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kuupäev 

Tasand

Üldeesmärk: Peresõbralik Eesti
1.1. Edendame sidusat, hoolivat ja sallivat ühiskonda, mille 

liikmed tunnevad end turvaliselt ja ühiskonna ellu kaasatuna.

Vabariigi Valitsuse määrus pere- ja rahvastikupoliitika eest 

vastutava struktuuriüksuse loomiseks Siseministeeriumisse

rahvastikuminister 25.07.2019 Vabariigi Valitsus

7.12. Peame oluliseks laste ja noorte regulaarse 

terviseseisundi jälgimist, sh ülekaalulisuse, sõltuvustegevuste 

ja vaimse tervise probleemide vähendamist. 

Analüüs ja ettepanekud lasteasutuste mahetoidu programmi 

maksumuse ja rakendamise kohta

maaeluminister 25.07.2019 Vabariigi Valitsus

11.1. Tagame lasterikastele ja noortele peredele võimaluse 

saada oma kodu soetamiseks või parendamiseks laenu riigi 

käendusel ning ilma kohustusliku omafinantseeringuta. 

Kaasajastame lasterikaste perede Kredexi kodutoetuse 

kriteeriume ja summasid. 

Majandus- ja taristuministri määruse eelnõu "Lasterikaste 

perede kodutoetuse andmise tingimused"

majandus- ja taristuminister 08.08.2019 minister

11.6. Võitleme perevägivallaga, analüüsime praeguseid 

menetluspraktikaid ning kujundame välja tõhusamad 

meetmed, sh täiendades seadusi. 

Tegevuskava lähisuhtevägivalla ennetamiseks siseminister 04.07.2019 Vabariigi Valitsus

11.8. Peredele on parim, kui laste kasvamisest võtavad 

võrdselt osa mõlemad vanemad ning vanematel on võimalus 

saada tuge ja teavet vanemaks olemisest. 

Vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi muudatustega seotud 

rakendusaktid

rahvastikuminister 08.08.2019 minister

Üldeesmärk: Sidus ühiskond 
2.15. Hoiame immigratsioonipoliitika Eesti kontrolli all. Me 

ei nõustu kohustuslike pagulaskvootidega. Pöörame erilist 

tähelepanu illegaalselt Eestis viibivate isikute kontrollile. 

Välismaalaste seaduse IV etapi muudatused, mis puudutavad 

Eestis ajutiselt viibivate välismaalaste elukoha registreerimist 

rahvastikuregistris ja digitaalset nomaadlust

siseminister 08.08.2019 Vabariigi Valitsus

2.15. Hoiame immigratsioonipoliitika Eesti kontrolli all. Me 

ei nõustu kohustuslike pagulaskvootidega. Pöörame erilist 

tähelepanu illegaalselt Eestis viibivate isikute kontrollile. 

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja 

väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muudatuste 

eelnõu

siseminister 04.07.2019 Vabariigi Valitsus

3.6. Laiendame võimalusi kaugtööks nii avalikus kui 

erasektoris. 

Juhend töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise kohta 

kaugtöö tegemisel 

sotsiaalminister 01.07.2019 minister

3.11. Säilitame keelepoliitika põhimõtted. Seisame eesti keele 

laiema kasutuse eest kogu Eestis.

Eesti keelepoliitika põhialuste eelnõu haridus- ja teadusminister 25.07.2019 Vabariigi Valitsus

3.15. Kaasame kodanikuühiskonda seadusloome välja 

töötamisse tagamaks laiapõhjaline ning läbipaistev otsuste 

kujunemine.

Riigikogu otsuse eelnõu „Õigusloomepoliitika põhialused 

aastani 2030“

justiitsminister 01.08.2019 Vabariigi Valitsus

3.28. Oleme seisukohal, et kelleltki ei tohi võtta Eesti 

kodakondsust ainult seetõttu, kui tagantjärgi jõutakse 

hinnanguni, et kodakondsuse saamisel heauskselt käitunud 

inimene sai selle riigi eksituse tõttu.

