
Tähtaeg (märgitakse kuu täpsusega)

Ministeerium Tööplaani õigusloomeline punkt Eelanalüüs VTK esitamine 

kooskõlasta-

misele

Mõjude analüüsi 

koostamine

Eelnõu esitamine 

kooskõlasta-misele

Eelnõu esitamine 

VV-le

Järelanalüüs (kui 

nähakse ette 

seaduse 

rakendussätetes)

Sisu lühikirjeldus: mida tehakse ja miks?                                                                                                                                                                    EL 

õigusaktide korral märgitakse ülevõtmise tähtaeg.                                                                                                                                   

Põhjendus, miks VTK-d ei plaanita

Haridus- ja Teadusministeerium Haridusseaduse eelnõu tehtud 2015 tehtud 2016 detsember 2017 Haridusseaduse kaasajastamine

Haridus- ja Teadusministeerium Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 

ning kutseõppeasutuse seaduse 

muutmise seaduse eelnõu

tehtud 2015 tehtud 2016;

aug 2017 JuM-ile

november 2017 Koolijuhtide hindamise süsteemi loomine, õpetajate õiguste täpsustamine, välishindamise kontseptsiooni rakendamine, õppekava 

ja õppekorraldusega seonduva täpsustamine

Haridus- ja Teadusministeerium Erakooliseaduse muutmise seaduse 

eelnõu

 Ei tehta - 'HÕNTE 

§ 1 lg 2 p 1

aprill 2017 august 2017 Erakoolide rahastamise täpsustamine (VVTP). Eelnõud on kiireloomulised ja VTK-d ei koostata, sest need peavad rakenduma 

01.01.2018

Haridus- ja Teadusministeerium Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 

seaduse muutmise seaduse eelnõu 

(osaliselt VVTP)

Ei tehta - HÕNTE § 

1 lg 2 p 1

mai 2017 august 2017 HEV õppekorralduse ja tugispetsialistide teenuse täpsustamine (osaliselt VVTP).  Eelnõud on kiireloomulised ja VTK-d ei koostata, 

sest need peavad rakenduma 01.01.2018

Haridus- ja Teadusministeerium Kõrghariduse seaduse eelnõu september 2017 Haridusseaduse kaasajastamise raames uue kõrghariduse seaduse väljatöötamine. 

Haridus- ja Teadusministeerium Kutseõppeasutuse seaduse 

muutmise seaduse eelnõu

novebmer 2017 Kutseõppeasutuste rahastamise täpsustamine. Eelnõud on kiireloomulised, sest need peavad rakenduma 01.01.2018

Justiitsministeerium Taustakontrolli seadus jaanuar 2016 veebruar 2017 märts 2017 Taustakontrolli seaduse eesmärk on tagada isikute, kellele volitatakse täitmiseks avaliku võimu ülesanne või sellega puutumuses 

olev ülesanne, usaldusväärsus. Eelnõus reguleeritakse isikuandmete töötlemise tingimused ja kord isiku usaldusväärsuse 

hindamisel. 

Justiitsministeerium Halduskohtumenetluse seadustiku 

(HKMS) eelnõu

aprill 2016 jaanuar 2017 aprill 2017 2016 aastal moodustati töörühm, koostati väljatöötamiskavatsus ning saadeti kooskõlastusele. II) Sisu: halduskohtumenetluse 

seadustiku kohaldamisel praktikas kerkinud küsimused (muuhulgas kaebeõiguse aspektist)

Justiitsministeerium Haldusmenetluse seaduse eelnõu november 2014 detsember 2016 mai 2017 Haldusmenetluse seaduse kohaldamisel praktikas kerkinud küsimused (eeskätt elektroonilise menetluse ja elektroonilise 

kättetoimetamise aspektist). Väljatöötamiskavatsus koostati 2014 aastal ning eelnõu esitati kooskõlastusele  2016 aastal. 

Justiitsministeerium Kohtute töökoormuse leevendamine oktoober 2017 I) Olulisus: Tegemist on projektiga, mille raames soovitakse üle vaadata kolmeastmelises kohtusüsteemis edasikaebe alused. II) 

Sisu: Võimalike kontseptuaalsete aluste arutelude tulemusena soovitakse teha ettepanekut, et apellatsioonmenetlusele eelneb 

loamenetlus jne.

Justiitsministeerium Põhiseadusliku 

järelevalvemenetluse muutmine

märts 2017 juuni 2017 

(vajadusel)

oktoober 2017 

(vajadusel)

Esimeseks eesmärgiks on kõrvaldada põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadusest (PSJKS) menetluslikud probleemid, 

mis on ilmnenud alates 2002. aastast, mil kõnealune seadus jõustus. See hõlbustaks ja ka kiirendaks kohtumenetlust, kuna 

ebaselguste kõrvaldamisel väheneb asjatu suhtlus kohtu ja pöörduja vahel. 

Teiseks eesmärgiks on avardada põhiseaduslikkuse järelevalvemenetluse raames Riigikohtusse pöördumise võimalusi

Justiitsministeerium Euroopa Liidu andmekaitseõiguse 

reform

märts 2017 juuni 2017 oktoober 2017 KOM tuli 2012 jaanuaris välja uue andmekaitseregulatsiooniga, mis koosneb määruse eelnõust ja direktiivi eelnõust, mis hõlmaks 

ka endise III samba valdkonda. Töö toimub DAPIX-DP töögrupi formaadis. Määruse  ülevõtmise tähtaeg 25. mai 2018

Justiitsministeerium Elatise meetmed II Esitatud sügis 

2016

märts 2017 Lisatakse võimalus peatada reisidokument, nähakse ette võimalus kasutada politsei abi võlgniku sõidukite kättesaamiseks, luuakse 

eriregulatsioon varjatud töötasu arestimiseks jne. 

Justiitsministeerium PankrS muudatused seoses halduri 

tasuga 

Esitatud suvi 2016 märts 2017 juuni 2017 Luuakse regulatsioon, mis võimaldab pankrotihalduri tasu määrata näiteks tunniarvestuse alusel. Lisaks kaalutakse ka võimalust 

maksta ajutise halduri tasu välja senisest varem. Välistatud ei ole ka muud väiksemahulised pankrotiseaduse muudatused. 

Justiitsministeerium Konkurentsidirektiivi (Euroopa 

Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 

2014/104/EL, 26. november 2014, 

teatavate eeskirjade kohta

veebruar 2017  reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumise 

korral) ülevõtmine

Justiitsministeerium Tehnorajatiste talumistasu eelnõu Esitatud kevad 

2016 

oktoober 2016 märts 2017 Luuakse regulatsioon, mis näeb ette korra ja määra tehnorajatise talumise eest maaomanikule tasu maksmiseks. 

Justiitsministeerium Projekti "Õiguse revisjon" raames 

maksejõuetusõiguse revisjon

märts 2017 Maksejõuetusõiguse täielik ülevaatamine ja läbitöötamine, et pakkuda välja uus terviklik ja meie ühiskonnale sobiv lahendus

Ministeeriumide õigusloomeplaanide ülevaade 2017
2017. aastal algatatud seadusloomelised ülesanded, mis koostatakse hea õigusloome ja normitehnika eeskirja (HÕNTE) kehtivate mõjude hindamise nõudeid järgides. Samuti kajastatakse varem algatatud ja aastasse 2017 ületulevad ülesanded.



Justiitsministeerium Võlaõigusseaduses üürilepingu 

regulatsiooni muudatused

mai 2017 Tehakse ettepanekud, kuidas muuta üürilepingu regulatsiooni nii, et senisest paremini tagada üürilenajda ja eluruumi üürniku 

vaheline õiguste tagakaal. 

