustegevuse rahastamist ning teadus- ja arendustegevuse
kulud küündivad 2021. a prognoosi kohaselt 1%ni SKPst.
 Võeti vastu „Riigiteede teehoiukava 2020–2030“. Järgmise kümne aasta jooksul planeeritakse ehitada
täies mahus neljarealiseks nii Tallinna–Tartu kui ka Tallinna–Pärnu maanteed.

Tõhus valitsemine
 Riigireformi osana jätkati riigiametite konsolideerimisega. Moodustati Haridus- ja Noorteamet,
Põllumajandus- ja Toiduamet, Transpordiamet ning Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni
ühendamisel Keskkonnaamet.
 Kiideti heaks hoonete pikaajalise rekonstrueerimise strateegia, mille eesmärk on parandada järgneva
kolmekümne aastaga ligi 80 protsendi Eesti elanike kodude ja töökohtade tingimusi.
 Algatati riigi eriplaneering Suure väina püsiühenduse kavandamiseks.

Vaba ja kaitstud riik
 Viidi läbi virtuaalne Kolme Mere Algatuse viies tippkohtumine ja veebifoorum, mille keskmesse tõi
Eesti targa ühenduvuse, mis aitab info efektiivsema kasutamise, digilahenduste loomise ning
andmevahetuse edendamise kaudu leida viise taristut tõhusamalt kasutada.
 Loodi piirivalve osakond eraldiseisva struktuuriüksusena Politsei- ja Piirivalveameti koosseisus.
 Viidi edukalt läbi NB8 ja B3 eesistumine 2020. aastal.
 Möödus Eesti esimene aasta ÜRO Julgeolekunõukogu ajutise liikmena, kus tõstati Eesti jaoks olulisi
küsimusi (näiteks julgeolek meie regioonis ja küberjulgeolek) ning tugevdati seeläbi meile olulisi
liitlassuhteid ja Eesti digikuvandit.
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3. ÜLEVAADE VALITSUSE ÜLDEESMÄRKIDE
SAAVUTAMISEST
3.1 Peresõbralik Eesti

Foto: Renee Altrov

EESMÄRGI SAAVUTAMISE NÄITAJAD
Joonis 1. Summaarse sündimuskordaja määr
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Allikas: Statistikaamet
Summaarse sündimuskordaja algtasemeks võeti valitsuse tegevusprogrammi koostamisel 2017.
aasta andmed ehk 1,59. 2018. aastal oli sündimuskordaja tõusnud 1,67ni, mida pole varem
suudetud saavutada. Suhteliselt järsku kasvu võib seostada riiklike toetuste suurenemisega
kolme- ja enamalapselistele peredele. 2019. aastal oli summaarne sündimuskordaja 1,66 ning
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seda väikest langust võib pidada juhuslikuks kõikumiseks. Pigem näitab trend, et riiklike
toetuse mõju on olnud teist aastat positiivne.
Joonis 2. Laste absoluutse vaesuse määr
Sihttase 2023 (alla 3,1%)
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Allikas: Statistikaamet
Laste absoluutse vaesuse määr oli 2017. aastal 2,5%. 2018. aastal langes see 1,6%ni. Laste
absoluutse vaesuse määr on langenud alates 2013. aastast. Ühelt poolt mängib siin rolli riigi
majanduslik areng ja jõukuse kasv, teiselt poolt on Eesti teinud olulisi samme laste
toetamiseks. Laste vaesuse vähendamise seisukohast on mõjuvaim olnud lapsetoetuse
suurendamine ning 2017. aasta teisest poolaastast kehtima hakanud lasterikka pere toetus neile
peredele, kus kasvab vähemalt kolm last.
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3. novembril arutati valitsuskabineti nõupidamisel rahvastikuministri ettepanekut töötada
välja perehüvitiste seaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt ei võeta järgneval kolmel aastal
vanemahüvitise määramisel arvesse koroonakriisist tingitud töötuse perioodi. Tänu
kavandatavale muudatusele ei vähenda koroonakriisist tingitud töötuks jäämine
vanemahüvitise suurust. Kavandatavad muudatused on tähtajalised. Tavapärasest erinevad
vanemahüvitise määramise tingimused rakenduvad lapsevanematele, kelle laps sünnib
ajavahemikus 1. jaanuar 2021. a kuni 31. detsember 2023. a. Eelnõu teksti kiitis Vabariigi
Valitsus heaks 10. detsembril.
Vabariigi Valitsus kiitis 5. novembri istungil heaks „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna
arengukava 2021–2030“ koostamise ettepaneku. Arengukava koostamise eesmärk on leppida
ministeeriumide ja valdkondade vahel kokku, kuidas ja milliste tegevustega toetada eesti rahva
kestlikkust, ning saavutada ühiskonnas suurem sidusus ja ühtekuuluvustunne. Selleks
määratakse kindlaks arengukava elluviimise perioodi rahvastiku, kodanikuühiskonna,
üleilmse eestluse ning kohanemise ja lõimumise valdkonna poliitikainstrumendid.
Kultuuriministeerium on alustanud ka järjekordse „Eesti integratsiooni monitooringu“
koostamist, mis valmib 2021. aasta märtsis ja annab muu hulgas teavet lõimumistegevuste
edasiseks kavandamiseks.
Suvel töötas Sotsiaalministeerium välja uue ohvriabi seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse,
mille raames tõstetakse selgelt esile ohvri vajadused. Eelnõus on kavas sõnastada ohvrite
õiguste ja heaolu tagamise põhimõtted (nt ohvri ärakuulamise tagamine, teavitamine õigustest
ja abivõimalustest, taasohvristamise vältimine, abivajaduse ja riskide hindamine, ohvri
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kaasamine otsustesse). Samuti seab uus seadus fookuse ohvrile abi tagamise teekonna
parandamisele,
kasutades
muu
hulgas
nt
automatiseeritud
andmetöötlust.
Väljatöötamiskavatsuses on esile toodud ka võimalikud muudatused hüvitise taotlemise
protsessi inimsõbralikumaks muutmiseks. Eelnõu valmimistähtaeg on planeeritud 2021. aasta
märtsis.
Vabariigi Valitsuse üks eesmärk oli 2020. aasta jooksul laiendada seksuaalselt väärkoheldud
või selle kahtlusega lapsi abistav lastemajateenus ka Ida-Eestisse. 17. augustil avati Jõhvis
Sotsiaalkindlustusameti lastemaja, kus abistatakse seksuaalselt väärkoheldud või selle
kahtlusega lapsi. Laste heaolu nimel töötavad seal koos erinevad spetsialistid, nagu
lastekaitsetöötaja, politseinik, arst, psühholoog. Ida-Eesti lastemaja on kolmas selline keskus
Eestis, varem on samalaadsed keskused avatud Tallinnas (2017. aasta jaanuaris) ja Tartus
(2018. aasta septembris).
Sotsiaalministeerium koos Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumiga koostas analüüsi ja
ettepanekud seksuaalse või füüsilise väärkohtlemise ohvriks langenud laste abistamise
süsteemi arendamiseks. Analüüsi raames vaadeldi laste väärkohtlemise juhtumite
menetlemise ja väärkoheldud laste abistamise praktikat nii lastekaitse- kui ka
õiguskaitsesüsteemis. Tulemustest selgus, et väärkohtlemist kogenud lapsed ei saa alati
sarnast käsitlust ja piisavat abi. Laste abistamise praktika ühtlustamiseks ning abivõimaluste
parandamiseks tehakse ettepanekud rakendada lastemaja mudelit edaspidi ka muud liiki tõsise
väärkohtlemise ohvrite abistamisel, tagades õiguskaitse- ja lastekaitsesüsteemide sidusama
koostöö lapse väärkohtlemise juhtumites.
18. juunil arutas valitsuskabinet, kuidas töölepingu seaduse muutmise kaudu soodustada
kooliealistel noortel töökogemuse saamise võimalusi. Arutelu tulemusena valmistas
Sotsiaalministeerium ette töölepingu seaduse muutmise eelnõu, millega on kavas tööinspektori
nõusoleku kohustus alandada praegu nõutud 14-aastase vanusepiirilt 12 eluaastani. See
tähendab, et 13−14-aastaste tööle võtmisel ei pea tööandjad ja õpilasmalevad enam läbima 10tööpäevast ooteaega tööinspektori nõusoleku saamiseks. Samuti on eelnõuga kavas sätestada
tööandjale kohustus pakkuda võimaluse korral väikelaste vanematele ja hoolduskoormusega
inimestele paindlikku tööaega, et paremini panustada töö- ja pereelu ühitamisse.
Sotsiaalminister allkirjastas 26. juunil käskkirja projektitaotluste avatud taotlusvooru
„Teadlikkuse tõstmine perevägivalla teemadel ja seksi ostmise nõudluse vähendamiseks“
elluviimiseks toetuse andmise tingimuste ja korra kinnitamiseks. Projektitaotlusi sai esitada
kuni 30. septembrini ning projektitegevuste elluviimisega on kavas alustada 2021. a alguses.
Tegemist on Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide 2014–2021
programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ rahastatava projektiga, mille eesmärk
on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas.
Justiitsministeeriumis on valminud analüüs ja ettepanekud miinimumelatise metoodika
uuendamiseks. Muudatuste ettevalmistamiseks valmis 2020. aasta algul lapse vajaduspõhise
miinimumelatise uuring. 9. novembril saatis Justiitsministeerium kooskõlastusringile elatise
väljamõistmise süsteemi muutmise eelnõu, milles on arvestatud ka uuringu järeldusi.
3. detsembril kiitis valitsus heaks sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise
seaduse eelnõu. Eelnõuga tagatakse asendushooldusteenust osutavatele perevanematele
paindlike ja töösuhte iseloomule vastavate lepingute sõlmimise võimalus ning töölepingulise
suhte puhul paranevad perevanemate sotsiaalsed garantiid. Samuti laiendatakse
järelhooldusteenust vajavate noorte toetamise tingimusi ning võimaldatakse erinevad toetusi
lastele, kes jätkavad 16-aastaselt õpinguid Sotsiaalministeeriumi hallatavas Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskuses.
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OLULISEMAD HILINENUD JA ELLUVIIDAVAD TEGEVUSED
Märtsis 2021 valmib perehüvitiste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis
tagab elatisraha mittesaavatele üksikvanematele laste elatisraha kindlustamise. Uue
regulatsiooni eesmärk on tagada ka nendele lastele, kelle vanema suhtes on välja kuulutatud
pankrot, riigipoolne elatisabi. Lapsed, kelle vanema suhtes on välja kuulutatud pankrot, ei tohi
jääda ebavõrdsemasse seisu võrreldes nendega, kelle vanema suhtes seda tehtud ei ole.
Rahvastikuminister valmistab ette sündimust toetava perepoliitika pikaajalist visiooni, mis
valmib jaanuaris 2021. Eesti rahvaarvu vähenemise peamine põhjus on vähene iive, mis seab
ohtu Eesti kestlikkuse rahvusriigina. Sündimus on oluline komponent, mille kaudu rahvaarv
peamiselt kasvab. Perepoliitika pikaajalise visiooni eesmärk on luua lastesõbralik
elukeskkond, kus vanemad soovivad lapsi saada ja kasvatada.
Üleilmse eestluse programm valmib 2021. aasta I kvartalis. Üleilmse eestluse programmiga
aidatakse kaasa võõrsil asuva eestlaskonna Eesti identiteedi säilitamisele ja ühiste huvide
kaitsmisele. Rahvuskaaslasi kaasatakse Eesti ühiskonna, majandus- ja kultuuriellu ning
soodustatakse ja toetatakse nende võimalikku tagasipöördumist ning Eesti eluga
(taas)kohanemist. Kesksel kohal on nooremate põlvkondade kaasamine ning nendega
sidemete tugevdamine. Lisaks luuakse võimalusi, et kaasata Eestit toetavaid ja väärtustavaid
inimesi ning organisatsioone Eesti positiivse kuvandi suurendamisel, eesti kultuuri hoidmisel
ja arendamisel, majanduse ning rahvusvaheliste suhete edendamisel.
Analüüs seniste perepoliitika meetmete mõjususe ja kulutõhususe kohta ning ettepanekud
peredele suunatud toetuste ja teenuste täiendamiseks valmib hiljemalt märtsis 2021. Eesti
naised soovivad perre kolme ja enamat last, kui peamiselt kasvab peres üks või kaks last.
Suurimaks takistuseks enamate laste saamisel tuuakse majanduslikud piirangud – suurenevad
finantskohustused ja väike sissetulek. Perepoliitika meetmed, sh perehüvitised peavad
soodustama sündivust ning olema kulutõhusad, et iive oleks positiivne ja eesti rahvus püsiks.
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3.2 Sidus ühiskond