Kodakondsuse seaduse muutmise eelnõu siseminister 08.08.2019 Vabariigi Valitsus

3.30. Korraldame kõigile soovijatele põhikooli lõpus riikliku 

tasemeeksami ühiskonnaõpetuses, mis on võrdsustatud 

kodakondsuseksamiga. Lisaks sellele toimub eesti keele 

lõpueksam (sh eesti keel teise keelena). Mõlema eksami 

positiivsel sooritamisel on võimalik seaduses sätestatud 

nõuete täitmisel taotleda isikul Eesti kodakondsust. 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu haridus- ja teadusminister 08.08.2019 Vabariigi Valitsus

7.2. Parandame arstiabi kättesaadavust ning lühendame 

ravijärjekordi.

Patsiendikindlustuse seaduse eelnõu sotsiaalminister 08.08.2019 Vabariigi Valitsus

7.9. Kiirendame digisaatekirjade, e-konsultatsioonide, 

digiregistrite ja teiste digilahenduste kasutusele võtmist.

Digiregistratuuri kasutuselevõtt piirkondlikes kesk- ja 

üldhaiglates 

sotsiaalminister 08.08.2019 minister

8.3. Seame eesmärgiks erakorralise pensionitõusu, et tõsta 

eakate toimetulekut ja heaolu.

Analüüs ja ettepanekud erakorralise pensionitõusu osas sotsiaalminister 27.06.2019 Vabariigi Valitsus

8.9. Kaasajastame erivajadustega inimeste teenuste ja toetuste 

korralduse ning rahastuse.

Ettepanekud pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadusega 

inimeste poliitika rahastamiseks

sotsiaalminister 27.06.2019 Vabariigi Valitsus

8.25.1. Teise pensionisambaga liitunud ja tulevikus liituvad 

inimesed saavad õiguse teise pensionisamba skeemist 

avalduse alusel väljuda. Väljunud inimesi koheldakse 

analoogselt nendega, kes ei ole teise sambaga liitunud. 

Selleks töötame välja väljamaksmise tingimused ja korra. 

Väljamaksed teise samba pensionifondidest tehakse pärast 

avalduse esitamist kahe aasta jooksul ning neilt tasutakse 

tulumaks.

II samba reformi põhimõtete esitamine arutamiseks 

valitsuskabinetile

rahandusminister 06.06.2019 Vabariigi Valitsus

9.18. Kasvatame ühisosa kutse- ja üldhariduse vahel, 

suurendame valikuvabadust haridussüsteemis ning tõstame 

kutsehariduse mainet. Pakume noortele tööturul 

konkurentsivõimelist haridust ja kutseoskusi. 

Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 koostamise ettepanek haridus- ja teadusminister 08.08.2019 Vabariigi Valitsus

10.7. Algatame Globaalse Eesti programmi ülemaailmse 

Eesti kogukonna aktiveerimiseks ja kaasamiseks. Toetame 

eesti rahvuskultuuri tutvustamist ja viimist laia maailma ning 

eesti keele ja kultuuri hoidmist, arendamist ja uurimist 

kaasates meie kogukondi välismaal ja hea tahte saadikuid. 

Analüüs ja ettepanekud ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni  

loomiseks

rahvastikuminister 18.07.2019 Vabariigi Valitsus

11.20. Mitmekesistame ja arendame lõimumispoliitikat. 

Toetame inimeste lõimumist Eesti ühiskonna ja eesti 

kultuuriga.

Analüüs ja ettepanekud eesti keelest erineva emakeelega 

inimestele pakutavate teenuste (sh kultuuriline mitmekesisus ja 

keeleõpe) väljatöötamiseks.

kultuuriminister 18.07.2019 Vabariigi Valitsus

Üldeesmärk: Teadmistepõhine majandus
6.22 Toetame avamere kalakasvatuse jaoks vajalike seaduste, 

reeglite ning võimaluste väljatöötamist.

Analüüs ja ettepanekud võimalike merivesiviljeluse 

kompensatsioonimeetmete kohta

maaeluminister 27.06.2019 minister

6.24. Vaatame üle erimärgistatud kütuse kasutamisega seotud 

piirangud.

Analüüs ja ettepanekud erimärgistatud diislikütuse kasutamiseks 

põllumajandussektoris

maaeluminister 25.07.2019 Vabariigi Valitsus

9.2. Eraldame osa riigi teadus- ja arendustegevusse 

suunatavatest vahenditest kaasrahastusena ettevõtjatele, kes 

tellivad teadusasutustelt teenuseid või tegelevad ise teadus- ja 

arendustegevusega. Motiveerime teadlasi ja teadusasutusi 

panustama turulähedasse toote- ja tehnoloogiaarendusse.