Justiitsministeerium TsMS vahekohtu regulatisooni 

muutmine

Esitatud oktoober 

2015. 

 suvi 2016 märts 2017 Soov on luua regulatsioon, mis tagab, et täitemenetlust ei saa algatada fabritiseeritud ja olematu vahekohtu otsuse alusel. Selleks 

luuakse kohustus kõik vahekohtu otsused kohtus täidetavaks tunnistada lasta. Eelnõu koostamine on lahtine.

Justiitsministeerium Karistusseadustiku jm seaduste 

muutmine

veebruar 2017 aprill 2017 juuni 2017 korduvkuritegevus, ruumiline eripreventsioon, JI vastutus, raviteemad, õiguskantsleri kirjadest lähtudes (karistusjärgne 

käitumiskontroll, eluaegsed); samuti KarS revisjoniga kaasnenud kirjavead, § 141 PS-vastasus jne.

Justiitsministeerium Kriminaalmenetluse seadustiku 

revisjoni (I etapp) koordineerimine 

(ESF projekt „Õigusloome 

kodifitseerimine“)

jaanuar 2017 aprill 2017 juuli 2017 KrMS revisjoni I etapi eesmärk on süsteemne KrMS analüüs kohtueelse menetluse perspektiivist ning selliste muudatuste 

tegemine, mis ei nõua süsteemseid muudatusi ja ümberkorraldusi seadustiku tekstis. Ülejäänud revisjoni teemad jäävad 

lahendamiseks revisjoni II etapis. Muuhulgas tuleb arvestada kriminaalmenetluse seadustiku muutmisel ka väärteomenetluse 

seadustiku regulatsiooniga, arvestades, et suur osa kriminaalmenetluse regulatsioonist kohaldub ka väärteomenetlusele.

Justiitsministeerium Alaealiste õigusrikkumistele 

reageerimise revisjoni 

seadusandlikud jätkutegevused 

(KarS, KrMS jm muutmine)

jaanuar 2017 märts 2017 Eelnõu puudutab alaealiste õiguserikkujate kohtlemist, seotud Som eelnõuga (AMS kehtetuks tunnistamine jms). VTK-d eraldi ei 

koostatud, kuna muudatused tulenesid SoM muudatustest. 

Justiitsministeerium Väärteomenetluse seadustiku jm 

seaduste muutmine 

veebruar 2017 

(vajadusel)

aprill 2017 juuni 2017 väärteomenetluse alternatiivid, sissetulekupõhine trahv jne

Justiitsministeerium Karistusseadustiku, 

väärteomenetluse seadustiku jm 

seaduste muutmine

aprill 2017 juuni 2017  nn halduskaristused finants-, andmekaitse jne rikkumiste korral.Vajalik aktuaalselt andmekaitsepaketi ülevõtmiseks 2018. VTK 

2016.

Justiitsministeerium Direktiivi 2014/41/EL, mis käsitleb 

Euroopa uurimismäärust 

kriminaalasjades (EIO) 

veebruar 2017 aprill 2017 ülevõtmine 22.05.2017.

Justiitsministeerium Andmekaitse direktiivi 2016/680 

ülevõtmine

mai 2017 september 2017 ülevõtmine  06.05.2018. Koostöös andmekaitsemääruse ülevõtmisega

Justiitsministeerium Kõrgemate riigiteenijate 

ametipalkade seaduse muutmine 

veebruar 2017 aprill 2017 juuni 2017  prokuratuuri palgareform.

Justiitsministeerium Istanbuli konventsiooni 

ratifitseerimise eelnõu

märts 2017 Välisministeeriumile estamine juni 2017. Samuti EL poolt Istanbuli konv ratifitseerimisega seotud tegevused. Seletuskirja 

konventsiooni artiklite vastavusanalüüs; ahistava jälitamise kohta teavitusmaterjali koostamine ja levitamine 

Justiitsministeerium Kohtuekspertiisi seaduse muutmine: 2015 märts 2017 aprill 2017 juuli 2017 psühhiaatriaekspertiis, RTE staatus jne.

Justiitsministeerium Vangistusseaduse muutmine 2015 osaliselt juuni 2017 september 2017 sh EIK lahenditest ja õiguskantsleri kirjadest lähtudes, vangistusstrateegiast tulenev. Radikaliseerumisega seoses suhtlemise 

piiramine. EIK lahenditest tuleneva osa kohta VTK ei koostata

Justiitsministeerium Karistusregistri seaduse 

muudatusvajaduse analüüs, 

vajadusel eelnõu.

jaanuar 2017 juuni 2017 september 2017 november 2017 Koostöös RIK ja registri andmete kasutajatega. Tähele panna andmekaitse määrus (karistusandmete avalikkuse kooskõla EL 

õigusega). Lisaks andmetele ligipääsu ja andmekvaliteedi küsimused. Kriminaalhoolduse piirangute andmete avaldamine on oluline 

huvi.

Justiitsministeerium Sideandmete talletamist puudutav 

eelnõu (KrMS, ESS, muud)

märts 2017 mai 2017 juuli 2017 Seoses dets 2016 avaldatud Euroopa Kohtu kohtuotsusega eelotsuseasjades C-203/15 Tele 2 ja C-698/15 Davis on vajalikud 

muudatused siseriiklikes seadustes. Võivad kaasneda muudatused infosüsteemides. 

Justiitsministeerium Vandetõlkide ja patendivoliniku 

tegevuse korraldamise ning 

vabakutsetega seonduvate 

ülesannete kokkutõmbamise eelnõu

september 2017 november 2017 VTK on majavälise kooskõlastusringi läbinud.

Justiitsministeerium Notaritele 

perekonnaseisutoimingute 

võimaliku üleandmise VTK

VTK koostamise tempo ja järgnev oleneb sellest, millal otsus tehakse ja millise stsenaariumiga otsustatakse edasi liikuda, s.o kellele 

antakse registripidamine jm. 

Kaitseministeerium Eesti ja Ameerika Ühendriikide 

kaitsekoostöö kokkuleppest 

tulenevad seaduste muudatused

ei koostata. 

Muutmise vajadus 

lähtub 

rahvusvahelisest 

lepingust

märts 2017 aprill 2017 Ameerika Ühendriikude vägede paigutamisega ja väega kaasatulevate isikute Eestisse saabumise ja asumisega seotud õigusaktide 

muudatused, sealhulgas erisused seadusandluses.

Kaitseministeerium Kaitseväeteenistuse seaduse 

muutmine

III kv 2017 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise käigus tekkinud kitsaskohtade parandamine



Kaitseministeerium Sõjalise riigikaitse korraldamise 

seadus (KVTS, KKS, RiKS ja KaLSi 

muutmise seadus)

IV kv 2017 VV poolt 

kehtestatavas 

riigikaitse 

arengukavas 

ettenähtud 

muudatused, 

puudutavad 

eelkõige 

Kaitseväe 

struktuuri. VTKd 

ei koostata.