Foto: Kaarel Mikkin

EESMÄRGI SAAVUTAMISE NÄITAJAD
Joonis 3. Suhtelise vaesuse vähendamine
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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 573 eurot.
Joonis 4. Absoluutse vaesuse vähendamine
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2018. aastal elas absoluutses vaesuses 2,2% Eesti elanikkonnast. Võrreldes 2017. aastaga
vähenes absoluutset vaesust kogevate inimeste osatähtsus 0,5 protsendipunkti. Absoluutses
vaesuses elas 2018. aastal Eesti inimene, kelle kuu ekvivalentnetosissetulek oli väiksem kui
215 eurot.
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3.2.2.1 Pensionid ja sotsiaalkaitse
29. septembril jõudis valitsus kokkuleppele järgmise aasta erakorralises pensionitõusus. 1.
aprillil 2021. a jõustuv pensionitõus kasvatab keskmiselt vanaduspensionäri sissetulekut enam
kui 20 euro võrra. Pensioni baasosa tõstetakse 16 euro võrra ning lisaks tõstetakse täiendavat
pensionilisa lapse kasvatamise eest ühelt aastahindelt 1,5-le, mis lisab pensionile veel 3,55
eurot iga lapse kohta ühele vanemale. Pensionilisa suurendamine annab lisasissetuleku
nendele pensionäridele, kes on kasvatanud üht või enamat last vähemalt kaheksa aastat ja kelle
laps sündis enne 2013. aastat. Samuti tõuseb rahvapension 30 euro võrra 251,61 euroni, mis
aitab kõige madalama sissetulekuga pensionäridele tagada elatusmiinimumist suurema
sissetuleku. Kokku kulub 2021. aastal pensionitõusuks 49,4 miljonit eurot.
Juulis valmis Sotsiaalministeeriumis tegevuskava dementsusealase poliitika rakendamiseks,
mille raames lepiti kokku dementsusealase poliitika uued tegevussuunad aastateks
2020−2027. Tegevuskava sisaldab ka dementsusega inimestele ja nende lähedastele
kavandatud teenuste planeerimist ning teadlikkuse suurendamist ja oskusteabe levitamist.
Tegevuskava elluviimine aitab kaasa vananeva ühiskonna ees seisvate probleemidega
toimetulekule ning võimalikult varajane sekkumine toetab inimest terve tema elukaare
jooksul.
18. juunil kinnitati valitsuskabineti nõupidamisel Sotsiaalministeeriumi koostatud roheline
raamat tehnoloogiakasutuse suurendamiseks sotsiaalkaitses, kus on esitatud inimese
igapäevase toimetuleku ja heaolu toetamiseks arengusuunad ja lahendusettepanekud.
Roheline raamat käsitleb uudsete abitehnoloogiate ja teiste digilahenduste kasutamist eelkõige
inimese kodus ja mitte hoolekandeasutuses. Esile toodud arengusuundade ja
lahendusettepanekute elluviimist on plaanis rahastada Euroopa Liidu järgmisest
eelarveperioodist (2021–2027).
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8. oktoobril arutas Vabariigi Valitsus ligipääsetavuse rakkerühma esimese tööaasta
vahearuannet. Rakkerühm on teinud rida ettepanekuid, kuidas muuta Eesti ühiskond
ligipääsetavamaks nii erivajadusega inimestele, väikelastega peredele, lastele, eakatele kui ka
ajutise vigastuse või meditsiinilise protseduuri tagajärjel liikumispiiranguga inimestele.
Esialgsete ettepanekute kohaselt võiks transpordis võtta kasutusele madala sisenemisega
veeremi, laiendada kehtivaid ligipääsetavuse miinimumkriteeriumeid laiemale osale
projekteeritavatest hoonetest ning muuta ligipääsetavaks kõik riigieelarvest rahastatavate
teenuste e-keskkonnad. Rakkerühm lõpetab oma töö 2021. aasta suvel.
3. detsembril arutati valitsuskabineti nõupidamisel Sotsiaalministeeriumi ettevalmistatud
analüüsi ja ettepanekuid vabatahtlikke kaasava koostöömudeli rakendamiseks hoolekandes.
Kogukonnal ja vabatahtlikel, kellel on võimalik pakkuda tuge tegevustes, mida
sotsiaalteenused üldjuhul ei kata, on oluline roll hoolekandeteenuste laiaulatuslikumas
pakkumises. Vabatahtlikud abilised saavad abivajajaid toetada näiteks seltsi pakkumisega,
olla saatjaks koduvälistes asjaajamistes, abistada lihtsamate kodutöödega ja olla
emotsionaalselt toeks.
Sotsiaalministeerium on ette valmistanud ja esitab detsembris valitsusele analüüsi ja
ettepanekud hooldajatoetuse põhimõtete ühtlustamiseks ning omastehooldajatele tugipaketi
väljatöötamiseks. Kavas on omastehooldaja mõiste sõnastamine seaduses, hoolduskoormuse
metoodika ja hindamisvahendi kasutusele võtmine, hooldajate sotsiaalseid garantiisid
käsitlevad seadusemuudatused ning üldhooldusteenusel komponendipõhise rahastusmudeli
rakendamine.
Sotsiaalministeerium on koostanud analüüsi ja ettepanekud ülereguleerituse vähendamiseks
sotsiaalhoolekandes. Kavas on üle vaadata sotsiaalhoolekande õigusaktid, et leida võimalused
lihtsustada inimese jaoks sotsiaalhoolekande korraldust. Näiteks analüüsitakse, millised
teenused on võimalik eraldada puude määramisest, ning kaalutakse võimalust viia seaduse
tasandilt detailsemad sätted rakendusaktidesse.
Sotsiaalministeerium on ette valmistanud analüüsi ja ettepanekud erivajadusega laste
tugisüsteemi korrastamiseks. Abi pakkumine erivajadusega lastele on erinevate süsteemide
vahel killustunud ning paljudes Eesti piirkondades on puudus teenust osutavatest
spetsialistidest ning sobilikest teenustest kompleksprobleemidega lastele. 7. detsembril
toimus sotsiaalministri, haridus- ja teadusministri ning riigihalduse ministri kolmepoolne
kohtumine, kus kiideti heaks muudatusettepanekud olukorra parandamiseks.
Valitsuskabinetile on kavas ettepanekuid tutvustada 2021. aasta esimeses kvartalis.
Valitsuse eesmärk on mitmekesisuse märgisega liitunud avaliku sektori organisatsioonide
arvu suurendada. Esimest korda said 2020. aasta septembris mitmekesisuse märgise Telia
Eesti, ADM Interactive, Pipedrive, IPF Digital, SOL Baltics, VIA 3L, Vabaühenduste Liit,
Playtech Estonia, Ellex Raidla, Prisma Peremarket, Nordea Bank Abp Eesti filiaal, Creditstar
Group, Vanalinna Ehitus, Enics Eesti. Avaliku sektori organisatsioonidest sai märgise Eesti
Töötukassa. Varem on mitmekesisuse märgise saanud ning seda 2020. aastal uuendanud
Swedbank, Kaubamaja, Koduekstra, SEB pank, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Estanc,
Stell, Manpower, HAVI Logistics, Advokaadibüroo LMP, Helpific, Tieto Estonia ja My City
Hotel. Avalku sektori organisatsioonidest kuuluvad siia loetellu Häirekeskus, Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskus, Tööinspektsioon ja Sotsiaalministeerium.
3.2.2.2 Tervishoid
Vabariigi Valitsus otsustas 6. veebruari istungil esitada Riigikogule arvamuse avaldamiseks
„Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030“ eelnõu, Riigikogu arutelu järel kinnitab valitsus
arengukava lõplikult. Rahvatervise poliitika peaeesmärk on pikendada Eesti inimeste
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eeldatavat eluiga ja tervena elatud aastate arvu ning vähendada ebavõrdsust tervises. Kõige
rohkem eluaastaid kaotavad Eesti elanikud südame-veresoonkonnahaiguste, pahaloomuliste
kasvajate, vigastuste ning vaimse tervise häirete tõttu. Need on järgmise kümnendi jooksul
prioriteetsed valdkonnad, kus paremate tervisenäitajate saavutamine tooks positiivse muutuse
kogu rahvastiku tervises. Arengukava raames keskendutakse valikutele, mida inimene oma
harjumuste ja elustiili kujundamiseks saab ise teha, pööratakse tähelepanu tervisemõjudele,
mis tulenevad meid ümbritsevast elukeskkonnas (sh keemilistest, füüsikalistest ning
bioloogilistest riskidest) ning fokuseeritakse inimeste vajadustele ja ootustele vastava
integreeritud tervise- ja sotsiaalteenuste tagamise võimalustele. Arengukava koostamises
osales esindajaid enam kui 30 organisatsioonist.
28. mail kiitis Vabariigi Valitsus heaks ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muudatused,
mis aitavad parandada ravimite ja apteegiteenuse kättesaadavust, lihtsustavad ravimitega
reisimist ning ravimijäätmete tagastamist apteeki, et vältida nende sattumist keskkonda.
Lisaks on muudatustena plaanis võimaldada videokõne teel nõustamist maapiirkonnas asuvas
haruapteegis, mille läheduses ei ole ühtegi teist apteeki, ning ajakohastada ravimireklaami
tingimusi.
Valitsus arutas juunis ettepanekuid Eesti lasteasutustes mahetoidu ja Eestis toodetud toidu
laiema kasutamise võimalikkuse kohta. Leiti, et aktiivsema mahetoidu ja kohaliku toidu
kasutamise peamiseks takistuseks on vähene teadlikkus, ning otsustati, et
Maaeluministeerium korraldab teavitustegevusi, sh kohalike omavalitsuste töötajatele.
Juulis valmis Sotsiaalministeeriumis vaimse tervise roheline raamat, milles seatakse
eesmärgiks panustada senisest enam vaimse tervise probleemide ennetusse, varajasse
avastamisse ja õigeaegse kvaliteetse abi kättesaadavusse kõikjal Eestis. Vaimse tervise abi
kättesaadavus esmatasandi tervishoius on märgatavalt paranenud, samuti on paranenud
koostöö eriarstidega, kuid teravaim probleem on vaimse tervise spetsialistide, kliiniliste
psühholoogide ja psühhiaatrite puudus, mistõttu ootavad inimesed vastuvõtule pääsemist
sageli lubatust kauem. Samuti on puudus nii kooli- kui ka tööpsühholoogidest. Roheline
raamat on terviklik poliitikadokument, mis kirjeldab olemasolevat abi korraldust, võtab kokku
valdkonna probleemkohad, keskendudes ennetusele ja õigeaegsele abile, ning teeb
ettepanekud valdkonna edasiseks suunatud arenguks. Lähiajal on kavas kõnealust
poliitikadokumenti arutada ka Vabariigi Valitsuses.
Sotsiaalministeeriumis töötatakse välja toitumise ja liikumise rohelist raamatut, mille eesmärk
on valdkondadevahelise koostöö tulemusel edendada tasakaalustatud toitumist ning piisavat
ja regulaarset liikumist kogu elukaare vältel. Oluline on vähendada tasakaalustamata
toitumisest, vähesest liikumisest ning ülemäärasest kehakaalust tingitud terviseprobleeme
ning mittenakkushaigustesse haigestumist, pikendades seeläbi tervena elatud eluiga.
Toitumise ja liikumise roheline raamat on terviklik aruteludokument, mis kirjeldab toitumise,
liikumise ja ülekaaluga seonduvaid probleeme ning pakub välja võimalikud tegevused
olukorra parandamiseks. Roheline raamat on kavas valitsusele esitada 2021. a märtsis.
Sotsiaalministeerium on koostanud analüüsi ja ettepanekud töötervishoiuteenuse süsteemi
parendamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks, eesmärgiga tagada töötajate tervise kaitse,
töötervishoiuteenuse kvaliteet ja jätkusuutlikkus. Analüüsi käigus selgitati välja kehtiva
tervisekontrolli korralduse probleemid ning töötati välja ettepanekud praeguse süsteemi
muutmiseks. Sotsiaalministeerium koostab 2021. aastal kavandatavate muudatuste kohta
seaduseelnõu muutmise väljatöötamiskavatsuse.
Novembris valmis analüüs ja ettepanekud patsiendiportaali teenuste uuendamiseks. Analüüsi
käigus koostati ülevaade praegusest patsiendiportaalist (digilugu.ee) ja selle
arendusvajadustest ning töötati välja uuendatud terviseportaali visioon, määrati kindlaks selle
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lahenduse loomiseks vajalik arendusteekond ja tulevase portaali jätkusuutlik haldusmudel.
Uuendatud terviseportaali visoon kirjeldab Eesti inimestele keskset digiväravat enda tervisega
seonduva haldamiseks ja korraldamiseks. Terviseportaali uuendamiseks on planeeritud
edasiste tegevuste etapiviisiline tegevuskava.
3.2.2.3 Kultuurielu, haridus ja lõimumine
Vabariigi Valitsus otsustas 29. oktoobri istungil esitada Riigikogule arvamuse avaldamiseks
haridus- ja noortevaldkonna arengukavade eelnõud aastateks 2021–2035. Pärast arutelu
Riigikogus kinnitab valitsus arengukavad lõplikult. Uue „Haridusvaldkonna arengukava
2021–2035“ olulised märksõnad on elukestev õpe ja paindlikud õpiteed, valikurohked ja
kättesaadavad õpivõimalused ning mitmekesised õpikeskkonnad. Õpetaja roll muutub
tulevikus üha enam toetajaks ennastjuhtiva õppija kujunemisel. Tulenevalt kiiretest muutustest
tööturul peab haridussüsteem aastal 2035 toetama igas vanuses inimeste kiiret ümber- ja
täiendusõpet ning pakkuma õpet, mis vastab tööturu vajadustele. „Noortevaldkonna
arengukava 2021–2035“ kesksel kohal on noorte mõtestatud kaasamine ning osalus valikute
kaalumisel, otsuste tegemisel ja elluviimisel. 2021. aastal on fookuses noorte annete ja
tugevate külgede avastamine andepoliitika tegevuskava väljatöötamise kaudu ning noorte uute
osalusvormide ja nutikate lahenduste väljatöötamise toetamine noorsootöös.
Vabariigi Valitsus otsustas 29. oktoobri istungil esitada Riigikogule arvamuse avaldamiseks
„Eesti keele arengukava 2021–2035“. Arengukava üldeesmärk on tagada eesti keele elujõud
ja toimimine Eesti Vabariigis esmase keelena igas eluvaldkonnas, tagada igaühele õigus ja
võimalus kasutada Eestis eesti keelt, säilitada ja tugevdada eesti keele staatust, mainet ja
eestikeelset kultuuri- ja inforuumi ning väärtustada teiste keelte valdamist. Üldeesmärgi
saavutamiseks on arengukava tegevused kavandatud kolmes alamvaldkonnas, kus on
sõnastatud keelevaldkonna strateegilised eesmärgid: eesti keele staatus ja maine, keele
uurimine ja taristu ning keeleõpe.
Valitsus otsutas oluliselt suurendada Eesti kultuuri teadus- ja arendustegevuste rahastamist
(3 miljoni võrra). Toetades täiendavalt eesti keele, kultuuri ja ajaloo kõrge teadusliku tasemega
uuringuid, tugevdatakse eesti kultuuri kestlikkust.
Valitsus toetas 6. augustil rahvakultuuri kollektiivide juhendajate palgatoetuse meetme
eesmärke ja põhimõtteid. Vastav meede on Kultuuriministeeriumis välja töötatud ning alates
2021. aastast saavad laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajad
tööjõukulu toetust, mille eesmärk on tagada juhendajale vähemalt Kultuuriministeeriumi ja
Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) vahel kokku lepitud kultuuritöötaja
brutotöötasu alammäär.
Kultuuriministeerium esitas 25. mail kooskõlastusele rahvaraamatukogu seaduse ja Eesti
Rahvusraamatukogu seaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsuse. Seaduse koostamisel
töötatakse välja uued koostöövormid raamatukoguvõrgu ja teenuste arendamiseks, et
raamatukoguteenus tervikuna muutuks tänapäevaseks ning lugeja vajadustele vastavaks.
Seaduse eelnõu valmib 2021. aastal.
Vabariigi Valitsus kiitis 3. septembril heaks autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu,
millega uuendatakse senist erakopeerimise hüvitise (nn tühja kasseti tasu) süsteemi. Eelnõu
eesmärk on tagada autoritele, teoste esitajatele, fonogrammitootjatele ja filmi esmasalvestuse
tootjatele õiglane hüvitis selle kahju eest, mis neile tekib audiovisuaalsetest teostest ja teoste
helisalvestistest isiklikuks kasutamiseks mõeldud koopiate tegemisest. Eelnõu menetlus
algatati Riigikogus 14. septembril ja 9. detsembril toimus eelnõu teine lugemine. Eelnõu
vastuvõtmisele järgneb Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 2006. a määruse nr 14 muutmine.
Uuendatud süsteem jõustub eelduslikult 1. aprillil 2021. a.
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Vastavalt koalitsioonilepingu lubadusele toetada eesti filmikunsti ja audiovisuaaltööstust
toetati valdkonda täiendavalt 2020. aastal ning 2021. aastal suurendatakse mängu-, anima- ja
dokumentaalfilmide tootmise ning kaastootmise toetamist 3 miljoni euroga.
„Kodanikuühiskonna arengukava 2015–2020“ elluviimise käigus käivitus kohaliku tasandi
kogukondade võimestamise võrgustik, mille eesmärk on suurendada koosloome oskusi ja
kogukondade panust kohalikul tasandil kaasa rääkimises. Samuti on esitatud koostöös
rahvusvahelise konsortsiumiga (Saksamaa, Ühendkuningriigi, Poola ja Eesti) projektitaotlus
Euroopa Komisjonile, et käivitada Eestis sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskus ja
valdkondadeülene toimiv koostöövõrgustik. Ministeeriumidele algatati arenguprogramm,
mille eesmärk on senisest suurem strateegilise partnerluse kasutamine. COVID-19 tõttu
lükkub programmi lõpp 2021. aastasse. Vabaühenduste Liidu eestvedamisel ja Aktiivsete
Kodanike Fondi toetusel käivitus vabaühenduste tulevikujuhtide arenguprogramm, mille
eesmärk on tuua vabakonda uusi inspireerivaid eestvedajaid, kellega koos Eesti ühiskonna
arengut toetada.
10. juulil kinnitas rahvastikuminister kodanikuühiskonna tulevikku puudutava dokumendi
„Kodanikuühiskonna programm 2021−2024“. Programm on koostatud „Kodanikuühiskonna
arengukava 2015−2020“ jätkuna. Programm saab koostatava „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna
arengukava 2021−2023“ osaks. Valminud programmi üldeesmärk on tugev kodanikuühiskond
ning sellest lähtuvalt keskendutakse eesmärkide saavutamisel kodanikuühiskonna mõju
suurendamisele ja arengu toetamisele. Oluline on programmi toel suurendada vabatahtlikus
tegevuses osalevate elanike osakaalu, toetada kogukondlikke algatusi, suurendada
vabaühenduste tegutsemisvõimet ja parandada Eesti kodanikuühiskonna üldist elujõulisust.
Jätkatud on koalitsioonilepingu lubaduse renoveerida ja laiendada koostöös kohalike
omavalitsuste ja erasektoriga riigi spordirajatiste võrku elluviimist. 2020. aastal alustati
multifunktsionaalsete aasta ringi kasutatavate spordiväljakute, sh jalgpalli sisehallide igasse
maakonda rajamise toetamisega kogumahus 6 miljonit eurot. Esimesel aastal said toetuse 4
halli, mis rajatakse Raplasse, Haapsallu, Tartu ja Viljandisse. Kunstmuruga jalgpallistaadion
Raplas on valmis ning ülejäänud staadionid koos jalgpallihalli kupliga valmivad 2021. aastal.