Ettevõtluse haruliitude arendusnõunike toetusmeede haridus- ja teadusminister 25.07.2019 minister

10.11. Avardame loomemajanduse ettevõtete võimalusi ning 

tootearendust, eksporti ja turundust toetavaid riiklikke 

meetmeid ka loovtööstuse (sh filmitööstuse) ettevõtetele.

Analüüs ja ettepanekud loomemajanduse toetuste tulemuste 

kohta ja loomemajanduse toetamiseks

kultuuriminister 27.06.2019 Vabariigi Valitsus

12.1.Anname erainvestoritele võimaluse investeerida praegu 

riigile kuuluvatesse äriühingutesse. Selleks müüme osaluse 

nendes riigi äriühingutes, mida riik strateegiliste huvide tõttu 

omama ei pea. 

Analüüs ja ettepanekud riigi osaluspoliitika (äriühingutes 

osalemine) põhimõtete fikseerimiseks ning  sellest lähtuvalt 

riigile kuuluvate äriühingute võõrandamiseks või säilitamiseks

rahandusminister 01.08.2019 Vabariigi Valitsus

12.4. Vaatame üle riigi kui omaniku kinnisvarapoliitika. Riigi kinnisvara valitsemise koondaruanne 2015-2019 riigihalduse minister 01.08.2019 Vabariigi Valitsus

12.5. Seisame rahvusvaheliselt tunnustatud hea ja 

konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonna eest.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määrus 

"Suurinvestori toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning 

kord"

väliskaubandus- ja 

infotehnoloogiaminister

08.08.2019 minister



12.5. Seisame rahvusvaheliselt tunnustatud hea ja 

konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonna eest.

Analüüs ja ettepanekud välistippspetsialistide tööjõumaksude 

tagasimakse või toetuse süsteemi rakendamise kohta äriühingute 

tööjõumaksude ajutiseks vähendamiseks

rahandusminister 08.08.2019 minister

12.10. Töötame Eesti majanduskasvu potentsiaali ning 

avaliku sektori efektiivsuse tõstmise nimel.

Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse 

ühendarengukava koostamise ettepanek

haridus- ja teadusminister 25.07.2019 Vabariigi Valitsus

12.18. Peame oluliseks, et Eesti saaks erasektori ja avaliku 

sektori koostöös kaasaegse rahvusvahelise konverentsiturismi 

keskuse.

Analüüs ja ettepanekud keskuse asutamiseks (äriplaan koos 

tasuvusanalüüsiga) 

väliskaubandus- ja 

infotehnoloogiaminister

25.07.2019 Vabariigi Valitsus

13.7. Arendame Eesti ärikeskkonda e-residentidele 

atraktiivsemaks arvestades e-residentsus 2.0 programmi 

põhimõtteid. Lahendame koostöös erasektoriga e-residentsuse 

programmi kitsaskohti.

E-residentsus 2.0 tegevuskava väliskaubandus- ja 

infotehnoloogiaminister

25.07.2019 minister

13.13. Toetame uute innovaatiliste lahenduste kasutusele 

võttu hoolitsedes selle eest, et riik ei oleks innovatsiooni 

pidur.

Eesti krati (st tehisintellekti) tegevuskava väliskaubandus- ja 

infotehnoloogiaminister

11.07.2019 Vabariigi Valitsus

14.4. Arendame mugavaid ja kiireid rongiühendusi pealinnast 

Paldiski, Tartu, Narva, Pärnu, Viljandi, Rohuküla, Koidula ja 

Valga suunal ning seome need paremini teiste 

liikumisviisidega.

Analüüs ja ettepanekud  4+2 uute reisirongide soetamise 

finantseerimisallikate täpsustamiseks

majandus- ja taristuminister 06.06.2019 Vabariigi Valitsus

15.11. Toetame jäätmete kui ressursi laienevat kasutamist Jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega võetakse üle 

elektroonikaromudirektiivid

keskkonnaminister 09.05.2019 Vabariigi Valitsus

15.23. Jätkame põlevkivi kui Eesti peamise energeetilise 

maavara võimalikult efektiivset ja madala 

keskkonnakoormusega kasutamist, kuni selleks on 

turunõudlus. 

Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu keskkonnaminister 08.08.2019 Vabariigi Valitsus

Üldeesmärk: Tõhus valitsemine 
2.9. Ennetame, tõkestame ja avastame korruptsiooni, 

finantskuritegevust ja rahapesu, arendame  kriminaaltulu 

konfiskeerimise võimekust.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 

muutmise seaduse eelnõu - virtuaalvääringu teenusepakkujate 

tegevuslubade nõuete karmistamine

rahandusminister 02.05.2019 Vabariigi Valitsus

3.3. Seame riigireformi 2019-2023 üheks poliitilistest 

prioriteetidest.

Vabariigi Valitsuse seaduse kontseptsioon justiitsminister 01.08.2019 Vabariigi Valitsus

3.4. Paneme valitsuse tegevuskavas paika riigireformi 

etappide sisu ja tähtajad ning võtame vastu asjakohased 

Riigikogu otsused.

Riigireformi tegevuskava 2019-2023 riigihalduse minister 20.06.2019 minister

3.4. Paneme valitsuse tegevuskavas paika riigireformi 

etappide sisu ja tähtajad ning võtame vastu asjakohased 

Riigikogu otsused.

Ettepanekud riigiametite konsolideerimiseks riigihalduse minister 01.08.2019 Vabariigi Valitsus

3.5. Nimetame riigireformi elluviimiseks vastutava valitsuse 

liikme ja kindlustame selleks vajaliku töökorralduse.

Peaministri korraldus „Ministrite pädevus ministeeriumi 

juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad"

peaminister 02.05.2019 minister

3.8. Viime läbi riigieelarve laiapõhjalise revisjoni, mille 

käigus vaatame üle kõik riigi tulu- ja kuluallikad ning 

hindame nende eesmärgipärasust.

Riigieelarve laiapõhjalise revisjoni tegevuskava rahandusminister 18.07.2019 Vabariigi Valitsus

3.12. Arendame e-riiki nii, et inimeste ja ettevõtjate 

suhtlemine riigiga kõigis valdkondades oleks kaetud e-

teenustega. 

Analüüs ja ettepanekud valitsuskabineti nõupidamisele 

välisriikides e-residendi kaartide menetlus ja avalike teenuste 

korraldus eestlaskonnale.  

välisminister 27.06.2019 Vabariigi Valitsus

3.14. Toetame laiemat inimeste informeerimist ühiskonnaelu 

teemadel, sh poliitilise välireklaami keelu lõpetamist. 

Välireklaami keelustamise piirangute kaotamise eelnõu justiitsminister 01.07.2019 Vabariigi Valitsus

4.7. Kujundame tõhususe huvides ümber täitesüsteemi, 

seades eesmärgiks õiglase ja proportsionaalse täitemenetluse, 

nõuete suurema täitmise ning kulutõhususe menetlusosalistele

Valminud täitemenetluse ümberkorraldamise kontseptsioon justiitsminister 25.07.2019 Vabariigi Valitsus

5.14. Viime Tallinnast igasse maakonnakeskusesse ühe 

riigiasutuse või riigile kuuluva ettevõtte. Seame eesmärgiks 

viia nelja aastaga 1000 täiendavat töökohta Tallinnast välja.

Analüüs ja ettepanekud riigiasutuste või riigile kuuluvate 

ettevõtete Tallinnast väljaviimiseks

riigihalduse minister 01.08.2019 Vabariigi Valitsus

12.1.1. AS Eesti Teed (100% müük) Analüüs ja ettepanekud AS Eesti Teed võõrandamiseks majandus- ja taristuminister 30.05.2019 Vabariigi Valitsus

12.15. Vähendame ka edaspidi ettevõtjate halduskoormust 

ning bürokraatiat. Rakendame andmete kogumisel ühekordse 

küsimise põhimõtet.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste 

muutmise seaduse eelnõu seoses ühtse keskkonnaloa 

kasutuselevõtuga ja infosüsteemi juurutamisega

keskkonnaminister 08.08.2019 Vabariigi Valitsus

Üldeesmärk: Vaba ja kaitstud riik 
1.3. Lähtume välis- ja julgeolekupoliitikas Eesti rahvuslikest 

huvidest, riiklikust suveräänsusest ning rahvusvahelisest 

õigusest, järgides rahvusvahelisi kokkuleppeid ja ÜRO 

põhimõtteid.