KVTS, KKS, RiKS ja KaLSi muutmine lähtuvalt riigikaitse arengukavast 2017-2026 tulenevatest eesmärkidest

Kaitseministeerium Küberväejuhatatuse loomise seadus 

(KKS muutmise seadus)

Seotakse eelmise 

punktiga, 

Kaitseväe 

struktuuri 

muudatus

Seoses vajadusega koordineerida paremini küberrünnete vastast tegevust moodustatakse Kaitseväes uus struktuuriüksus - 

küberväejuhatus

Kaitseministeerium Riigikaitseliste sundkoormiste 

seaduse muutmise seadus

koostatud 2016 veebruar 2017 juuni 2017 RKSKS muutmine lähtuvalt vajadusest parandada sundkoormiste määramist ja rakendamist

Kaitseministeerium Kaitsetööstuse edendamise seadus 

(StrKS, LMS, LS, KemS, KarS, KVTS, 

RLS ja RelvS muutmine)

aprill 2017 III kv 2017 IV kv 2017 Vajadus tagada võimalus relvade ja lahingumoona toomiseks ja parandamiseks Eestis. Täiendada õigusakte sõjalise kauba 

demilitariseerimise nõuete ja nõuetele vastavuse hindamise osas.

Kaitseministeerium Kaitseväeluuret puudutava 

seadusandluse analüüs

II kv Hinnatakse kaitseväeluurega seotud õigusakte ja nende mõju kaitseväeluure korraldamisele

Kaitseministeerium Kaitseväeteenistuse seaduse 

muutmine

II kv 2017 III kv 2017 2018 Ajateenistusse kustumise, ajateenistusest vabastamise aluste , kaitseväekohustuslaste teavitamise korra ning 

kaitseväekohustusest kõrvalehoidmisega seotud sanktsioonide ülevaatamine.

Keskkonnaministeerium Atmosfääriõhu kaitse seaduse 

muutmise seaduse eelnõu

Direktiivi 

ülevõtmine. VTK-

d ei esitata. 

veebruar 2017 mai 2017 Eelnõuga võetakse üle direktiiv 2015/652, millega kehtestatkse arvutusmeetodid ja aruandlusnõuded vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta (FQD direktiiv). Direktiivi ülevõtmise tähtaeg 

21. aprill 2017. 

Keskkonnaministeerium Atmosfääriõhu kaitse seaduse 

muutmise seaduse eelnõu

Direktiivi 

ülevõtmine. VTK-

d ei esitata. 

mai 2017 september 2017 Eelnõuga võetakse üle direktiiv 2015/2193 keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate teatavate saasteainete heite 

piiramise kohta. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on 19.12.2017.

Keskkonnaministeerium Atmosfääriõhu kaitse seaduse 

muutmise seaduse eelnõu

Direktiivi 

ülevõtmine. VTK-

d ei esitata. 

veebruar 2017 mai 2017 Eelnõuga võetakse üle direktiiv 2015/1513, milega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning 

direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (ILUC direktiiv). Direktiivi 

ülevõtmise tähtaeg on 10.09.2017. 

Keskkonnaministeerium Jäätmeseaduse muutmise seaduse 

eelnõu

VTK 

kooskõlastamisel

e esitatud 2016.

Eelnõu on läbinud 

suure 

kooskõlastusringi.

mai 2017 Eelnõu eesmärgiks on käitlemata vanarehvide edasise kuhjumise vältimine. Eelnõuga muudetakse tootjatele kohustuslikuks 

liitumine tootjavastutusorganisatsiooniga, samuti sätestatakse võimalus kohustused üle anda lepinguga. Eesmärgiks on tagada, et 

rehvide turule laskjad täidaksid omapoolseid kohustusi vanarehvide kokku kogumisel ja taaskasutamisel. Korrastatakse turule 

lastud rehvide üle arvestuse pidamist. Tootjavastutusorganisatsioonile luuakse võimalus korraldada tootjate üle audiitorkontrolli, 

et hinnata turule lastud ja deklareeritud rehvikoguste andmete õigsust. Meetmete tulemusel suurenevad rehviturul läbipaistvus ja 

kontrollivõimalused.

Keskkonnaministeerium Jäätmeseaduse muutmise seaduse 

eelnõu väljatöötamiskavatsus

märts 2018 Eelnõu eesmärgiks on probleemtoodete kogumisel ja taaskasutamisel tekkinud kulude jagamise selge süsteemi välja töötamine, 

mis kindlustaks erinevate tootjate ja tootjavastutusorganisatsioonide vahelise jäätmete võrdse jagamise. 

Keskkonnaministeerium Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 

muutmise seaduse eelnõu

Direktiivi 

ülevõtmine. VTK-

d ei esitata. 

Eelnõu on läbinud 

suure 

kooskõlasturingi.

märts 2017 Eelnõuga võetakse üle EL direktiiv 2014/52/EL, millega muudetakse direktiivi 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide 

keskkonnamõju hindamise kohta. Direktiivi ülevõtmine ei too kaasa ulatuslikke muudatusi kehtivas seaduses, täpsustatakse juba 

olemasolevaid norme ja lisatakse uusi sätteid. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on 16. mai 2017. 

Keskkonnaministeerium Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 

muutmise seaduse eelnõu 

väljatöötamiskavatus

veebruar 2018 Hetkel puudub toimiv keskkonnamõju hindamiste järelhindamise süsteem, samuti puudub teave mõjuhindamiste tulemuste 

õigsusest. Järelhindamine on vajalik, et kontrollida KMH/KSH hindamistulemuste õigsust. 

Keskkonnaministeerium Tööstusheite seaduse muutmise 

seaduse eelnõu

Direktiivi 

ülevõtmine. VTK-

d ei esitata. 

veebruar 2018 juuni 2018 Eelnõuga kõrvaldatakse tööstusheite seadusest EU Pilot (2016) 8479 päringu tulemusel avastatud direktiivi 2010/75 ülevõtmise 

puudujäägid. 

Keskkonnaministeerium Kiirgusseaduse muutmise seaduse 

eelnõu

Direktiivi 

ülevõtmine. VTK-

d ei esitata. 

veebruar 2017 mai 2017 Eelnõuga võetakse üle nõukogu direktiiv 2014/87/Euratom, millega muudetakse direktiivi 2009/71/Euratom, millega luuakse 

tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev ühenduse raamistik. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on 15. august 2017. 

Keskkonnaministeerium Kiirgusseaduse muutmise seaduse 

eelnõu

Direktiivi 

ülevõtmine. VTK-

d ei esitata. 

aprill 2017 november 2017 Eelnõuga võetakse üle nõukogu direktiiv 2013/59/Euratom, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva 

kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest (Basic Safety direktiiv). Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on 6. veebruar 2018. 



Keskkonnaministeerium Tuumamaterjali füüsilise kaitse 

konventsiooni muudatuste 

ratifitseerimise seaduse eelnõu

detsember 2017 oktoober 2018 Eesti on tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsiooni osaline 1994. aastast. 2016. aasta mais jõustus konventsiooni muudatus, mis 

on vaja liikmeriikidel ratifitseerida. 2017. aastal tegeletakse konventsiooni muudatuste ratifitseerimise eeltööga, eelnõu 

menetlusega alustatakse 2018. aastal. 

Keskkonnaministeerium Kalapüügiseaduse muutmise 

seaduse eelnõu

Eelnõu on läbinud 

suure 

kooskõlastusringi. 

aprill 2017 Eelnõuga täpsustatakse EL määruse kohane kaptenite punktisüsteem, samuti muudetakse harrastuspüügiandmete esitamata 

jätmise meetmeid ja sätestatakse eripüügilubade elektrooniline väljastamine. 

Keskkonnaministeerium Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 

seaduse eelnõu

VTK esitatud 

2015. aastal. 

veebruar 2018 juuni 2018 Töötatakse välja uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu, mis arvestab vee-ettevõtluse jätkusuutlikkuse ja  

veemajanduse säästlikkuse põhimõtet. 