OLULISEMAD HILINENUD JA ELLUVIIDAVAD TEGEVUSED
Sotsiaalministeerium valmistas juunis ette uue rahvatervishoiu seaduse eelnõu tervikteksti,
mille eesmärk on korrastada rahvatervishoiu valdkonna regulatsiooni, ajakohastada erinevate
osaliste vastutust ning rolli inimeste tervise edendamisel ja kaitsmisel. Eelnõu heakskiitmiseks
on vajalik lahendada eelnõuga üles kerkinud erimeelsused.
Sotsiaalministeerium on ette valmistanud analüüsi ja ettepanekud tervishoiu rahastamise
muudatusteks ning kindlustuskaitse laiendamiseks. Eesti tervishoiusüsteemi rahastamine on
tugevalt seotud sotsiaalmaksu laekumisega, mis muudab selle sõltuvaks majandustsüklitest.
COVID-19 pandeemia on kaasa toonud ulatuslikud lisakulud tervishoiusüsteemile ning
majandussurutise ja töötuse kasvuga vähenevad riiklikult rahastatud tervishoiusüsteemide
tulud. Samuti mõjutavad sotsiaalmaksu laekumist vananev elanikkond ja muutuvad
töövormid. Kavandatavaid ettepanekuid rahastamise muudatusteks ja kindlustuskaitse
laiendamiseks on kavas valitsusele tutvustada 2021. aasta I. kvartalis.
Vabariigi Valitsus algatas 5. novembri kabinetinõupidamisel „Kultuuri arengukava 2021–
2030“ koostamise. Kultuuripoliitika visioonidokumendi „Kultuuripoliitika põhialused
aastani 2030“ koostamise ajal 2018.–2020. aastal muutusid ja täpsustusid riigi strateegilise
planeerimise üldised põhimõtted. Samuti algatati riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti
2035“ koostamine. Algselt kavandatud põhialuste sisu ehk kultuurivaldkonna aluspõhimõtted
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ja eesmärgid kajastuvad strateegias „Eesti 2035“ ning nende elluviimiseks ja konkreetsete
eesmärkide poole liikumiseks on asjakohane koostada valitsuse heakskiidetav kultuuri
arengukava.
Analüüs ja ettepanekud vabaühenduste rahastamise mitmekesistamiseks ja annetamiste
soodustamiseks valmib 2021. aasta veebruaris. Uuringute järgi on 90% Eesti elanikest valmis
annetama ja see näitab valdkonna potentsiaali. Annetamise soodustamine aitab ühelt poolt
kaasa elanike osalemisele, kuid pakub teiselt poolt ka vabaühendustele täiendavat tuluallikat.
Annetuste hulk, mis vabaühendused koguvad, kasvab küll pidevalt koos majandusega, kuid
suuremate annetuste soodustamiseks on takistuseks mitmed maksupiirangud nii eraisikutele
kui ka ettevõtetele.
Selleks, et tagada õigustatud isikutele hüvitiste, toetuste ja pensionide maksmine nii
välismaale kolimise kui ka Eestisse tagasikolimise järel, on valmistatud ette analüüs ja
ettepanekud väliseesti kogukonnaga seotud järgmiste vajalike sotsiaalkindlustuslepingute
sõlmimise kohta, mis riigisisese kooskõlastusringi läbimise järel tuuakse valitsusse.

ÜLEVAADE VABARIIGI VALITSUSE TEGEVUSPROGRAMMI OLULISEMATEST TEGEVUSTEST 2020. AASTAL
20

3.3 Teadmistepõhine majandus

Foto: Renee Altrov

EESMÄRGI SAAVUTAMISE NÄITAJAD
Joonis 5. Tootlikkus hõivatu kohta suhtena EL keskmisest (tunnipõhine)
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Allikas: Statistikaamet
2019. aastal jätkus tööjõu tootlikkuse kasv suhtena Euroopa Liidu keskmisesse. Taseme
hoidmine ja edasine lähenemine Euroopa Liidu keskmisele on majanduskonjunktuuri
arvestades pingutusi nõudev.
Joonis 6. Osalemine tööhõives (20−64 a)
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Allikas: Statistikaamet
2019. aastal oli tööhõives osalemise määr vanuserühmas 20–64 eluaastat 79,9%, mis on
kõrgeim tase läbi aastate ning pidevalt suurenenud alates 2011. aastast. 2017. aastal oli
tööhõive määr samas vanuserühmas 78,5% ja 2018. aastal 79,2%. Tulenevalt COVID-19
haigusega kaasnevatest piirangutest on järgnevatel aastatel tööhõive määr tõenäoliselt
langustrendis.