Välispoliitika arengukava 2030 välisminister 27.06.2019 Vabariigi Valitsus

1.4. Viime ellu iseseisvat ning järjepidevat välis- ja 

julgeolekupoliitikat eeskätt läbi oma kuuluvuse Euroopa Liitu 

ja NATO-sse. Eestile on oluline Euroopa Liidu ja NATO 

ühtsus ning koostöö. Näeme Euroopa Liitu riikide liidu, mitte 

liitriigina. 

Välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu välisminister 27.06.2019 Vabariigi Valitsus

3.1. Toetame bürokraatia ja halduskoormuse igakülgset 

vähendamist riigijuhtimises ning riigiasutustega suhtlemisel 

nii eraisikutele kui ettevõtetele. Vähendame avaliku sektori 

mahtu. 

Konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu välisminister 06.06.2019 Vabariigi Valitsus

1.6. Meile on oluline strateegiliste suhete jätkuv arendamine 

Ameerika Ühendriikide, Põhjamaade ja Balti riikidega. 

Analüüs ja ettepanekud Eesti ja USA kahepoolsete suhete 

arendamise kohta

välisminister 11.07.2019 Vabariigi Valitsus

1.11. Toetame laiapindset riigikaitset, iseseisva kaitsevõime 

arendamist, NATO kollektiivkaitse tugevdamist ja 

küberturvalisuse edendamist koostöös liitlastega. Tugevdame 

regionaalset julgeolekupoliitilist koostööd Poola ja Balti 

riikidega.

Lisaõppekogunemine Kaitseväe sõjaaja üksuste 

lahinguvalmiduse ja mobilisatsiooni valmisoleku alalhoidmiseks 

ning kontrollimiseks

kaitseminister 08.08.2019 Vabariigi Valitsus

1.14. Toetame NATO heidutusmeetmete tugevdamist ja 

liitlaste püsivat sõjalist kohalolekut 

Eesti osaluse jätkamine  Prantsusmaa operatsioonil Barkhane 

Malis ja NATO operatsioonil Resolute Support Mission 

Afganistanis 2019. a (Vabariigi Valitsuse otsus)

kaitseminister 27.06.2019 Vabariigi Valitsus

1.14. Toetame NATO heidutusmeetmete tugevdamist ja 

liitlaste püsivat sõjalist kohalolekut 

Eesti osalemine NATO, Euroopa Liidu, ÜRO või koalitsiooni 

operatsioonidel ja valmidusüksustes 2020. a (Vabariigi 

Valitsuse otsus) 

kaitseminister 25.07.2019 Vabariigi Valitsus

2.8. Arendame digitaalset menetlust, video- ja 

valvesüsteemide võimekust, veebipolitseid, vormikaamerate 

kasutust.

Riigikogu otsuse „Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ 

eelnõu

justiitsminister 01.08.2019 Vabariigi Valitsus

2.16. Toetame mitmekülgset ennetustööd õnnetuste ära 

hoidmiseks. Vähendame iga aastaselt tule- ja veeõnnetustes 

hukkunute arvu.

Siseturvalisuse arengukava 2030 koostamise ettepanek siseminister 20.06.2019 Vabariigi Valitsus

2.31. Loome eraldi eelarvega piirivalve struktuuriüksuse PPA-

s, tagades asjakohase relvastuse ja muu varustuse.

Analüüs ja ettepanekud piiri valvamise funktsiooni 

tugevdamiseks PPA-s 

siseminister 8.08.2019 Vabariigi Valitsus

4.11. Loome prokuratuuris võimaluse nimetada ametisse 

eriprokuröre teatud tähtajaga määratud prioriteetsete teemade 

menetlemiseks. Tagame eriprokuröri menetlusliku 

sõltumatuse. Riigikogu erikomisjon võib teha ettepanekuid 

riigi peaprokurörile eriprokuröri ametisse nimetamisel. 

Analüüs ja ettepanekud prokuratuuriseaduse muutmiseks justiitsminister 25.07.2019 Vabariigi Valitsus