Keskkonnaministeerium Keskkonnaseadustiku üldosa 

seaduse ja sellega seonduvalt teiste 

seaduste muutmise seaduse eelnõu

Kuna tegemist 

tehniliste 

muudatustega, 

siiis VTK-d ei 

esitatud. 

Eelnõu on 

kooskõlastusringid 

läbinud.

veebruar 2017 Eelnõu eesmärk on luua õiguslik alus keskkonnaotsuste infosüsteemile (KOTKAS), mis on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, 

mille eesmärk on võimaldada taotleda ja menetleda kompleksluba, täita lubadega seotud kohustusi, säilitada kogutud andmeid 

ning tagada nende kättesaadavus. 

Keskkonnaministeerium Looduskaitseseaduse muutmise 

seaduse eelnõu

VTK esitatud 

2016. aastal.

märts 2017 mai 2017 Eelnõuga kaotatakse riigi ostueesõigus kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja võõrandamisel. 

Keskkonnaministeerium Looduskaitseseaduse muutmise 

seaduse eelnõu

EL määruse 

rakendamine, VTK-

d ei esitata. 

Eelnõu on läbinud 

suure 

kooskõlasturingi. 

mai 2017 Eelnõuga tehakse mudatused LKSi seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 511/2014, geneetilistele ressurssidele 

juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokollist tulenevate kasutajate jaoks 

ette nähtu vastusvusmeetmete kohta liidus,  rakendamisega.

Keskkonnaministeerium Bioloogilise mitmekesisuse 

konventsiooni Nagoya protokolli 

ratifitseerimise seaduse eelnõu

märts 2017 juuni 2017 Eesti on liitunud bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga, Nagoya protokoll on konvnetsiooni osa, mis tuleb EL liikmesriikidel 

ratifitseerida. EL-is reguleerib liidusiseselt tulu õiglast jaotust määrus nr 511/2014. 

Keskkonnaministeerium Keskkonnaseire seaduse muutmise 

seaduse eelnõu

Kuna tegemist 

tehniliste 

muudatustega, 

siiis VTK-d ei 

esitatud. 

Eelnõu on läbinud 

suure 

kooskõlastusringi. 

aprill 2017 Eelnõu eesmärk on korrastada keskkonnaseire andmehõivet, moodustades selleks asjakohase andmekogu. Selleks antakse 

keskkonnaministrile volitus asutada keskkonnaseire andmekogu, mis asendab senise vastava osa keskkonnaregistrist.

Keskkonnaministeerium Maa hindamise seaduse muutmise 

seaduse eelnõu 

väljatöötamiskavatusus

VTK 

kooskõlastamisel

e esitatud 2016 

veebruar. 

Kaasatud ka RAM.

Eelnõu eesmärk on hoida lahus maa korraline hindamine ja maksustamine ning võimaldada ajakohase hindamise tulemusi 

rakendada oluliselt laiemalt, sh riigi jaoks oluliste menetluste läbiviimisel, hoides kokku hindamisele tehtavaid kulutusi.

Keskkonnaministeerium Jäätmeseaduse eelnõu 

(kodifitseerimine)

Eelnõu on 

kooskõlastusringid 

läbinud. 

aprill 2017 Eelnõu eesmärgiks on lihtsama, omavahel paremini haakuva, lünkadeta ja paremini arusaadava keskkonnaõiguse loomine. 

Eelnõuga kõrvaldatakse ka praktikas ilmnenud probleemid, sealhulgas vähendatakse halduskoormust ohtlike jäätmete käitlejate 

jaoks (kaotatakse ära ohtlike jäätmete käitluslitsents) ning lihtsustatakse loa menetlust.

Keskkonnaministeerium Veeseaduse eelnõu 

(kodifitseerimine)

Eelnõu on läbinud 

suure 

kooskõlastusringi.

oktoober 2017 Eelnõu eesmärgiks on lihtsama, omavahel paremini haakuva, lünkadeta ja paremini arusaadava keskkonnaõiguse loomine. 

Eelnõuga kõrvaldatakse praktikas ilmnenud puudused ja lihtsustatakse loa menetlust ning viiakse kooskõlla EL õigusega.

Kultuuriministeerium Etendusasutuse seaduse muutmise 

seaduse väljatöötamine

VTK tehtud 2016 september 2017 november 2017 Etendusasutuste rahastussüsteemi kaasajastamine

Kultuuriministeerium Muinsuskaitseseaduse eelnõu 

ettevalmistamine

detsember 2017 

(võimalusel)

Muinsuskaitseseaduse eelnõu väljatöötamise eesmärk on muuta kultuuriväärtuste hoidmise ja

kaitse korraldust puudutavat normistikku selliselt, et tagada paremini kultuuriväärtusega

asjade säilimine, sh reformida kehtivat korraldust ning lahendada kehtiva MuKSI rakendamisel tekkinud probleemid. Eelnõu 

väljatöötamiseks on koostatud VTK ning see on ministeeriumidega kooskõlastatud (21.04.2014 – 13.05.2014). Eelnõu on läbinud ka 

esimese kooskõlastusringi. Eelnõu menetlus on pooleli (lükati VV istungil tagasi rahastuse puudumise tõttu, VV otsustab rahastuse 

RES läbirääkimiste käigus). Kuna eelnõu vahepeal seisis, on nüüd edasiliikudes kavatsus esimest kooskõlastusringi korrata.

Kultuuriministeerium Spordiseaduse ja 

halduskoostööseaduse 

muudatusettepanekute eelnõu 

väljatöötamine

veebruar 2017 aprill 2017 Eelnõuga volitatakse EOK-le teatud spordiorganisatsioonide rahastamisega seonduvad haldusülesanded. VV kabineti nõupidamise 

otsuse kohaselt VTK ei tehta (kiireloomuline).

Kultuuriministeerium Muuseumiseaduse muutmise 

väljatöötamiskavatsus näituste 

riikliku kahjuhüvitise korraldusega 

seoses

detsember 2017 VTK käigus on analüüsitud senist näituste riikliku kahjuhüvitise korraldust muuseumiseaduses ja vajadusel esitatud ettepanekud 

selle muutmiseks

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Vedelkütuse ja sellega seonduvate 

seaduste muutmise seaduse eelnõu

Ei ole. 2015. a august. Ei koostata. 2017. a veebruar 2017. a aprill Ei tehta. Parandatakse turuosaliste konkurentsiolukorda ja maksulaekumisi. 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Enegeetika valdkonna seaduste 

kodifitseerimine

Ei ole. Ei ole. Ei koostata. november 2017 veebruar 2018 Ei tehta. Energeetikavaldkonna seaduste kaasajastamine, sh eriti elektrituruseaduste sisuliselt vananenud normide ülevaatamine ja 

uuendamine. EL õigusakte üle võtta pole plaanis. VTK-d ei koostata HÕNTE § 2lg 2 p 5 tõttu.

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Lennundusseaduse ja 

riigilõivuseaduse muutmise seadus

Ei ole. Ei ole. Ei koostata. veebruar 2017 september 2017 Ei tehta. Seaduseelnõu peamine eesmärk on lennundusseaduse kooskõlla viimine komisjoni määrusega (EL) nr 965/2012.