ÜLEVAADE 2020. AASTA OLULISEMATEST TEGEVUSTEST
3.3.2.1 Ettevõtlus, innovatsioon ja teadus
Valitsus saatis 29. oktoobril Riigikokku arutamiseks valminud „Eesti teadus- ja
arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035“. Uues arengukavas
seatakse sihiks teadus- ja arendustegevuse ühiskondliku ja majandusliku mõju suurendamine,
sealhulgas teadmusmahukusele tuginev tootlikkuse ja lisandväärtuse kasv ning teadmussiirde
võimekuse kasvatamine. Arengukava keskmes on teadmussiirde soodustamine, sealhulgas
koostöö ettevõtete ja teadusasutuste vahel, aga ka erinevate poliitikavaldkondade ja asutuste
vahel. Esimest korda koostasid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Haridusja Teadusministeerium selles valdkonnas ühise arengukava. Koostöö tagab senisest sidusama
ja terviklikuma lähenemise.
Valitsus otsustas jõuliselt suurendada teadus- ja arendustegevuse rahastamist ning teadus- ja
arendustegevuse kulud küündivad 2021. a prognoosi kohaselt 1%ni SKPst. 2021. aasta
riigieelarves suureneb teadus- ja arendustegevuse rahastus 56 miljoni euro võrra. Teadus- ja
arendustegevusse panustamine on oluline eeltingimus Eesti kestmiseks ja arenguks – teadus
aitab lahendada Eesti ühiskonna arenguvajadusi ja on majanduskasvu aluseks. See on nii
kriisidega toime tulemise, tootlikkuse ja elatustaseme kasvu kui hea hariduse ja elujõulise
kultuuri tagamise alus.
Valitsuse majandusarengu komisjon arutas 9. juunil ettepanekuid ettevõtlusdoktorantuuri
laiendamiseks ja tõhusamaks korraldamiseks ning ettevõtetega koostöö soodustamist
akadeemilise suunitlusega doktoriõppe puhul. Need tegevused on olulised ettevõtete teadusja arendustegevuse soodustamiseks ja selleks vajalike oskustega teadlaste ja inseneride
tagamiseks. Meetme täpsemad tingimused töötatakse välja 2021. a alguses.
Valitsuse
majandusarengu
komisjon
toetas
9.
juunil
väliskaubandusja
infotehnoloogiaministri ettepanekuid ettevõtete rakendusuuringute toetamise korraldamiseks.
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Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusse luuakse rakendusuuringute programm, mille raames
pakutakse ettevõtjatele infot ja koolitusi, aidatakse leida rakendusuuringute tegija ning
toetatakse rahaliselt rakendusuuringute projekte.
Peaminister allkirjastas juunis Euroopa Tuumauuringute Keskuse CERN assotsieerunud
liikmeks saamise lepingu. Lepingu ratifitseeris Riigikogu 25. novembril. Eesti teadlased on
CERNiga koostööd teinud pikki aastaid, kuid uus leping loob uued koostöövõimalused just
ettevõtjatele.
Valitsus otsustas 16. juulil algatada kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja
sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega ajakohastatakse,
korrastatakse ja lihtsustatakse kaubanduse valdkonna õiguslikku regulatsiooni, et vähendada
ülereguleerimist ja dubleerimist ning vähendada õigusliku regulatsiooni mahtu ja
halduskoormust.
Valitsus otsustas 9. juulil algatada turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse
eelnõu ja esitas selle Riigikogule. Vähendatakse nõudeid, mis ei ole otseselt vajalikud või kus
toimib hästi iseregulatsioon, nt kvaliteedinõuded. Uuenevad majutusteenuse mõiste ja
majutusettevõtete liikide kirjeldus. Jagamismajandusele ei kehtestata erireegleid, vaid
lähtutakse põhimõttest, et nõuded kehtivad ühtviisi kõigi ettevõtjate kohta. Oluline muudatus
on see, et majutusettevõtete tärnidega seonduv jääb edaspidi sektori enda kujundada.
Valitsus otsustas 14. mail algatada pankrotiseaduse eelnõu eesmärgiga muuta
pankrotimenetlus kiiremaks, kulutõhusamaks ja läbipaistvamaks, mis omakorda tagab
võlausaldajatele suuremad väljamaksed, parandab Eesti ettevõtluskliimat ja rahvusvahelist
mainet.
Ühinguõiguse revisjoni tulemusena on valminud kaks eelnõu, milles ette nähtud muudatused
on jõustunud. Valitsus algatas 5. detsembril 2019. a äriseadustiku muutmise seaduse, et
võimaldada osaühingu osanikel loobuda osa võõrandamise ja pantimise käsutustehingu
notariaalse tõestamise vorminõudest. Valitsus algatas 16. aprillil tsiviilseadustiku üldosa
seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, millega laiendati elektroonilisi võimalusi
koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel. Muude revisjoni teemadega töö jätkub.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saatis 29. mail kooskõlastusele
välisinvesteeringute sõelumise mehhanismide väljatöötamiskavatsuse, millega algatati
seaduseelnõu koostamine, et riigil oleks võimalik hinnata julgeoleku või avaliku korra riske,
mis tulenevad muutustest välismaise investori omandistruktuuris või olulistes tunnustes.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium viis koostöös Riigi Infosüsteemi Ameti ning
Politsei- ja Piirivalveametiga ellu bürokrati katseprojekti. Valminud on ja viiakse ellu edasine
tegevuskava.
Valitsuse majandusarengu komisjon tutvus oktoobris maksusüsteemi konkurentsivõimelisuse
analüüsi tulemustega. Mõjuanalüüsis hinnatakse Eesti maksusüsteemi konkurentsivõimet nii
üldiselt kui ka kitsamalt Eesti tööstussektori vaates, ja seda võrreldes referentsriikidega (Läti,
Leedu, Poola, Soome, Rootsi, Saksamaa). Analüüsis leitakse, et kuigi Eesti maksusüsteemi
konkurentsivõime on maailmas parimate seas, moodustab Eesti tööstusettevõtetele rakendatav
taastuvenergiatasu elektrihinnast silmatorkavalt suure osakaalu. Samuti rakenduvad
referentsriikidega võrreldes kõrgemad maavara kaevandamisõiguse tasu määrad ja vee
erikasutusõiguse tasu määrad.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium käivitas 2020. aasta lisaeelarve vahenditest
viimase miili toetusmeetmed. Meetmete tingimused on kehtestatud ministri 27. augusti 2020.
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a määrustega nr 52 „Kiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega
liitumiseks toetuse andmise tingimused ja kord“ ja nr 53 „Järgmise põlvkonna elektroonilise
side juurdepääsuvõrgu rajamise teise etapi toetusmeetme tingimused ja kord“. Kokku suunati
erakorralisena kiire interneti kättesaadavuste parandamisse 15 mln eurot.
Valitsuse majandusarengu komisjoni 13. oktoobri istungil arutati välisministri esitatud
analüüsi ja ettepanekuid majandusalaste rahvusvaheliste lepingute sõlmimiseks ja ülevaadet
topeltmaksustamise vältimise lepingute sõlmimisest. Viimase kahe aasta jooksul on nelja
riigiga (Pakistan, Mauritius, Katar ja Omaan) saavutatud kokkulepe maksulepingu
sõlmimiseks ning ettepanekud läbirääkimiste alustamiseks on tehtud viiele riigile (Saudi
Araabiale, Indoneesiale, Malaisiale, Keeniale ja Liibanonile).
Valitsus otsustas aprillis, et Rahandusministeerium koostöös Keskkonnaministeeriumi ning
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga algatab Harju maakonna maavarade
teemaplaneeringu, mille alusel määratakse perspektiivsete karjääride (ehitusmaavarad ja
turvas) paiknemine lähtuvalt riigi huvist.
Sotsiaalministeerium on ette valmistanud kollektiivlepingu seaduse muutmise eelnõu, mis on
kavas valitsusele esitada detsembris 2020. Kehtiva regulatsiooni peamiseks probleemiks on
kollektiivlepingute laiendamise eeltingimuste ja kohaldamiskriteeriumide puudumine, millest
tulenevalt on võimalik väikesel grupil kokku leppida kohustuste laiendamises kogu sektorile.
Sellega kaasneb ettevõtlusvabaduse ebaproportsionaalne piirang. Eelnõu eesmärk on viia
kollektiivlepingu tingimuse laiendamise regulatsioon vastavusse põhiseaduse kaitse all oleva
ettevõtlusvabadusega, tagades samal ajal ka sotsiaalpartnerluse ja kollektiivse kaasamise
võimekuse.
3.3.2.2 Transport
Valitsus võttis jaanuaris vastu „Riigiteede teehoiukava 2020–2030“. Järgmise kümne aasta
jooksul planeeritakse ehitada täies mahus neljarealiseks nii Tallinna–Tartu kui ka Tallinna–
Pärnu maanteed. Teede ettevalmistuseks on uues teehoiukavas kavandatud 4 miljonit eurot.
Tallinna–Narva maantee lõpliku väljaehitamiseni jõutakse pärast 2030. aastat. Lisaks
soovitakse 2030. aastaks muuta kõik arvestatava kasutatavusega kruusateed, mida on Eestis
ca 2000 km, tolmuvabaks.
Valitsus kiitis 10. detsembril heaks „Riigiteede teehoiukava 2021–2030“ muutmise korralduse
eelnõu. Võrreldes „Riigiteede teehoiukava 2020-2030“ raames ettenähtud rahastamise
mahuga suureneb 2021. aastal riigiteede teehoiuks eraldatud maht 47,9 ja 2022. aastal 20,8
miljoni euro võrra, sellest välisvahendid moodustavad 2021. aastal 17,9 ja 2022. aastal 11,3
miljonit eurot.
Valitsus arutas juunis majandus- ja taristuministri esitatud analüüsi ja ettepanekuid riigitee
tunnustele mittevastavate riigiteede seisukorra väljaselgitamiseks ja remondivajaku
hindamiseks ning riigiteede tunnustele mittevastavate riigiteede üleandmiseks ning otsustas
jätkata teede üleandmisel juhtumipõhise menetlusega. Kohalikele omavalitsustele tuleb teede
üleandmisel tagada täiendavad teehoiuvahendid, mis põhinevad kilomeetripõhisel
kalkulatsioonil.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium viis edukalt läbi AS Eesti Teed avaliku
enampakkumise. Riigiettevõtte enampakkumisel näitasid teehooldusfirma ostuks huvi üles
mitmed Eesti ning välismaa ettevõtted, kellest viis esitas ka pakkumise. Parima pakkumise
tegi Verston Holding OÜ 19 710 137 euroga.
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Valitsus otsustas 18. juuni kabinetinõupidamisel liita Lennuamet, Veeteede Amet ja
Maanteeamet ühendametiks, millele Riigikogu andis lõpliku kinnituse 25. novembril. Alates
1. jaanuarist 2021. a alustab tööd kõiki kolme tarnspordiliiki haldav Transpordiamet. Samm
on oluline muutus transpordiliikide ülese taristu ja liikuvuse planeerimise poole ning oluline
tõhusamaks riigivalitsemise korraldamiseks.
Jätkutegevusena otsustas valitsus teha „Raudteetaristu halduse ja raudteetranspordi
korralduse teiste transpordiliikidega ühendamise võimaluste, otstarbekuse ja võimalike
lahenduste“ analüüsi, mille tulemused ja ettepanekud edasisteks tegevusteks selguvad 2021.
aasta kolmandas kvartalis.
Ühistranspordi kliendikesksemaks ja tõhusamaks arendamiseks ja korraldamiseks käivitati
koostöös Tallinna linna, Põhja-Raplamaa ja Harjumaa omavalitsustega „Tallinna regiooni
liikuvuse ühendatud planeerimis-, juhtimis- ja finantseerimisanalüüs“, mille tulemused ja
ettepanekud edasisteks tegevusteks selguvad 2021. aasta teises kvartalis.
Valitsus otsustas juunis viia läbi Tallinna−Pärnu−Ikla maantee Libatse−Nurme teelõigu
neljarealiseks ehitamiseks „projekteeri-ehita-rahasta-hoolda“ tüüpi PPP-katseprojekti hange.
Lisaks otsustati näha avaliku ja erasektori koostöö kompetentsikeskusele riigimaanteede
koondprojekti vahenditest ette 1 miljon eurot PPP hangete ettevalmistamiseks.
3.3.2.3 Energeetika ja kliima
Riigihalduse minister andis juunis valitsuse kliima- ja energiakomisjonile ülevaate
taastuvenergeetika arendamiseks sobilike alade tuvastamisest ning üldplaneeringus
kehtestamisest kohaliku omavalitsuse tasandil. Tuuleenergial on taastuvatest energiaallikatest
Eestis praegu kõige laialdasem arengupotentsiaal. Valitsus on juba teinud otsuseid, mis
kaotavad osal tuuleparkidest kõrguspiirangud maismaal, luues seeläbi arendajatele uusi
võimalusi. Maismaatuuleparkide korral on oluline, et planeeritavad tuulepargid oleksid
hõlmatud kohalike omavalitsuste üldplaneeringutes või eriplaneeringutes, mis tuleb
kehtestada hiljemalt 2022. aastal. Merealadele tuuleparkide rajamisega edasi liikumiseks tuleb
jätkata tegevusi Läänemere mereenergiavõrgu edendamiseks.
Valitsus otsustas juulis sõlmida Läti Vabariigiga ühiste kavatsuste memorandumi ühise
avameretuulepargi eelarendamiseks. Septembris mõlema riigi esindajate allkirjastatud
memorandum sätestab kavandatava meretuulepargi suuruseks kuni 1000 megavatti, mis on
kuni 20 protsenti mõlema riigi elektritarbimisest. Kui riigid on merealal teinud vajalikud
uuringud, korraldatakse hoonestusloale enampakkumine, mis tagab ühiskonnale suurima kasu.
Enampakkumiselt hoonestusloa ostja saab õiguse rajada uuele alale meretuulepark. Eesti ja
Läti jagavad projekti kulud ja tulud võrdselt. Uus riikide ühiselt arendatav ala ei ole plaanitud
konkureerima olemasolevate projektidega, vaid loob lisavõimalusi ka teiste parkide
arendajatele.
Valitsuse majandusarengu komisjon arutas rahandusministri ning väliskaubandus- ja
infotehnoloogia ministri esitatud analüüsi ja ettepanekuid elektri- ja gaasiaktsiisi
soodusmäärade tarbijate ringi laiendamiseks. Leiti, et arvestades kiirelt muutunud
majandusolukorda ning elektri ja gaasi hindade vähenemist, aga ka muutunud olukorra
erinevat mõju ettevõtlussektorite ja ettevõtjate kaupa, on otstarbekas hinnata olukorda uuesti
2021. aastal.
Valitsuse 9. juuli ja 11. novembri otsustega hoiti ära taastuvenergia tasu tõus 2020. ja 2021.
aastal. Valitsus eraldas kokku 12 miljonit eurot, et katta puudujääki taastuvenergia tasus, mis
on tekkinud COVID-19 levikust ja piirangutest tulenenud elektritarbimise langusest. Selle abil
hoiti ära taastuvenergia tasu erakorraline tõus 2020. aastal ning kompenseeriti taastuvenergia
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tasu tõus 2021. aastal. Taastuvenergia tasu kasvutrend on ajutine ja pöördub järgnevatel
aastatel langusele.
Et kasutada majanduse elavdamiseks paremini ära taastuvenergia tasu langustrendi, otsustati
valitsuse majandusarengu komisjonis taotleda riigiabi luba taastuvenergia tasu suurtarbijatele
diferentseerimiseks. Taastuvenergia tasu diferentseerimisega viidaks suurtarbijate jaoks tasu
lubatud miinimumini (15% tavamäärast) ning seeläbi suureneb meie konkurentsivõime
suurinvesteeringute Eestisse toomisel. Suuremahuliste elektritarbijate tulek Eestisse vähendab
elektri võrgutasusid ja taastuvenergia tasu kõigile tarbijtele. Taastuvenergiatasude
diferentseerimise eelnõu on kavas valitsusele esitada järgmise aasta jaanuarikuus. Pärast
riigiabi loa saamist ja Riigikogus menetlemist rakendub muudatus tõenäoliselt 2023. aasta
algusest. Nii tagatakse, et ükski tarbija sellest muudatusest tulenevalt rohkem taastuvenergia
tasu maksma ei hakka.
2020. aastal viis majandus- ja taristuminister läbi Eesti kaks esimest taastuvelektri
vähempakkumist. Nende tulemusena tuleb turule üle 10 gigavatt-tunni ulatuses senisest
kordades väiksema toetusvajadusega roheelektrit. Vähempakkumise eesmärk on suurendada
Eestis taastuvelektri osakaalu ning ühtlasi tagada avatud konkursiga võimalikult madal
taastuvenergia tasu inimeste ja ettevõtete elektriarvetel. Järgmine väiksem, kuni viie gigavatttunni suurune vähempakkumine kuulutatakse välja eelduslikult selle aasta lõpus. Edasi
järgneb 450 gigavatt-tunni mahus hange tuleval aastal ning 650 gigavatt-tunni mahus 2023.
aastal. Eestis toodeti 2020. aasta esimese üheksa kuuga ligikaudu 1574 gigavatt-tundi
roheelektrit, mis on ligikaudu veerand riigi tarbimisest.
2020. aastal sõlmis majandus- ja taristuminister lepingud kogu Eesti taastuvenergia statistika
müügiks. Leping Maltaga sõlmiti jaanuaris ja Iirimaaga novembris. Eesti taastuvenergia
osakaal (30+%) ületab meie Euroopa Liidu ees võetud sihttaset (25%), mistõttu saame aidata
teisi EL liikmesriike nende taastuvenergia eesmärkide saavutamisel. Iirimaaga sõlmitud
lepinguga tõusis Eesti statistikakaubanduse tehingutelt Euroopa Liidus esikohale. Kokku on
Eesti sõlminud taastuvenergia statistika müügiks lepingud kolme riigiga ning teeninud kokku
enam kui 50 miljonit eurot. Varem (2017. aastal) on Eesti sõlminud sarnase lepingu
Luksemburgi Suurhertsogiriigiga.
Valitsus kiitis mais heaks jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise nn jäätmepaketi
direktiivide ülevõtmiseks. Muudatused puudutavad ennekõike jäätmetekke vältimist, jäätmete
liigiti kogumist, laiendatud tootjavastutust, jäätmete ringlussevõttu, jäätmekavu, aga ka
jäätmevaldkonna rikkumiste vastutussätteid ja karistusmäärasid. Paljud kohustused kehtisid
juba varem, kuid nii direktiivid kui ka eelnõu täiendavad neid, seades uued ja pikemaajalised
eesmärgid.
3.3.2.4 Põllumajandus, maaelu ja keskkond
Suvel
töötas
Keskkonnaministeerium
välja
kalapüügiseaduse
muutmise
väljatöötamiskavatsuse. Seaduse muudatusega soovitakse muuta regulatsiooni, mis puudutab
kalapüügiga seotud rikkumisi ja järelevalvega seotud küsimusi.
Novembris kehtestas Vabariigi Valitsus määrusega 2021. aastaks kutselise kalapüügi
võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad.
Valitsus arutas novembris ettepanekuid GMO kultuuride kasvatamise keelustamise võimaluste
kohta ning andis Keskkonnaministeeriumile ülesandeks töötada välja vajalikud geneetiliselt
muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muudatuste ettepanekud ja esitada need
valitsusele hiljemalt 2021. aasta juulis.
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Keskkonnaministeerium analüüsis ja töötas välja ettepanekud Läänemere piirkonna
merekeskkonna kaitse koostöö tõhustamiseks, et planeerida edasisi tegevusi.
Keskkonnaminister sõlmis oktoobris Eestimaa Looduse Fondiga koostöökokkuleppe
vabatahtlike kaasamiseks ja nende tegevuse toetamiseks merereostuse likvideerimisel ning
naftase eluslooduse päästeks rannikul.
Keskkonnaministeerium töötas aprillis välja alla 2000 inimekvivalendiga reostuskoormusega
reoveekogumisaladel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise toetamise meetme,
laiendades kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavust ning reovee nõuetekohast
kokku kogumist ja puhastamist tagavaid programme ka väiksema reostuskoormusega aladele.
Valitsus arutas 26. novembril maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise
eelnõu, mis käsitleb väärtuslikku põllumaad ja meetmeid selle kaitsmiseks. Väärtusliku
põllumajandusmaa kaitsmine tagab pikemas perspektiivis kogu riigi territooriumil ühtlaselt
põllumajandusliku maakasutuse ja maaelu jätkusuutlikkuse ning selle kaudu toidu
varustuskindluse.
Vabariigi Valitsus kiitis detsembris heaks ohtlike ja kahjulike ainete mereveol tekitatud kahju
eest kantava vastutuse ja kahju hüvitamise 1996. a rahvusvahelise konventsiooni 2010. a
protokolli ratifitseerimise eelnõu. Konventsiooni ja protokolliga luuakse ohtlike ja kahjulike
ainete mereveol tekkinud merereostuskahjude hüvitamiseks rahvusvaheline süsteem.
Keskkonnaministeerium töötas välja ühekordsete plasttoodete direktiivi ülevõtmiseks
väljatöötamiskavatsuse.