Eelnõuga reguleeritakse nii ärilise kui mitteärilise lennutegevusega seonduvat. Kui EL määrus nr 216/2008 (alusmäärus) 



Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Eurocontroli lennuliikluse ohutuse 

alast koostööd käsitlevate 

Ei ole. Ei ole. Ei koostata. märts 2017 mai 2017 Ei tehta. Võetakse üle kaks protokolli: . Eurocontroli lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitlev 13. detsembri 1960. aasta rahvusvaheline 

konventsiooni, nagu seda on korduvalt muudetud, konsolideeriv protokoll, mis on koostatud 1997. aasta 27. juunil Brüsselis ja 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Lennundusseaduse muutmine 

(Õhuruumi kasutamise määruse 

sättete üleviimine ja FUA 

komisjonile otsustusõiguse 

sätestamine)

Ei ole. Ei ole. Ei koostata. august 2017 märts 2018 Ei tehta. Riigisisesesse õigusesse on vaja üle võtta rakendusmääruse 1034/2011 ja 1035/2011 ning määruse 300/2008 ja 139/2014 teatud 

regulatsioonid. Ülevõtmise tähtaeg oli 17.10.2011 rakendusmäärustel ja 31.12.2017 määrusel 139/2014. VTK-d ei plaanita HÕNTE § 

1 lg 2 p 2 tõttu.

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Mõõteseaduse eelnõu Ei ole. juuli 2012 Ei koostata. veebruar 2017 juuni 2017 Ei tehta. Mõõtetulemuste jälgitavuse nõude ulatuse muutus; kinnispakendite täitekoguse nõude kontrollimise dokumenteerimise nõuete 

leevendamine. VTK on vana, kuna otsustati uue seaduse koostamise kasuks (varasemalt kalduti olemasoleva seaduse muutmise 

poole). 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Raudteeseaduse eelnõu Ei ole. Ei ole. Ei koostata. juuli 2017 detsember 2017 Ei tehta. Võetakse üle direktiivid 2016/797 ja 2016/798; ülevõtmise tähtaeg on 16.06.2019; VTK-d ei plaanita HÕNTE § 1 lg 2 p 2 tõttu. 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Liiklusseaduse muutmise seaduse 

eelnõu EL direktiivide 2014/45 ja 

2014/47 ülevõtmiseks

Ei ole. Ei ole. Ei koostata. oktoober 2016 märts 2017 Ei tehta. Võetakse üle direktiivid 2014/45 ja 2014/47; ülevõtmise tähtaerg on 20.05.2017; VTK-d ei plaanita HÕNTE § 1 lg 2 p 2 tõttu. 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Autoveoseaduse eelnõu (sh 

liiklusseaduse, riigilõivuseaduse, 

tolliseaduse ja 

ühistranspordiseaduse muutmise 

seaduse eelnõu)

Ei ole. Ei ole. Ei koostata. august 2011 märts 2017 Ei tehta. AutoVS kooskõlla viimisega MSÜS-i, LS, KORS ja teiste seaduste ning EL autoveoalaste määrustega. Samuti on osutunud vajalikuks 

mitmetes alamaktides toodud nõuded kehtestada seaduse tasemel. Eelnõu alustamisel VTK koostamise kohustust ei olnud

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Turimiseaduse ja võlaõigusseaduse 

muutmise seadus

Eelnõu 

väljatöötamisele 

eelnes Ernst ja 

Youngi uuring 

„Pakettreisidirektiivi 

mõju ja 

alternatiivsete 

tagatissüsteemide 

rakendatavus"

mai 2016 Ei koostata. veebruar 2017 juuli 2017 Ei tehta. EL õiguse ülevõtmine – pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiiv EL 2015/2302. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg 1.01.18, 

jõustamise tähtaeg 1.07.18.

Eelnõu valmib MKM-JUM ühistööna

Maaeluministeerium Maaparandusseadus tehtud september 

2012

tehtud jaanuar 2016  märts 2017 Kehtiv maaparandusseadus võeti vastu 2003. aastal. Seaduse vastuvõtmisest saadik on seda korduvalt väiksemate muudatustega 

ajakohastatud, kuid viimasel kümnendil aset leidnud muudatused maakasutuse osas on kaasa toonud selle, et kehtiv seadus ei 

vasta enam praktilistele vajadustele ning vajab ajakohastamist ja täpsustamist. Probleeme põhjustab selline ehitustegevus, mis 

toob endaga kaasa maaparandussüsteemi kahjustumise, voolutakistused kraavi voolusängis ning maaparandushoiutööde 

ebapiisavus, mis põhjustavad häireid maaparandussüsteemi toimimises. Lisaks eeltoodule vajab regulee-rimist muu vee 

maaparandussüsteemi juhtimise korraldamine. Täpsustamist vajavad maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate 

kvalifikatsiooninõuded, nõuded maaparandussüsteemi projekteerimistingimuste andmisele ning maaparandusühistute tegevusele. 

Kuna muudatusi on väga palju, on otstarbekas kehtestada seadus terviktekstina. 

Maaeluministeerium Loomakaitseseaduse muutmise 

seadus (tsirkuseloomad)

tehtud mai 2015  veebruar 2017  aprill 2017 Eelnõuga keelatakse suurte kaslaste, karude, elevantide ja ahvide kasutamine tsirkustes. Nende loomaliikide tsirkustes kasutamise 

keelamine on vajalik, kuna tsirkused ei suuda tagada nende loomade pidamise nõuete täitmist.

Maaeluministeerium Kalandusturu korraldamise seaduse 

muutmise seadus

 veebruar 2017  märts 2017 Kalandusturu korraldamise seaduses täiendatakse riigiabi ja vähese tähtsusega abi sätteid, arvestades EL õigusesttulenevat 

läbipaistvusnõuet ning samuti peegeldades konkurentsiseadu-ses olevaid riigiabi ja vähese tähtsusega abi sätteid, et riigiabi 

andjatel oleksid ühtlasemad reeglid, olenemata sellest, milliste EL-i õigusaktide alusel nad abi annavad. Eelnõuga sätestatakse 

kohustus kalamajandusliku vähese tähtsusega abi andjatel kanda nende kaudu antud kalamajandusliku vähese tähtsusega abi 

andmed konkurentsiseaduse alusel peetavasse riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse. VTK-d ei koostata lähtuvalt HÕNTE § 1 

lõike 2 punktist 2.

Maaeluministeerium Geneetiliselt muundatud 

organismide keskkonda viimise 

seaduse muutmise seadus 

 juuni 2017  september 2017 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduses kavandatud muudatused on tingitud geneetiliselt muundatud 

põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogu asutamise vajaduse äralangemisest. Geneetiliselt muundatud põllukultuuride 

käitlemise nõuded jõustusid 18. novembril 2010. a, kuid seni ei ole Eestis keegi kasvatanud geneetiliselt muundatud põllukultuure 

ega ka huvi tundnud nende kasvatamise võimaluste vastu, mistõttu puudub vajadus andmekogu asutamiseks. Sellest tulenevalt 

tehakse ka asjakohased muudatused geneetiliselt muundatud põllukultuuride käitleja mõistes, käitlemise õigus tekib senise 

registrisse kandmise kohustuse asemel Põllumajandusameti teavitamisega. Teave geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitleja 

kohta kantakse edaspidi toidu ja sööda esmatöötlejate registrisse.

Maaeluministeerium maaelu ja põllumajandusturu 

korraldamise seaduse muutmise 

seadus ning sellega seonduvalt 

teiste seaduste muutmise seadus 

(väärtuslik põllumajandusmaa)

kookõlastatud 

juuli 2014

 märts 2017  mai 2017 Seadust  täiendatakse peatükiga, mis sätestab  õiguslikud alused väärtusliku põllumajandusmaa määratlemiseks. Tulenevalt 

kehtivast planeeringuseadusest on väärtuslikke põllumaid seni määratletud nii üldplaneeringutes kui maakonnaplaneeringutes iga 

üksiku omavalitsuse või maavalitsuse äranägemisel. Sellest tulenevalt on Siseministeerium, maavalitsused ning mitmed kohalikud 

omavalitsused pöördunud Maaeluministeeriumi poole ettepanekuga defineerida väärtuslik põllumajandusmaa ning töötada välja 

ühtsed õiguslikud alused väärtusliku põllumajandusmaa kui piiratud ressurssi kasutamiseks ja kaitseks. Maaelu ja 

põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu VTK oli  kooskõlastamisel eelnõude infosüsteemis (EIS) 2014. 

aasta juulis.



Maaeluministeerium Taimekaitseseaduse muutmise 

seadus

 veebruar 2017  august 2017  september 2017 Kavas on analüüsida taimekaitseseaduse muutmise vajadust taimetervise valdkonnas asjakohaste normidega ohtliku 

taimekahjustaja tõrje korraldamiseks. Ühtlasi nimetada taimetervise valdkonna pädev asutus, täiendada seadust vastutusnormiga 

puidust pakkematerjali vastavusmärgi mitteõiguspärase kasutamise, turustamise ja parandamise nõuete rikkumise eest ning 

täiendada seadust taimekaitsevahendi kasutaja teavitamiskohustusega, et tagada taimekaitsetööde ohutus mesilastele. Samuti on 

kavas analüüsida taimekaitseseaduse muutmise vajadust puidukuivati või TaimKS § 45 lõikes 2 nimetatud ettevõtte nõuetele 

vastavaks tunnistamise korra ja menetluse ning Fütosanitaarmeetmete rahvusvahelise standardi ISPM 15 kohaste puidutöötlemise 

nõuete osas.

Maaeluministeerium Toiduseaduse ja söödaseaduse 

muutmise seadus

tehtud oktoober 

2016

 aprill 2017  mai 2017 Seadusi muudetakse seoses EL uuendtoidu määruse 2015/2283 rakendamisega (kohaldub 01.01.2018). Kuna uuendtoidu loataotlusi 

hakkab edaspidi menetlema EL komisjon, siis  tuleb ära muuta VTA kui hindamisasutuse funktsioon nimetatud taotluste 

menetlemisel ja kaotada uuendtoidukomisjon, kes nõustas senini VTA-d uuendtoidu küsimustes.

Maaeluministeerium Taimede paljundamise ja sordikaitse 

seaduse muutmise seadus

tehtud august 

2015

 juuni 2017  september 2017 Seemnete sertifitseerimise kord muudetakse kiiremaks ja lihtsamaks selliselt, et sertifitseeritud seemne põldtunnustamist ja 

proovide võtmist saab teha seemne tootja, kellele on antud volitus seda teha ning kes on läbinud vastava koolituse. Korra 

muutmine suurendab sertifitseeritud seemne tootja omavastutust, vähendab sertifitseerimisega seotud halduskoormust seemne 

tootjale ja sertifitseerimise korraldamisest tulenevat Põllumajandusameti töökoormust. See kiirendab sertifitseerimise protsessi. 

Samuti täpsustatakse tootja kohustust teavitada oma tarbeks toodetud seemne sortidest sordi omanikke, et sordi omanikud 

saaksid teavet oma sortide seemne oma tarbeks tootmise ja kasutamise kohta ning saaksid seeläbi õiglast tasu nende sortide 

kasutamise eest.

Maaeluministeerium Põllumajandusloomade aretuse 

seadus

 märts 2017  oktoober 2017  november 2017 VTK-d on vaja koostada ja seaduse uut tervikteksti on vaja kehtestada seoses EL aretuse määruse 2016/1012 rakendamisega 

(kohaldub 01.11.2018). Kehtivast seadusest tuleb välja jätta nimetatud määrust dubleerivad sätted ja teha muud määruse 

rakendamiseks vajalikud muudatused. Näiteks loakohustus hakkab olema üksnes teatud liiki loomade tõuraamatu pidamisega 

tegelevatel isikutel. Samuti on vaja  ohustatud tõu säilitamise eesmärgil reguleerida olukord, kus ohustatud tõu tõuraamatu pidajal 

on tegevusluba tunnistatud kehtetuks või see  on peatatud.

Maaeluministeerium Loomakaitseseaduse ja 

pankrotiseaduse muutmise seadus

 märts 2017  oktoober 2017  detsember 2017 Loomakaitseseadust (LoKS) muudetakse, kuna praktikas on tekkinud vajadus muuta loomapidaja loomapidamiskohustuse 

ülevõtmise korda. Samuti on edaspidi looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustuste täitmise ülevõtjaks kohaliku 

omavalitsusüksuse asemel riik Veterinaar- ja Toiduameti kaudu. Pankrotiseadust täiendatakse sätetega, mille kohaselt on kohtult 

õigus taotleda sihtotstarbelise deposiidi määramist võlgniku loomade pidamise kui avalikes huvides tehtavate kulutuste katteks nii 

ajal, mil võlgnikule on määratud ajutine pankrotihaldur, kui ka ajal, mil võlgnikule on nimetatud pankrotihaldur. Juhul, kui riik on 

kandnud LoKS-i alusel kulu looma pidamisega seotud kohustuste täitmiseks, nähakse ette, et riigi sissenõutav nõue rahuldatakse 

samas järgus pandiga tagatud tunnustatud nõuetega.

Maaeluministeerium Toiduseaduse muutmise seaduse 

väljatöötamiskavatsus

 juuni 2017 Kavas on analüüsida toiduseaduse muutmise vajadust seoses eesmärgiga vabastada tegevusloakohustusest need käitlejad, kellele 

tegevusloakohustust ei näe ette EL õigus (näiteks need, kes valmistavad loomset toitu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) nr 852/2004 II lisa III peatükis nimetatud ettevõttes (sealhulgas eraelamus) ja kes soovivad seda turustada teisele käitlejale). 

Samuti analüüsitakse vajadust kehtestada erandeid väikeettevõtjatele seoses ruumidele ja seadmetele kehtivate nõuetega.

Maaeluministeerium Väetiseseaduse muutmise seadus  juuni 2017  oktoober 2017  detsember 2017 Väetiseseaduse muutmise seaduse muudatused on tingitud vajadusest ajakohastada väetiseregistri andmekoosseisu, EÜ 

märgistusega väetise käitlemisest teavitamise sisu nõuetega ning väetiste jaemüügi üle tehtava järelevalve pädevuse 

täpsustamisega.

Maaeluministeerium Taimekaitseseaduse muutmise 

seaduse väljatöötamiskavatsus

 juuli 2017 Kavas on analüüsida taimekaitseseaduse muutmise vajadust  seoses 1. jaanuaril 2017. a jõustuva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) 2016/..., mis käsitleb taimekahjustajate vastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ.

Maaeluministeerium Veterinaarkorralduse seaduse ja 

sellega seotud seaduste muutmise 

seaduse väljatöötamiskavatsus

 oktoober 2017 Kavas on analüüsida vajadust muuta järelevalvetoimingute regulatsiooni veterinaarkorralduse seaduses ja sellega seotud seadustes 

seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse 

eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise, taimse 

paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendite eeskirjade kohaldamine ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 999/2001, 

1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, määruseid (EL) nr 1151/2012, 652/2014 

ning direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ, 2008/120/EÜ ja 2009/128/EÜ (ametliku kontrolli määrus). 