OLULISEMAD HILINENUD JA ELLUVIIDAVAD TEGEVUSED
Ettevalmistamisel on saneerimisseaduse ja võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse
eelnõu. Saneerimisseadus vajab ülevaatamist, et see vastaks paremini praktilistele vajadustele
ning saneerimine ühe maksejõuetusmenetluse võimalusena leiaks enam kasutust.
Justiitsministeerium jätkab „Krati seaduste paketi“ väljatöötamist tehisintellekti
kasutuselevõtu võimaldamiseks. Väljatöötamiskavatsus on läbinud esimese kooskõlastusringi
ja algatatud on selleteemaline avalik konsultatsioon. EL tehisintellekti õigusakti algatuse
ootuses, mis teadaolevalt valmib uue aasta esimeses kvartalis, ei kavandata praegu krati
üldseadusega edasi minemist, vaid plaanitakse krattide avalikus sektoris kasutamise
regulatsiooni. Haldusmenetluse seaduse (ja vajaduse korral teiste seaduste) muutmise seaduse
eelnõu kavandab Justiitsministeerium esitada valitsusele septembris 2021.
Majandus- ja taristuminister esitab valitsuskabineti nõupidamisele memorandumi Rail Balticu
projekti olukorra kohta, kui Euroopa Parlament on kinnitanud järgmise seitsmeaastase
finantsraamistiku eelarve ning on lõplikult selgunud projekti Euroopa Liidu poolne
kaasrahastamise maht.
Valmimas on ülevaade põlevkiviõli tootmise mahu suurendamiseks ja elektritootmiselt
õlitootmisele ülemineku soodustamiseks ning teiste põlevkivisektori konkurentsivõimet
suurendavate meetmete kohta. 2020. aasta alguses tegid Eesti põlevkivisektori ettevõtjad
uuringu, et tuvastada, kas ning mis tingimustel Eesti põlevkiviõli saab standardseks
laevakütuseks väärindada. Samal ajal muutus 2020. aastal Eesti põlevkiviõli merekütuste
väävlidirektiivi rakendumise tõttu rahvusvahelisel turul väärtuslikumaks ja seeläbi paranes
põlevkiviõli tootmise tasuvus praegusel kujul. 2020. aasta suvel otsustasid põlevkivisektori
ettevõtjad põlevkiviõli eelrafineerimistehase projekti peatada, kuna tehase rajamine ei tasu end
ära.
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Valmimas on ülevaade Balti-Soome ühise gaasituru loomise ning Balticconnectori rajamise
kohta. 2020. aasta alguses käivitus Euroopa Liidus ainulaadne riikideülene, Eesti, Läti ja
Soome ühine gaasiturg. Kui varem tuli riikide vahel gaasi liigutamiseks tasuda
ülekandetasusid, siis alates uue aasta algusest liigub gaas Eesti-Läti-Soome ühise gaasituru
sees ilma rahalise kuluta turuosaliste jaoks. Gaasivõrgu ülalpidamiseks tuleb ülekandetasu
maksta vaid siis, kui gaas kas siseneb ühisele turule või väljub sealt. Selline ühine turg
soodustab konkurentsi ning tagab seeläbi parimad hinnad meie tarbijatele. Ühise turu
moodustamise eelduseks oli eelmisel aastal valminud Eesti ja Soome gaasisüsteeme
ühendanud Balticconnector.
Ühistranspordi kliendikesksemaks ja tõhusamaks arendamiseks ja korraldamiseks on
valmimas Tallinna linna, Põhja-Raplamaa ja Harjumaa omavalitsustega „Tallinna regiooni
liikuvuse ühendatud planeerimis-, juhtimis- ja finantseerimisanalüüs“, mille tulemused ja
ettepanekud edasisteks tegevusteks selguvad 2021. aasta teises kvartalis.
„Transpordi ja liikuvuse arengukava aastateks 2021–2035“ on valmimisel ning esitatakse
Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule heaks kiitmiseks 2021. aasta esimeses kvartalis.
Ettevalmistamisel on vähempakkumine, et toetada fossiilkütuste asendamist biomassiga 500
GWh ulatuses. Vähempakkumise korraldamiseks vajaliku seaduse muutmise eelnõu on
Riigikogu menetluses ja selle saab vastu võtta pärast riigiabi loa saamist Euroopa Komisjonilt.
Ettevalmistamisel on vette ehitamise regulatsiooni muudatused meretuuleparkide rajamiseks
suurema õiguskindluse ja -selguse loomiseks. Valitsus saab eelnõu heaks kiita ja Riigikogule
esitada pärast arutelusid ministeeriumide ja turuosalistega.
Valmimas on ülevaade Eesti elektrisüsteemi Euroopa Liidu elektrivõrkudega
sünkroniseerimise edenemisest 2020. aastal. Sünkroniseerimise projekt on 2025. aasta lõpu
ajagraafikus ning 2020. aastal saadi projekti raames Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas tehtavatele
investeeringutele 720 mln euro suurune rekordiline EL kaasrahastus. Sünkroniseerimise
projekti eesmärk on viia Balti riikide elektrisüsteem EL õigusele alluvasse sünkroonalasse, et
seeläbi tugevdada meie elektrisüsteemi ja suurendada energiajulgeolekut.
Ettevalmistamisel on ministri määruse eelnõu biometaani ja elektri statistikaga kauplemise
turu reguleerimiseks. Biometaani ja elektri statistikaga kauplemine käivitus juba 2020. aasta
keskel eesmärgiga suurendada kulutõhusalt transpordisektoris taastuvenergia osatähtsust.
Loodava õigusaktiga seatakse paika turu toimimise täpsemad reeglid, et tagada tehingute
läbipaistvus ning selgus.
Innotiim tegi analüüsi ja ettepanekud ettevõtja ühtse kontaktpunkti veebiprojekti loomiseks.
Lisaanalüüs 10 valdkonna kohta on veel töös ja valmib 2020. aasta lõpus koos täiendatud
prototüübiga.
Koostamisel on analüüs ettevõtete teadus- ja arendustegevust soodustava maksuerandi
teemal, mis toob esile erinevad maksuerandi rakendamise võimalused ja nende võimaliku
mõju ettevõtete teadus- ja arendustegevusele. Analüüsi põhjal saab hinnata maksuerandi
kasutamise põhjendatust Eestis.
Ettevalmistamisel on analüüs ja ettepanekud innovaatiliste lahenduste tellimise
soodustamiseks. Innovatiivsed hanked aitavad leida probleemidele uuenduslikke lahendusi ja
neid katsetada ning kujundada sel moel kasutusmugavamaid ja tõhusamaid avalikke teenuseid.
Ettevõtetele loovad need lisavõimalusi töötada välja unikaalseid tooteid ja teenuseid, mis
suurendab nende konkurentsivõimet ja aitab kaasa tootlikkuse eesmärgi saavutamisele.
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Sotsiaalministeerium on ette valmistanud analüüsi ja ettepanekud terviseandmete
rakendamiseks riigile kuuluva aktsiaseltsi Diginest (Digital Innovation Estonia) asutamise
kaudu. AS Diginest eesmärk on edendada innovatsiooni Eesti tervishoius andmepõhise
koostööga, suurendades välisinvesteeringuid ettevõtlusse ning teadus- ja arendustöösse. See
omakorda parandab tervishoiuteenuste kvaliteeti ning suurendab maksutulusid riigile.
Ettevalmistamisel on analüüs ja ettepanekud Sihtasutuse KredEx toimimispõhimõtete
muutmise vajaduse kohta ettevõtluse rahastamise valdkonnas. Analüüsitakse SA KredEx
ettevõtlusvaldkonna edasist toimimist ja koroonapuhangust tuleneva kriisi ajal juba tehtud
muudatusi. Sealhulgas tuuakse esile, kuidas muudatuste tulemusel loodetakse pakkuda
rohkematele ettevõtetele ligipääsu (soodsamale) kapitalile.
Koostamisel on analüüs ja ettepanekud eluasemelaenude ja ettevõtete investeerimislaenude
käendamise suurendamiseks maapiirkonnas. Maapiirkonna ettevõtetel napib sageli tagatisi,
mistõttu on nende ligipääs kapitalile piiratud ning riigi tugi põhjendatud.
Valmimas on analüüs ja ettepanekud omafinantseeringuta laenu andmise võimaluste kohta,
mille eesmärk on parandada teatud sihtrühmade võimalusi kodu soetamisel.
Loomisel on teadus- ja tehnoloogiamahukate iduettevõtete fond. Investeeritakse koos
erasektoriga algusfaasis kõrgtehnoloogilistesse väikestesse ja keskmise suurusega
ettevõtetesse, mille toote- või teenusearendus ja ärimudel tuginevad peamiselt teadus- ja
arendustööle ning sellega kaasneva intellektuaalomandi kommertsialiseerimisele. Fondi
konkurss kuulutatakse välja 2020. aasta detsembrikuus, võitja valitakse välja 2021. aasta
alguses.
Valmimas on analüüs ja ettepanekud Eesti liikmesuse paremaks ärakasutamiseks
rahvusvahelistes võrgustikes (sh ESAs, CERNis, EUROSTARSis, Euroopa Horisondis).
Valmimas on analüüs ja ettepanekud riigi äriühingute teadus- ja arendustegevuse
investeeringute suurendamiseks (osana riigi osaluspoliitikast). Sarnaselt ülejäänud Eesti
ettevõtetega tuleb senisest enam võtta kasutusele uusi teadmisi ning uusi tehnoloogiaid, mis
aitavad kasvatada ettevõtete tootlikkust ja konkurentsivõimet.
Sündmusteenuste arendamise suunal valmis vastavalt 2018. aasta tegevuskavale kodaniku
sündmusteenuste väljaarendamise täpsem plaan, mis esitati valitsuskabinetile augustis 2020.
Selle alusel on käivitunud teenuste arendustööd. Analüüsi ja ettepanekuid on kavas
valitsuskabineti nõupidamisel arutada 2020. a detsembri lõpus.
Nõusolekuteenuse katseprojekti elluviimine kestab kavandatust kauem, sest katsetatakse eri
lähenemisi. Tulemusi on oodata 2021. aasta esimese poolaasta lõpuks.
Valmimas on ülevaade välismajandussuuna tugevdamise, sh välisesinduste ja
majandusdiplomaatide võrgu laiendamise kava elluviimisest. Samuti on ettevalmistamisel
analüüs ja ettepanekud välisesinduste võrgu ajakohastamiseks. Laiendatakse Eesti
diplomaatilisi esindusi ning suurendatakse majandusdiplomaatide ja -nõunike arvu välismaal,
et senisest paremini toetada Eesti ettevõtteid välisriikides.
Koostatud on analüüs ja ettepanekud maa ja metsa müümisel või rentimisel kohaliku tootja
eelistamiseks, mis on esitatud valitsuskabineti arutelule. Analüüsi ja ettepanekuid on kavas
valitsuskabineti nõupidamisel arutada 2020. a detsembri lõpus.
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Koostatud on analüüs ja ettepanekud CLLD-tüüpi kohalikul algatusel põhineva alt üles
lähenemisviisi rakendamiseks, mis on esitatud valitsuskabineti arutelule. Välja on töötatud
metoodika erineva poliitika maapiirkondadele avalduva mõju hindamiseks (rural proofing),
mis on esitatud valitsuskabinetile arutamiseks.
Investeerimisfond Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) juurde on loomisel. MES on hanke
korras leidnud fondihalduri, kelle ülesanne on 2020. aasta lõpuks leida erainvestorid, kes
panustaks 2/3 fondi mahust.
Koostatud on analüüs ja ettepanekud keskkonnatasude suunamiseks piirkondadesse, mida
enim kahjustab loodusvarade kasutuselevõtuga kaasnev negatiivne keskkonnamõju. Materjal
on esitatud valitsuskabinetile arutamiseks.
Eesti keskkonnakasutuse välismõjud on rahasse hinnatud ning valitsuskabinetile on esitatud
ettepanekud keskkonnatasude süsteemi uuendamiseks.
Analüüs ja ettepanekud keskkonnafondi loomiseks on ettevalmistamisel. Ettepanekuid
tutvustatakse 2021. aasta alguses valitsuse kliima- ja energiakomisjonile.
15. juulil jõustusid riigihangete seaduse muudatused, millega kehtestati volitusnormid
keskkonnahoidlike riigihangete läbiviimise kriteeriumide kehtestamiseks neljale valdkonnale
– koopia- ja joonestuspaber, puhastustooted ja -teenused, kontori IT-seadmed, mööbel.
Keskkonnaministri määruse kavand keskkonnahoidlike kriteeriumide kehtestamiseks on
koostamisel.
Ettevalmistamisel on analüüs ja ettepanekud KOV vee-ettevõtete konsolideerumiseks.
Koostöös Euroopa Komisjoni ja OECDga on valminud ülevaade Eesti vee-ettevõtluse ja
teenuse osutamise hetkeolukorrast.
Keskkonnaministeerium töötas välja kalapüügiseaduse eelnõu, mis peatselt saadetakse
kooskõlastusringile.
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3.4 Tõhus valitsemine

Foto: Renee Altrov

EESMÄRGI SAAVUTAMISE NÄITAJAD
Joonis 7. Valitsussektori töötajate osakaal tööealises elanikkonnas ei suurene 15−74 a
vanuserühmas
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Allikas: Statistikaamet
Valitsussektori töötajate osakaal tööealises elanikkonnas on püsinud viimastel aastatel 11,9%,
mis jääb 2023. aastaks seatud eesmärgi piiresse.
Joonis 8. Valitsussektori kulutuste osakaal SKPs ei suurene
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Allikas: Statistikaamet
Valitsussektori kulutuste osakaal SKPs on viimastel aastatel langenud ning jääb 2023. aastaks
seatud eesmärgi piiresse.

ÜLEVAADE 2020. AASTA OLULISEMATEST TEGEVUSTEST
3.4.2.1 Riigireform
Valitsus kiitis 16. aprillil heaks Riigikogu otsuse eelnõu „Riigireformi elluviimisest“.
Riigireformi 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 annab riigihalduse minister valitsuskabinetile ülevaate vähemalt üks
kord aastas.
Riigihalduse minister tegi 2019. aastal ettepanekud riigiametite konsolideerimiseks. Ametite
ühendamine lähtub riigireformi üldisest põhimõttest vähendada ametiasutuste arvu ja
dubleerimist ning parandada avaliku teenuse kvaliteeti ja kättesaadavust.
16. jaanuaril otsustas valitsus toetada haridus- ja teadusministri ettepanekut moodustada SA
Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö
Keskuse teenuste põhjal Haridus- ja Noorteamet. Uus amet alustas tööd 3. augustil ning
ühendameti peamiseks tegevuseks on haridus- ja noortepoliitika elluviimine. Vabariigi
Valitsus kiitis heaks põllumajanduse, veterinaar- ja toiduvaldkonnas, transpordi, keskkonna,
maaelu, planeeringute, maa- ja regionaalvaldkonnas ühendametite moodustamise analüüside
tegemise. Nende alusel on valitsus teinud ettepanekud Põllumajandusameti ning Veterinaarja Toiduameti baasil Põllumajandus- ja Toiduameti moodustamiseks, Maanteeameti,
Lennuameti ja Veeteede Ameti baasil Transpordiameti ning Keskkonnaameti ja
Keskkonnainspektsiooni ühendamisel Keskkonnaameti moodustamiseks. Ametid peaks
alustama tööd 1. jaanuarist 2021. aastal. Vastavalt riigireformi tegevuskavale ja
valitsuskabineti nõupidamise otsusele analüüsitakse maa, regionaal- ja planeeringute
valdkonnas ühendameti moodustamist.
Valitsus otsustas juulis tulenevalt AS Operail vähemusosaluse müügi analüüsist müügi asemel
suurendada ettevõtte aktsiakapitali. Aktsikapitali suurendamine on vajalik ettevõtte kasvu
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Valitsus kiitis juulis heaks hoonete pikaajalise rekonstrueerimise strateegia, mille eesmärk on
parandada järgneva kolmekümne aastaga ligi 80 protsendi Eesti elanike kodude ja töökohtade
tingimusi. Strateegia toob esile, et aastaks 2050 tuleb renoveerida umbes 54 miljonit
ruutmeetrit olemasolevat hoonefondi. See hõlmab 100 000 üksikelamut, 14 000 korterelamut
ja 27 000 mitteeluhoonet, mis peaksid saavutama vähemalt energiamärgise klassi C. See
eeldab keskmiselt viiekordset iga-aastast rekonstrueerimistööde mahu kasvu võrreldes
praeguse tasemega.
Valitsuse majandusarengu komisjon arutas oktoobris ettepanekuid reaalajamajanduse
lahenduste kasutuselevõtuks Eestis. Valitsus loob tingimused reaalajamajanduse lahenduste
kasutuselevõtuks, mis muudavad ettevõtte haldamise ja majandamisega seotud tegevused
taustal toimivaks ja automatiseeritud tegevusteks. Tulevikus peab nii ettevõtete kui ka
ettevõtte ja riigi vaheline info ning andmete vahetamine toimuma reaalajas, ilma liigse inimese
sekkumiseta, täiendava aruandluseta ja dokumentide vormistamise koormata.
Eesti.ee portaali funktsionaalsuse täiendamine, et võimaldada elektrooniliste kutsete
kättetoimetamist, on tehniliselt teostatud, kasutuselevõtt ootab vastavate seadusemuudatuste
otsuseid ja jõustumist.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis on valminud analüüs ja ettepanekud ehääletuse sõltumatuks rahvusvaheliseks testimiseks, mida 2021. aastal tehakse.
2011. aastal võeti kasutusele eelnõude infosüsteem, et ministeeriumide vahel eelnõusid
kooskõlastada ja esitada ning hallata Euroopa Liidu dokumente. Eelnõude infosüsteem on info
leidmiseks ja eelnõude kommenteerimiseks avatud ka avalikkusele. Praeguseks on süsteem
tehnoloogiliselt vananenud. 2018. aastal otsustati luua kasutusmugava infosüsteemi prototüüp,
mille käigus selgitati välja ka õigusloome ja poliitikakujundamise protsesside
kasutajateekonnad ning esmased lahendused. Alates märtsist 2020 alustati Riigi
Infosüsteemide Keskuse (RIK) juhtimisel eelnõude koosloome infosüsteemi (EIS) prototüübi
I etapi arendusega. Loodud prototüübile on tehtud üheksa testrühma ning lisaks on toimunud
kohtumisi kokku ca 300 potentsiaalse kasutajaga, kelle tagasiside on olnud aluseks prototüübi
edasiarendamisel.
Vabariigi Valitsus kinnitas 1. oktoobri istungil „Avatud valitsemise partnerluse tegevuskava
2020–2022“. Tegevuskavas antakse kolm lubadust, mille täitmiseks kavandatakse kuus
üksteist täiendavat tegevust: eelnõude väljatöötamise koosloomekeskkonna arendamine,
koosloomelise poliitikakujundamise oskuste suurendamine, avatud valitsemise põhimõtete
juurutamine kohaliku omavalitsuse üksustes, koosloomelise poliitikakujundamise oskuste ja
kogukondade panuse suurendamine kohaliku omavalitsuse üksustes, kõrgemate ametiisikute
huvide konflikti vältimise juhiste ja lobistidega suhtlemise hea tava väljatöötamine ja
rakendamine ning teavitaja kaitse regulatsiooni rakendamise toetamine.
Valitsus arutas juunis omavalitsuste eelarvelise iseseisvuse suurendamise ettepanekuid ja
andis riigihalduse ministrile ülesande valmistada ette kohaliku omavalitsuse autonoomia
suurendamise küsimuste arutelu valitsuskabineti nõupidamisel. Vastav memorandum, kus
käsitletakse detsentraliseerimise sihte ja selleks vajalikke tegevusi (sh kohaliku omavalitsuse
autonoomia suurendamine) esitatakse valitsuskabinetile detsembris 2020.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse väljatöötamiskavatsus oli eelnõude infosüsteemis
avalikul kooskõlastusringil 29.06−18.09. Saadud tagasiside arutati läbi laiapõhjalises kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse eksperdikomisjonis ning kahepoolsetel kohtumistel
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väljatöötamiskavatsuse kohta tagasisidet andnud eri ministeeriumide ametnikega ning on
aluseks seaduse eelnõu koostamisele.
Rahandusministeerium lõi koostöös teiste ministeeriumide, omavalitsuste, teadlaste,
huvirühmade ning Eesti Linnade ja Valdade Liiduga teenustasemete juhtimisinstrumendi
platvormi, mis annab omavalitsuste teenuste korraldusest detailse ja põhjaliku ülevaate.
Veebilehega minuomavalitsus.fin.ee soovitakse kaasa aidata kohalike teenuste arengule üle
Eesti. Kogu Eesti andmete ühele lehele toomine aitab parandada ühiskondlikku teadlikkust
kohalike teenuste korraldusest ning pakub võimalusi võrdluseks, heade tavade jagamiseks ja
paremate teenuste kujundamiseks.
Valminud on analüüs ja ettepanekud tulumaksuseaduse muutmiseks, millega uuriti
investeerimiskonto kasutamise laiendamise võimalusi.
Valminud on pankade avansilise tulumaksu väikepankade erandi loomise analüüs ja
ettepanekud. Eelnõu väljatöötamist ei ole samas veel otsustatud. Otsus tehakse 2021. aasta I
kvartalis.
3.4.2.2 Regionaalpoliitika
Meede „Kahaneva rahvastikuga piirkondade korterelamute tehnosüsteemide ja
kandekonstruktsioonide rekonstrueerimise toetamine“ viidi ellu 2020. a lisaeelarve tegevuste
raames korterelamute erakorralise rekonstrueerimistoetuse meetme osana. Sellega
võimaldatakse väga madala kinnisvaraväärtusega piirkondades korterelamute osalist
rekonstrueerimist eelkõige ohutuse suurendamise eesmärgil.
Valitsus algatas juunis riigi eriplaneeringu Suure väina püsiühenduse kavandamiseks. Selle
käigus selgitatakse välja, millised mõjud kaasneksid püsiühendusega ning kas nendest
tulenevalt oleks võimalik mandri ning Muhumaa vahele silda või tunnelit ehitada. Sealhulgas
arvestatakse, kui kalliks see projekt võib mõjude leevendusmeetmete rakendamisel minna
ning kas see on otstarbekas investeering.
Valitsus otsustas juulis jätta algatamata FinEstBayArea taotluse alusel riigi eriplaneeringu
Tallinna–Helsingi tunneli ja tehissaare ehitamiseks, sest praegu teadaoleva info põhjal on
põhjust kahelda selle projekti elluviidavuses nii keskkondlikel, majanduslikel kui ka
julgeoleku kaalutlustel. Esimene samm Tallinna–Helsingi tunneli rajamisel on sõlmida Soome
Vabariigiga ühiste kavatsuste kokkulepe.
3.4.2.3 Õigusloome arendamine
Justiitsministeeriumis valmis 2020. aasta oktoobris põhjalik analüüs ja ettepanekud
karistusregistri arendamiseks seoses seksuaalkurjategijatega. Analüüsis esitati
koondnimekiri vajalikest seadusemuudatustest, IT-arendustest, retsidiivsust vähendavatest
meetmetest ning teistest sammudest, mis aitavad parandada laste vastu suunatud
seksuaalkuritegude ennetamist.
Juunis valmis Justiitsministeeriumis analüüs ja ettepanekud konfiskeeritud vara ja asitõendite
haldamise ja müügi tõhustamiseks, mille peamiseks ettepanekuks oli anda uurimisasutuste,
prokuratuuri ja kohtute kasutusse ühtne infotehnoloogiline lahendus, mille abil tõhusamalt
jälgida varade liikumist äravõtmisest realiseerimiseni.
Valitsuskabinet arutas 11. juunil analüüsi ja ettepanekuid kohtupsühhiaatria valdkonna
korrastamiseks ja ajakohastamiseks, et pakkuda kvaliteetsemaid teenuseid psühhiaatrilist
sundravi vajavatele inimestele.
ÜLEVAADE VABARIIGI VALITSUSE TEGEVUSPROGRAMMI OLULISEMATEST TEGEVUSTEST 2020. AASTAL
34

Vabariigi Valitsus algatas 3. septembri istungil autoriõiguse seaduse muutmise seaduse
eelnõu. Eelnõuga uuendatakse nn tühja kasseti tasu kogumise süsteemi ning laiendatakse
isikute ringi, kelle vahel tühja kasseti tasu jagatakse, ka filmi esmasalvestuse tootjatele. Lisaks
annab Justiitsministeerium eelnõuga osa autoriõigusega seotud ülesandeid üle Patendiametile.
23. novembril algatas Vabariigi Valitsus täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse
ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on luua
eeldused kohtutäiturite süsteemi efektiivsuse ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks.
Vabariigi Valitsus kiitis 17. detsembril heaks riigivara seaduse muutmise seaduse eelnõu
tarkvara tasuta kasutamiseks andmiseks.