Nimetatud ametliku kontrolli määrus jõustub eeldatavalt 2018. aasta alguses ning seda kohaldatakse eeldatavalt märtsist 2020. 

Ametliku kontrolli määrusega uuendatakse ametlike kontrollide regulatsiooni ja laiendatakse selle kohaldamisala. Kuna ametliku 

kontrolli määrus jätab liikmesriigile sisuliste valikute tegemisel kaalutlusruumi, siis tuleb analüüsida erinevaid valikuid 

kaalutlusruumi kasutamiseks ja eesmärgi saavutamiseks.

Maaeluministeerium Kalapüügiseaduse muutmise seadus oktoober 2015 koostöös KeMga, 

MEM esitab oma osa 

KEM-ile ja KEM 

edastab koos oma 

osaga ise JUM-le ja 

RK-le.

Kavas on asutada ühtne andmekogu kõigi kalapüügiseaduse alusel kogutavate andmete kogumiseks ja menetlemiseks, mis on täies 

mahus võimalik liidendada riigi infosüsteemiga. Tagatakse, et kalalaevaregistris saavad toiminguid teha ja seal registreeritud 

kalalaevu omada vaid kutselise kalapüügiga tegelevad isikud ning vaba püügivõimsuse kasutamine muutub paindlikumaks,  

võimaldades kutselise kalapüügiga tegelevatel  isikutel püügil kasutatavad kalalaevad ilma pika ooteajata kalalaevaregistrisse 

kanda. Muudatuste tulemusena peaks vähenema fiktiivsete tehingute tegemise võimalus kalalaevaregistri vaba aeguva 

püügivõimsuse hoidmise aja pikendamiseks.

Rahandusministeerium Tulumaksuseaduse muutmise 

seaduse eelnõu

jaanuar 2017 märts 2017 mai 2017 Vähendame ettevõtte tulumaksu (14% senise 20% asemel) juriidilisele isikule regulaarselt makstavatelt dividendidelt.



Rahandusministeerium Tulumaksuseaduse muutmise 

seaduse eelnõu

jaanuar 2017 veebruar 2017 aprill 2017 Leevendame optsioonide maksustamise reegleid ja loome soodsama maksurežiimi tööandja pakutud töötaja majutusele ja 

transpordile.

Rahandusministeerium Eelnõu tööjõumaksude tagasimakse 

või maksukrediidi süsteemi loomise 

kohta 

märts 2017 juuni 2017 Rakendame tööjõumaksude tagasimakse või maksukrediidi süsteemi alustavate ja kiiresti kasvavate ettevõtete tööjõumaksude 

ajutiseks vähendamiseks.

Rahandusministeerium Ettevõtluskonto seaduse eelnõu 

(Tulumaksuseaduse, 

sotsiaalmaksuseaduse ja teiste 

seaduste muutmise seaduse eelnõu)

jaanuar 2017 märts 2017 mai 2017  Loome bürokraatiavaba ettevõtlusvormi väikeettevõtjatele – ettevõtluskonto teenuste ja kauba müügiks füüsilistele isikutele või 

kauba müügiks juriidilistele isikutele kuni 25 000 € ulatuses aastas. Lihtsustame füüsilisest isikust ettevõtjate maksustamist ja 

aruandlust.

Rahandusministeerium Kogumispensionide seaduse ja 

investeerimisfondide seaduse 

muutmise seaduse eelnõu  (II samba 

väljamaksed)

detsember 2015 jaanuar 2016 I kooskõlastusring 

november 2016, II 

kooskõlastusring 

veebruar 2017

aprill 2017 Muudatused II samba väljamaksetes, III samba nö tööandjapensionis, direktiivi ülevõtmine. Soodustame konkurentsi 

pensionifondide turul ja pensionifondide investeeringuid Eestisse.

Rahandusministeerium Riigivaraseaduse muutmise seaduse 

eelnõu

jaanuar 2017 mai 2017

Rahandusministeerium Karastusjookide maksu seaduse 

eelnõu

VTK-d ei tehta veebruar 2017 märts 2017 mai 2017 Suhkru liigtarbimise vähendamiseks maksustame kõrge suhkrusisaldusega joogid.

Rahandusministeerium Sõiduautode registreerimise tasu 

eelnõu

veebruar 2017 VTK-d ei tehta veebruar 2017 märts 2017 mai 2017 Väiksema kütusekulu ja keskkonnamõjuga sõiduautode eelistamiseks kehtestame sõiduauto võimsusest sõltuva ühekordse 

registreerimise tasu.

Rahandusministeerium Riigieelarve seaduse muutmise 

eelnõu

jaanuar 2017 aprill 2017 Hoiame riigieelarve keskmisena struktuurses tasakaalus. Varasema struktuurse ülejäägi kasutamisel ei tohi eelarve puudujääk 

ületada 0,5% SKT-st aastas. Pikaajaliselt tulutoovate taristuinvesteeringute rahastamiseks kasutame tarvidusel täiendavat 

võõrkapitali.

Rahandusministeerium Eriteenistusi reguleerivate 

õigusaktide muutmise 

väljatöötamiskavatsus

juuni 2017  Muudatuste eesmärgiks on läbi teenistusalaste regulatsioonide ühtlustamise saavutada ühtne ja paindlik avalik teenistus, kus 

sarnast tööd tegevaid teenistujaid koheldakse võrdselt. Hõlbustada eriteenistujate eriteenistuste sisest ja avaliku teenistuse ülest 

rotatsiooni ja mobiilsust, tõhustades seeläbi riigiasutuste omavahelist koostööd, oskusteabe vahetust ning riigi poolt väljaõppe 

saanud professionaalide jätkamist avalikus teenistuses. Samuti on muudatuste eesmärgiks tagada õigusselgus ning vähendada 

õigusloome mahtu, sisebürokraatiat ning kulusid riigi personali- ja palgaarvestuses

Rahandusministeerium Eesti Vabariigi omandireformi aluste 

seaduse muutmise eelnõu

november 2017

Rahandusministeerium Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja 

elektriaktsiisi seaduse muutmise 

seaduse eelnõu 

detsember 2015 september 2017 jaanuar 2017 Maksustada alternatiivsed tubakatooted, sh e-sigaretid, sigaritele ja sigarillodele kehtestatakse kahekomponendiline aktsiis, 

tubakatoodete maksumärkide arvepidamine hakkab toimuma elektroonilise andmekogu abil, muudetakse aktsiisi maksmise korda 

kaugmüügil.

Rahandusministeerium Pakendiaktsiisi seaduse uue 

versiooni väljatöötamiskavatsus

jaanuar 2017 Pakendiaktsiis muudetakse kahekomponendiliseks luues nn pakendi turuletoomise maksustamise komponendi, pakendihaldus 

muutub läbipaistvamaks, pakendiaktsiis saab fiskaalse sisu.

Rahandusministeerium Pakendiaktsiisi seaduse eelnõu aprill 2017

Rahandusministeerium Kogumispensionide seaduse 

muutmise seaduse eelnõu

Jaanuar 2017 VV 

kabinet

VTK-d ei tehta märts 2018 Tagame eripensionites selguse ja võimaldame kõikidele ligipääsu teisele pensionisambale. 

Rahandusministeerium Vedelkütuse jm seaduste muutmise 

seaduse eelnõu

aprill 2017 september 2017 Luuakse reaalajas toimiv järelevalve süsteem nii kütuse ladustamise kui ka liikumise üle Eestis, samuti muudetakse tagatistega 

seonduvat regulatsiooni. 