OLULISEMAD HILINENUD JA ELLUVIIDAVAD TEGEVUSED
Vabariigi Valitsus arutas GRECO soovituste rakendamist esmalt 27. augusti
kabinetinõupidamisel ja seejärel 17. detsembril ning andis Justiitsministeeriumile ülesande
valmistada ette „Huvide konflikti vältimise juhised ministritele ja nende nõunikele“ ja
„Lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele“ eelnõud ning esitada need esimesel
võimalusel Vabariigi Valitsuse istungile kinnitamiseks. Samuti otsustas Vabariigi Valitsus 17.
detsembri istungil algatada korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille
kohaselt sätestatakse korruptsioonivastases seaduses huvide deklaratsiooni esitamise kohustus
ministri poliitilistele nõunikele.
Vabariigi Valitsus arutas 19. novembri kabinetinõupidamisel justiitsministri esitatud analüüsi
ja ettepanekuid õigusaktide muutmiseks, et tagada juurdepääs kinnistule. Küsimust arutatakse
valitsuskabinetis uuesti detsembris, kui justiitsminister on jõudnud küsimust õiguskantsleriga
arutada.
Justiitsministeerium esitas 23. juulil kriminaalmenetluse seadustiku revisjoni eelnõu Vabariigi
Valitsusele, kuid eelnõu arutamine valitsuskabineti nõupidamisel ootab märkuste ja
ettepanekute lahendamist.
Justiitsministeerium on välja töötanud taastava õiguse kontseptsiooni eelnõu kavandi.
Eelduslikult valmib kontseptsiooni lõpptekst jaanuaris.
Analüüs ja ettepanekud rahvahääletuse laiendamiseks koos analüüsi ja ettepanekutega
rahvaalgatuse ulatuslikumaks seadustamiseks on esitatud ministrile allkirjastamiseks ja
saadetakse peagi valitsusele.
Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmine kavandatakse
kriminaalmenetluse revisjoni raames (sõltuvusravi rahastamine ühtsetel alustel ning
sõltuvusravi pakkumine käitumiskontrolli meetmena).
Valminud on vastutustundliku andmekasutuse põhimõtete väljatöötamine. Vabariigi
Valitsusele esitatakse dokument eelduslikult 2021. aasta jaanuaris.
Justiitsministeerium saatis perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise
seaduse eelnõu kooskõlastamiseks 11. juunil. Kaks ministeeriumi (Siseministeerium ja
Sotsiaalministeerium) jätsid eelnõu kooskõlastamata. Nüüdseks on erimeelsused lahendatud
ja Justiitsministeerium kavatseb esitada eelnõu Vabariigi Valitsusele detsembris.
Vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu on koostatud ja Justiitsministeerium valmistab
ette selle kooskõlastamisele saatmist.
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Jätkub vägivalla ennetamise strateegia jätkukontseptsiooni koostamine. Protsessi on olnud
kaasatud üle 20 koostööpartneri ja eelduslikult 2021. aasta jaanuaris saadetakse kontseptsioon
ametlikule kooskõlastusringile.
28. novembril 2019. a esitas Justiitsministeerium Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisele
memorandumi kriminaalmenetlusega seotud tulude suunamiseks kuriteoennetusse ja ohvrite
abistamisse. 6. veebruaril otsustas Vabariigi Valitsus kabinetimemo põhjal, et
kriminaalmenetlusega seotud tulud suunatakse kuriteoennetusse ja ohvrite abistamisse ning
küsimust arutatakse edasi riigi eelarvestrateegia (RES) koostamise käigus. 2020. aasta RESst
raha ei eraldatud ja praegu on peatatud ka kriminaalmenetlusega seotud tulude suunamiseks
kuriteoennetusse ja ohvrite abistamisse vajalike seadusemuudatuste väljatöötamiskavatsuse
koostamine.
Valmimas on ettepanek AS Operail tütarettevõttesse erakapitali kaasamiseks.
Majandus- ja taristuminister esitab analüüsi ja ettepanekud ehituse pika vaate loomiseks
valitsuskabinetile 2020. aasta detsembri jooksul. Analüüs ja ettepanekud on aluseks Eesti
ehitussektori ja ehitatud keskkonna valdkonna poliitika kujundamisel.
Analüüs ja ettepanekud kinnisasja omandipiirangu kohta valmib 2021. a III kvartalis. Praegu
koostatakse Tartu Ülikooli ja Soraineini mõjuanalüüsi, mis peaks valmima veebruaris 2021
ning on välismaiste otseinvesteeringute taustauurimise seaduse eelnõu paketi osa.
Vabariigi Valitsuse määruse „Riigi infosüsteemi haldussüsteem“ muutmine valmistatakse ette
koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, kelle valitsemisalasse RIHA
põhimäärus kuulub. Arvestades kooskõlastuseks minevat aega ja hiljem märkustega
tegelemist, saab eelnõu vastu võtta 2021. aasta I kvartalis.
Jätkuanalüüs ja ettepanekud riigile kuuluvate äriühingute võõrandamiseks esitatakse
valitsusele arutamiseks jaanuaris 2021. Rahandusministeerium on oma seisukohad esitanud
osaluste valitsemise koondaruandes, mille valitsus heaks kiitis. Oodatakse ministeeriumide
arvamusi.
Riigisisese rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise riskihindamise aruanne valmib
2020. aasta detsembri lõpuks. Aruande kinnitamine ja tõlkimine jääb 2021. aasta algusesse.
Jätkub perioodi 2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava eelnõu koostamine.
Jägmisena algab 2021. aasta esimeses kvartalis avalik konsultatsioon ja toimuvad
läbirääkimised Euroopa Komisjoniga. Rakenduskava kiidetakse Vabariigi Valitsuses heaks
eeldatavasti 2021. aasta teise kvartali lõpus. Euroopa Komisjon kiidab rakenduskava heaks
hiljemalt 2021. aasta lõpuks.
Analüüs ja ettepanekud talumishuvi (arendustest tuleneva kohaliku rahalise kasu)
edendamiseks on ettevalmistamisel. Selleks tegid aastatel 2019−2020 Praxis ja
advokaadibüroo TRINITI Riigikantselei, Rahandusministeeriumi, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi juhtimisel kohaliku kasu
instrumentide analüüsi. Peale ministrile tutvustamist esitatakse analüüsi tulemused ja
ettepanekud Vabariigi Valitsusele.
Maa korralise hindamise arutelul valitsuskabinetis 16. aprillil otsustati maa korralise
hindamise läbiviimine 2022. aastal ja lepiti kokku põhimõttelises lahenduses hindamisest
tulenevate mõjude leevendamiseks. Riigihalduse minister koostöös rahandusministri,
keskkonnaministri, maaeluministri, siseministri ja justiitsministriga esitab Vabariigi
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Valitsusele eelnõu maa hindamise seaduse, maamaksu seaduse, riigivaraseaduse, maareformi
seaduse, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, maapõue seaduse ja teiste seaduste
muutmiseks
ilma
väljatöötamiskavatsust
koostamata.
Rahandusministeerium,
Keskkonnaministeerium ja Maa-amet on eelnõu ette valmistanud ja Keskkonnaministeerium
saadab eelnõu kooskõlastamiseks 2020. aasta detsembris. Vabariigi Valitsusele esitab eelnõu
pärast kooskõlastusringe vastavalt Vabariigi Valitsuse arutelul kokkulepitule riigihalduse
minister.
Analüüs ja ettepanekud riigi kinnisvarapoliitika kohta esitatakse valitsuskabineti
nõupidamisele heakskiitmiseks 2021. aasta jaanuaris, sellega on seotud analüüs ja ettepanekud
riigi kinnisvara haldamise vormi kohta, mis on esitatud valitsuskabineti nõupidamisele
arutamiseks novembris.
Analüüs ja ettepanekud inimeste tagasipöördumise soodustamiseks väljapoole pealinna
piirkonda on ettevalmistamisel ja esitatakse Vabariigi Valitsusele 2021. aasta jaanuaris.
Vabariigi Valitsuse määruse „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele
määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ eelnõu on
ettevalmistamisel ja esitatakse valitsusele heakskiitmiseks 2021. aasta jaanuaris.
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3.5 Vaba ja kaitstud riik

Foto: Ardi Hallismaa

EESMÄRGI SAAVUTAMISE NÄITAJAD
Joonis 9. 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%.
** 2020. a andmed on esitatud prognoosina.
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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.
Joonis 10. Eestit turvaliseks riigiks pidavate elanike osakaal
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Allikas: Siseministeerium
Algtaseme andmed pärinevad 2016. aastast ning neid kogutakse küsitlusega üle aasta.
Joonis 11. Kaitsetahe tõuseb, Eesti elanike valmisolek isiklikult kaitsetegevuses osaleda,
kui Eestile tungitakse kallale
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Allikas: Turu-uuringute AS
Andmeid kogutakse uuringuga „Avalik arvamus ja riigikaitse“. Mõõdik on viimaste aastate
vaates pigem stabiilne.

ÜLEVAADE 2020. AASTA OLULISEMATEST TEGEVUSTEST
Vabariigi Valitsus otsustas 13. oktoobril toetada Eesti kaitseväe kasutamist rahvusvaheliste
kohustuste täitmisel NATO, Euroopa Liidu, ÜRO või koalitsiooni operatsioonidel ja
valmidusüksustes 2021. aastal ning esitas vastavad eelnõud Riigikogule. Eelnõud
võimaldavad 2021. a panustada rahvusvahelistesse sõjalistesse operatsioonidesse kuni 206 ja
valmidusüksustesse kuni 344 kaitseväelasega. Eesti jätkab rahvusvahelistel sõjalistel
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operatsioonidel osalemist vähemalt senises mahus eesmärgiga tugevdada liitlas- ja
partnerlussuhteid, tõhustada heidutust Balti regioonis, tugevdada Euroopa ja rahvusvahelist
julgeolekut ning toetada Kaitseväe jätkuvat arengut.
Siseminister tutvustas 27. augustil kabinetinõupidamisel riigi õhusõidukite ekspertrühma töö
tulemusel valminud analüüsi ja ettepanekuid riiklike õhusõidukite hankimiseks, mida võeti
arvesse ka riigi eelarvestrateegia koostamisel. 10-aastases perspektiivis on vaja parandada
Politsei- ja Piirivalveameti lennusalga kopterite saadavust, suurendada kopterivõimekust ja
sealhulgas tähendaks see liitumist Euroopa Liidu liikmesriikide ühisvõimekusega (rescEU),
tagada riigi lennuvõimekus ja tõhustada kasutamise efektiivsus ning arendada välja
kiirabilendude teenus.
18. juunil otsustas Vabariigi Valitsus algatada kodakondsuse seaduse muutmise seaduse
eelnõu, mis võimaldab Eesti kodakondsuse äravõtmist riigivastase kuriteo toime pannud
isikult.
Oleme hoidnud ja süvendanud koostööd USAga ning Vabariigi Valitsus on kahepoolseid
suhteid USAga arutanud kahel korral. 6. augustil arutas Vabariigi Valitsus
kabinetinõupidamisel välisministri esitatud analüüsi ja ettepanekuid Eesti ja USA
kahepoolsete suhete arendamise kohta ning ülevaadet senise poliitika elluviimisest. Teema oli
kabinetis ka novembrikuus vahetult peale USAs toimunud presidendivalimisi.
Arvestades, et Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi suhe on lõdvenemas, peab Eesti tulevikus
rohkem tähelepanu pöörama kahepoolsete suhete järjekestvusele, tugevdamisele ja uute
koostöövõimaluste loomisele Ühendkuningriigiga. 6. augustil arutas Vabariigi Valitsus
kabinetinõupidamisel analüüsi ja ettepanekuid Eesti ja Ühendkuningriigi kahepoolsete suhete
arendamise kohta. Selle tulemusel kiitis Vabariigi Valitsus heaks Eesti ja Ühendkuningriigi
suhete põhieesmärgid ja peamiste koostöövaldkondade eesmärgid aastatel 2020−2023 ning
eesmärkide saavutamise tegevuskava.
19. oktoobril toimus Tallinnas Kultuurikatlas virtuaalne Kolme Mere Algatuse viies
tippkohtumine ja veebifoorum, mille keskmesse tõi Eesti targa ühenduvuse, mis aitab info
efektiivsema kasutamise, digilahenduste loomise ning andmevahetuse edendamise kaudu
leida viise taristut tõhusamalt kasutada. Alates tippkohtumisest 2019. aastal, mil Eesti võttis
üle Kolme Mere koordinaatori rolli, on olulisim läbimurre toimunud Kolme Mere
investeerimisfondi arendamisel ning täitevvõimu kaasamise formaadis. Detsembris arutas
valitsus Kolme Mere Algatuse viienda tippkohtumise võõrustamise tulemeid ning
jätkutegevusi.
Analüüs ja ettepanekud sidevaldkonna elutähtsate teenuste toimepidevuse nõuete
kehtestamiseks on valmis ning nende baasil on ette valmistatud vastav määruse eelnõu.
Määruse eelnõu on läbinud EIS kooskõlastusringi ning eeldatavasti võetakse see määrusena
vastu 2021. a jaanuaris.
Eesti koordineeris 2020. aastal edukalt Põhja-Balti (NB8) ja Balti riikide (3B)
koostööformaate, keskendudes viie prioriteetteema edendamisele (julgeolek, ühenduvus,
küberkoostöö, kliima ja keskkond, tervis ja kultuur). Uueks horisontaalseks prioriteetteemaks
sai ka COVID-19 pandeemia, mille kohta toimus mõlemas formaadis regulaarne, tihe
infovahetus. NB8 formaadis võeti aktuaalsetel teemadel vastu ühisavaldused COVIDi teemal,
Valgevene valimiste ja Aleksei Navalnõi mürgitamise hukkamõistmiseks. Eesti tõstis esile
küberkoostöö ning kliimamuutuse, korraldades nii esimese NB8 ministrite küberõppuse kui
ka NB8 kliimasaadikute kohtumise ja Põhja-Balti noorte kliimahäkatoni. NB8 loomise 30.
aastapäeva tähistati välisministrite kohtumisel Tallinnas, selle märkimiseks loodi NB8 auhind.
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Siseminister allkirjastas 8. mail Politsei- ja Piirivalveameti põhimääruse muudatuse, millega
loodi piirivalve osakond eraldiseisva struktuuriüksusena PPA koosseisus. Osakonda hakkas
juhtima peadirektori asetäitja piirivalve alal.
Sisekaitseakadeemia on koostanud ja täiendanud õppekava rakenduskavu, mille alusel on
alustatud taseme- ja täiendõppe läbiviimist piirivalve õppesuunal. Piirivalve valdkonnas
viiakse taseme- ja täiendõpet läbi juba praegu, kuid lisamuudatused vaadatakse üle 2021. a
kevadel ning rakendatakse 2021/2022. õppeaastast.

OLULISEMAD HILINENUD JA ELLUVIIDAVAD TEGEVUSED
Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu esitab
Justiitsministeerium Vabariigi Valitsusele 2021. aasta veebruaris.
Kaitseväeteenistuse
seaduse
muutmise
seaduse
eelnõu,
et
võimaldada
kaitseväekohustuslastele elektrooniliste kutsete kättetoimetatuks lugemine eesti.ee kaudu –
muudatuse eesmärk on luua võimalused toimetada kaitseväekohustuslastele dokumente
võimalikult kiiresti ja efektiivselt. Esmaseks suhtluskanaliks riigi ja kaitseväekohustuslaste
vahel riigikaitsekohustust puudutavates küsimustes hakkab olema riigiportaal eesti.ee. Eelnõu
on esitatud Riigikantsleile 2019. a lõpus ja ootab Vabariigi Valitsuse istungi päevakorda
lisamise otsust.
Tegevusalade sundkoormiste kava koostamine − tegevusalade riigikaitseliste sundkoormiste
koondkava hõlmab teenuseid, mille kasutamine on vajalik riigi sõjalise kaitse toimimiseks või
toetamiseks. Koondkava ei anna konkreetseid ülesandeid ettevõtetele või valdajatele. Samuti
ei sisalda koondkava teenuste mahtusid. Kaitseministeeriumi, Kaitseväe ja Kaitseressursside
Ameti koostöös selgitatakse välja ettevõtete tootmisvõimalused või teenusevõimekused
võimalike tulevikus määratavate koormiste tarbeks. Riigikaitseülesande andmise õigus on
kehtiva regulatsiooni kohaselt Vabariigi Valitsusel ning sõjaseisukorra ajal ka Kaitseväe
juhatajal. Koondkava eelnõu on kavas Vabariigi Valitsuse istungile esitada jaanuaris 2021. a.
Kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu muudatuste raames luuakse
reservasendusteenistus, laiendatakse asendusteenistuse läbimise võimalusi, korraldatakse
ümber ja ajakohastatakse Kaitseministeeriumi valitsemisalas arstlike komisjonide
tööpõhimõtteid ning tõhustatakse järelevalvet kaitseväelase vormiriietuse ja eraldusmärkide
kasutamise üle väljaspool kaitseväeteenistust. Eelnõu on esimesel kooskõlastusringil ning
kavas Vabariigi Valitsuse istungile esitada 2021. a märtsis.
Analüüs ja ettepanekud Ämaris baseeruva liitlaste õhuturbemissiooni õhukaitsele üleminekuks
lahenduse väljatöötamiseks koostöös liitlastega − võttes arvesse NATO jätkuvat fookust
kollektiivkaitsele ning keskendumist viimase pooleteise aasta jooksul oma kaitsetegevuse
kontseptsioonide, sealhulgas õhukaitse plaani uuendamisele, ning Eesti riigikaitselist tegevust
õhuväe võimekuse edasiarendamisel, on loodud eeldused õhuturbelt õhukaitsele sujuva
ülemineku saavutamiseks. Edasine tegevus sõltub suuresti uuendatud NATO õhukaitseplaanis
sisalduvast, mille valmimise järel jätkab Kaitseministeerium selle analüüsimist ning
rakendamist koostöös liitlastega (sh õppustel). Analüüsi ja ettepanekuid on kavas
valitsuskabineti nõupidamisel arutada 2020. a detsembri lõpus.
Analüüs ja ettepanekud riigikaitse mittesõjaliste võimete rahastamismudeli väljatöötamiseks
koostatakse uue riigikaitse arengukava koostamise käigus. Kuna kevadel COVID-19
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mõjudega võitlemiseks kehtestatud eriolukorra tõttu on arengukava koostamine viibinud, siis
koostatakse veel ka vastavat analüüsi.
Riigisekretär tutvustas ministeeriumide kantslerite 7. detsembri nõupidamisel Riigikantselei
katseprojekti põhjal tehtud analüüsi tulemusi ja ettepanekuid kogutud andmetel,
andmeanalüüsil ja nüüdisaegsel tehnoloogial põhinevateks riigi otsustusprotsessideks.
Tegevuste ulatuslikumaks rakendamiseks esitas Riigikantselei koostöös Siseministeeriumi,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Statistikaametiga taotluse DG REGIO
TSI meetmesse.
Turvaseaduse eelnõu valmib 2021. a I kvartali jooksul. Eelnõuga suurendatakse
kogukondlikku vastutust ja võimalusi turvalisuse tagamisel, selleks toetakse kohalike
omavalitsuste korrakaitseüksusi ning nende volitusi. Samuti luuakse võimalusi turvaettevõtete
kaasamiseks kogukondliku turvalisuse tagamiseks.
Eesti valdkondadeülese ennetuse kontseptsioon kinnitatakse eeldatavalt 2021. a. I kvartalis.
Eesmärk on riiklikul tasandil kokku leppida kompetentsikeskus, kes koordineerib ennetuse
eesmärkide seadmist ja tulemuste saavutamist valdkondadeüleselt ning tagab eelduse, et
süsteem on korraldatud strateegiliselt ja seda koordineeritakse valdkondade vahel.
Päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu ja politsei ja piirivalve seaduse muutmise
seaduse eelnõu eraldi ei esitata, kuna eesmärgid saavutatakse eriteenistuse seaduse eelnõu
raames. Eelnõu saadetakse kooskõlastusele detsembrikuu lõpuks ja valmib ilmselt 2021. a I
kvartalis.
Analüüs ja ettepanekud mehitamata lennuvahendite tuvastamise ja kaitsevõime loomiseks
riigikaitseobjektide ja muu kriitilise taristu tarbeks koostatakse koostöös
Kaitseministeeriumiga, kellel on saranane ülesanne samuti 2020. a detsembri tähtajaga.
Ülesanne valmib 2021. aasta kolmandas kvartalis.
Kohalike turvalisusnõukogude kontseptsioon valmib 2021. aasta II kvartalis. Pärast
haldusreformi hõlmab valdav enamik Eesti kohaliku omavalitsuse üksusi märkimisväärselt
suuremat territooriumi ja erinevaid kogukondi, mis edukaks valitsemiseks eeldab senisest
enam koordineerimist, koostööd ja arendustööd.
Välismaalaste seaduse muutmise eelnõu, mis puudutab Eestis ajutiselt viibivate välismaalaste
elukoha registreerimist rahvastikuregistris, vajab veel täpsustavaid arutelusid.
PPA kriisireservi loomisega seotud õigusaktide muutmise eelnõu esitatakse detsembris teisele
kooskõlastusringile. Eelduste kohaselt kiidetakse vajalikud muudatused Vabariigi Valitsuses
heaks 2021. aasta I kvartali jooksul.
Sotsiaalministeerium on ette valmistanud elanikkonna teavitamise kriisikommunikatsiooni
plaani, mille raames luuakse esmane teavituskava elanikkonna teavitamiseks ravimite
kättesaadavuse häiretest. Kommunikatsiooniplaan hõlmab ohuolukordade väljaselgitamist,
kommunikatsioonimeeskonna ja kõneisikute määramist, kommunikatsiooni põhimõtteid ja
teavitustegevusi, et anda nii elanikele, ettevõtetele kui ka asutustele ülevaade olukorra
lahendamisest ning edastada juhiseid olukorras käitumiseks. Elanikkonna teavitamise
kriisikommunikatsiooni plaan valmib detsembris 2020. a.

ÜLEVAADE VABARIIGI VALITSUSE TEGEVUSPROGRAMMI OLULISEMATEST TEGEVUSTEST 2020. AASTAL
42

Aastal 2021 alustab Välisministeerium „Diplomacy investments“ programmi kontseptsiooni
ja tegevuskava elluviimist. Programm tugevdab „Välispoliitika arengukava 2030“ välis- ja
julgeolekupoliitika suunda täiendavate rahvusvaheliste initsiatiivide vedamise ning
strateegilise koostöö kaudu mõttekodadega. Kontseptsioon on valminud, hinnatakse vajadust
esialgselt kavandatud otsustustasandit muuta.
Selleks, et hõlbustada Eesti kodanike reisimist ning suurendada nende riikide arvu, kuhu Eesti
kodanikel oleks võimalik siseneda kas viisavabalt või võimalikult lihtsalt, on koostatud
analüüs ja edasine tegevuskava seoses Eesti viisaesinduslepingute ning Eesti kodanike
reisimisvõimalustega. Memorandum annab ülevaate, millised on võimalused sõlmida uued
viisanõudest vabastamise lepingud ja viisaesinduslepingud.
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4. LISA. ÜLEVAADE EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE NÄITAJATEST
Valitsuse tegevusprogrammi eesmärkide saavutamise näitajad 2023. aastaks
1. Välis- ja julgeolekupoliitika
1.1. Eesti esindatus maailmas ja teenuste kättesaadavus välisriikides on vähemalt 80%
1.2. Ajateenistusse võetud noorte arv aastas on vähemalt 3500
2. Siseturvalisus
2.1. Surmaga lõppenud õnnetusjuhtumeid, mürgistusi ja traumasid 100 000 elaniku kohta on vähem kui
64
2.2. Nende elanike osakaal, kes tunneb end kodukandis pimedal tänaval julgelt, on vähemalt 76%
3. Riigivalitsemine ja kodanikuühiskond
3.1. Valitsussektori töötajate osakaal tööealises elanikkonnas ei suurene 15−74 a vanuserühmas (alla
12%)
3.2. Valitsussektori kulutuste osakaal SKPs ei kasva (alla 39,3%)
3.3. Valitsussektori hüvitised töötajatele SKPst ei kasva (alla 11,3%)
4. Õigusriik ja otsedemokraatia
4.1. Transparency International korruptsioonitajumise indeksi väärtus on üle 73 palli
4.2. Konfiskeeritud kriminaaltulu maht kasvab
5. Kohalik elu ja regionaalpoliitika
5.1. Sisemajanduse kogutoodangu erinevused Harju maakonnas ja ülejäänud Eestis elaniku kohta ei
suurene

5.2. Kohalike omavalitsuste kulude osakaal avaliku sektori kuludes kasvab
6. Maaelu, põllumajandus ja kalandus

Algtase

Hetkeseis

64%
3376

64% (2019)
3516 (2020)

62,32 (2017)
82% (2018)

57,96 (2019)
82% (2020)

11,9%
39,3%
11,3%

11,9% (2019)
38,9% (2019)
11,5% (2019)

73
2 mln

73 (2018)
2,2 mln (2018)

Harjumaa 25 652 €/in
muu Eesti 11 734 €/in
(47,0% Harjumaa
näitajast)
23%

Harjumaa 28 423 €/in
(2018)
muu Eesti 13 673 €/in
(2018)
(48,1% Harjumaa
näitajast)
25,4% (2019)

6.1. Põllumajanduse, metsamajanduse, kalapüügi ja toiduainete tootmise ning joogitööstuse loodud
lisandväärtus hõivatu kohta (3 aasta liikuv keskmine) (sihttase 26 200 eurot)
6.2. Toidukaupade ekspordi ja impordi väärtuste suhe on väemalt 0,79%
6.3. Maapiirkonna elanike vanuses 20–64 tööhõive määr (sihttase 78,4%)
7. Tervishoid
7.1. Tervena elatud aastad suurenevad aastaks 2023 naistel 60,8 eluaastani ja meestel 58,1 eluaastani
7.2. Eeldatava eluea ebavõrdsus meeste ja naiste vahel väheneb vähemalt 7,4 eluaastani
8. Sotsiaalne turvalisus
8.1. Pensioni ja palga mediaansuhe ei vähene
8.2. Absoluutse vaesuse määr kahaneb puuetega inimeste seas 0,3%-ni
9. Haridus- ja teaduspoliitika
9.1. Eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute (25−64) osakaal on alla 25%
9.2. Riigieelarves kavandatud TA kulutused osakaaluna SKPst
10. Kultuur, sport ja noorsootöö
10.1. Elanike kultuurielus osalemine viimase aasta jooksul ei vähene
10.2. Noorte kaasatus noorsootöös kasvab 60%-ni noorte koguarvust
11. Sidus ühiskond ja rahvastik
11.1. Rahvaarv suureneb
11.2. Tajutud seotus Eesti riigiga − tugeva ja keskmise seotuse tajuga inimeste osakaal on vähemalt 72%
12. Majandus, ettevõtlus ja maksud
12.1. Tootlikkus hõivatu kohta suhtena EL keskmisest 80%
12.2. Tööhõives osalemine (20−64 a) on üle 79,5%
12.3. Naiste ja meeste keskmiste tunnipalkade vahe ehk sooline palgalõhe väheneb vähemalt 18,5%-ni
13. E-riik ja infoühiskond
13.1. Interneti mittekasutajate osakaal 16−74-aastaste Eesti elanike seas väheneb 5%-ni
13.2. 30 Mbit/s või suurema kiirusega interneti püsivõrgu osakaal tõuseb 100%-ni
14. Transport ja taristu
14.1. Ühistranspordi kasutajate osakaal on 25%

25 101 eurot
(2016-2018)
0,74%
76,9%

27 241 eurot
(2017-2019)
0,84% (2019)
77,1%

Naised 59,0 (2017)
Mehed 54,5 (2017)
8,6 eluaastat (2018)

57,6 aastat (2019)
54,1 aastat (2019)
8,4 aastat (2019)

50%
1,1% (2017)

50% (2019)
1,2% (2018)

27%
0,75% (2019)

27% (2019)
1% (2021)

78,7%
57,8%

78,7% (2017)
59,9% (2019)

1 323 824 inimest
n/a

1 328 976 inimest (2020)
n/a

74,4%
79,2% (2018)
20,9% (2017)

78,7% (2019)
79,9% (2019)
17,1% (2019)

11%
80%

10,9% (2019)
87% (2019)

20%

20% (2018)
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14.2. Transpordisektori kasvuhoonegaaside heide väheneb
15. Keskkond ja energeetika
15.1. Olmejäätmete ringlussevõttu osakaal olmejäätmete kogumassis on 53%
15.2. Taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises on 29,5%
15.3. Kasvuhoonegaaside summaarne koguheide on 16,8 mln tonni CO2 ekvivalenti

2,4 mln t CO2

2,4 mln t CO2 (2018)

32%
28,60%
20,9 mln t/CO2 (2017)

31% (2018)
30% (2018)
20,0 mln t/CO2 (2018)
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