Rahandusministeerium Makseasutuste ja e-raha asutuste 

seaduse, Finantsinspektsiooni 

seaduse, võlaõigusseaduse ja 

krediidiasutuste seaduse muutmise 

seaduse eelnõu 

veebruar 2017 juuni 2017 PSD2 harmoneerimine. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg 13.01.2018

Rahandusministeerium KAVSi paranduste VTK juuni 2017 Konsulteeritakse KAVSi seaduse rakendamisel ilmnenud probleemide lahendusi

Rahandusministeerium Ühistulises vormis finantsteenuste 

osutamise teemaline VTK

juuli 2017 Tuleme välja ettepanekutega, kuidas täiendada HLÜ-de tänast regulatsiooni ja lisame ka ühistupankade temaatika

Rahandusministeerium Finantstegevuse maksu eelnõu aprill 2017 mai 2017 Kehtestame finantstegevuse maksu

Rahandusministeerium Väärtpaberituru seaduse ja sellega 

seonduvate teiste seaduste 

muutmise seaduse eelnõu 

aprill 2017 I 

kooskõlastus, juuni 

2017 II kooskõlastus

august 2017 MIFID II/MiFIR II ülevõtmine. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg 3.7.2017 (regulatsiooni kohaldamine alates 1.1.2018). 



Rahandusministeerium Eesti väärtpaberite keskregistri 

seaduse ja teiste seaduste 

muutmise seaduse eelnõu

I kooskõlastus 2016, 

II kooskõlastus 

veebruar 2017

aprill 2017 CSDRi ülevõtmine; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise 

tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012  ülevõtmine; Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -

lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL ning 

määrust (EL) nr 596/2014  ülevõtmine; KAVSi kiireloomuline muudatus seoses ühisrahastustega; prospektivaba künnise tõstmine.

Rahandusministeerium Pandikirjade seaduse eelnõu I kooskõlastus 

oktoober 2017, II 

kooskõlastus 

veebruar 2018

aprill 2018 Kehtestatakse pandikirjade regulatsioon

Rahandusministeerium Kindlustustegevuse seaduse ja 

sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seaduse eelnõu

jaanuar 2017 aprill 2017 IDD ülevõtmine. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg 23.2.2018

Rahandusministeerium Vastastikuste kindlustusseltside 

regulatsiooni VTK

märts 2017 Konsulteeritakse vastastikuste kindlustusseltside võimalikku regulatsiooni 

Rahandusministeerium Kindlustustegevuse seaduse 

muutmise VTK

aprill 2017 Konsulteeritakse edasikindlustusandjate regulatsiooni muudatusi, mh ka USA ja ELi vahel sõlmitud lepingust tulenevaid

Rahandusministeerium Kindlustustegevuse seaduse 

muudatused 

I kooskõlastus 

september 2017, II 

kooskõlastus 

november 2017

jaanuar 2018 Parandatakse Solventsus II direktiivi ülevõtmise vead

Siseministeerium Eradetektiivindusseaduse VTK novebmer 2017 Reguleerida seadusandlikult eradetektiivindust, kaitstes isikute põhiõigusi ja –vabadusi.

Siseministeerium Turvaseadus aprill 2016 aprill 2017 juuni 2017  Kehtiv turvaseadus on vananenud. Eelnõuga vaadatakse üle turvateenused, uuendatakse regulatsiooni vastavalt praktikale 

eesmärgiga parandada teenuse kvaliteeti ja võimaldada teostada järelevalvet turvateenuse pakkujate üle.

Siseministeerium Välismaalaste seaduse muutmine jaanuar 2017 märts 2017 september 2017 Euroopa Parlamnedi ja Nõukogu direktiivi, mis käsitleb kolmandate riikide kodanike teadustöö, õpingute, õpilasvahetuse, 

tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja au-pair´na töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja elamise tingimusi, 

ülevõtmine. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on 23.05.2018. 

Siseministeerium Nimeseadus november 2015 märts 2017 märts 2017 september 2017 Uue NS-i struktuur ja ülesehitus on selge, kaasaegne ja otstarbekas ning vastab praegu õigusaktidele esitatavatele nõuetele. 

Täpsustatud ja muudetud on nimemuutmise aluseid ja piiranguid ning ebaselgeid norme, et vältida võimalikke õiguslikke vaidlusi ja 

nende lahendamisega kaasnevat täiendavat halduskoormust

Siseministeerium Turismiseaduse muutmine aprill 2012 detsember 2016 märts 2017 juuni 2017 Tagatakse majutusteenuse kasutajate andmete senisest tõhusam ja kaitstum töötlemine ning täpsutatakse majutusettevõttes 

peatuvate isikute registreerimise korda. Luuakse alus majutusteenuse kasutajate andmete elektrooniliseks töötlemiseks.

Siseministeerium Rakenduskõrgkooliseaduse 

muutmine

aprill 2017 mai 2017 august 2017 Ühtlustatakse ja korrastatakse SKA õppekulude hüvitamise regulatsioon. Õppekulud on kohustatud hüvitama SKA pooleli jätnud 

isikud ja kooli lõpetanud isikud, kuid ei ole õpitud erialal tööle asunud. 

Siseministeerium teenistuse erijuhtudest tulenevalt 

seaduste muutmise seaduseelnõu 

väljatöötamise kavatsus

märts 2017 mai 2017 november 2017 ATS-i ja eriteenistuse seadusi täiendatakse sätetega, mis võimaldavad teenistujale jätkata palga maksmist, teenistusstaaži 

arvestamist vigastada saamisel või hukkumisel hüvitiste maksmist ka olukorras, kus teenistuja ei saa temast mitteolenevatel 

põhjustel tööd teha (näiteks röövitakse teise riigi poolt).

Siseministeerium Eriteenistuste seaduste muutmine aprill 2017 august 2017 november 2017 Eriteenistuse seadusi täiendatakse regulatsiooniga, mis võimaldab eripensioni maksmise peatada, kui eripensioni saajat 

kahtlustatakse riigireetmises. 

Siseministeerium Väärteomenetluse seadustiku ja 

teiste seaduste muutmise seadus

september 2016 märts 2017 aprill 2017 Eelnõuga tahetakse väärteomenetluses luua uus lihtsustatud menetlusliik - lühimenetlus.  

Siseministeerium Korrakaitseseaduse ja teiste 

seaduste muutmise seadus

2018 aasta I 

kvartal

november 2018 Kavandatud tegevused 1. Järelevalvepädevuste korrastamine; 2. Korrakaitseseaduse muudatus ettepanekud SIM vajadustest 

lähtuvalt; 3. Korrakaitseseaduse meetmed teistele vähendamaks politsei sekkumist vajadust.

Siseministeerium Riigipiiri seaduse, 

kriminaalmenetluse seadustiku, 

politsei ja piirivalve seaduse 

muutmise seadus

aprill 2017 mai 2018 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, 

avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks. Direktiivi tekst on vastu võetud (avaldatud EL Teatajas 4. mai 2016) 

ning ülevõtmise perioodiks on seatud 2 aastat, so mai 2018 

Siseministeerium Uue relvaseaduse VTK mai 2018 vajalik töötada välja kontseptsioon ja põhimõtted, mida relvaseaduses põhimõtteliselt muudetakse. 2017 lõpuks on VTK 

kontseptsioon välja töötatud ja 2018 aastal saab saata VTK kooskõlastamisringile.



Siseministeerium Politsei ja piirivalve seaduse ning 

päästeteenistuse seaduse muutmine 

läbitud märtsis 

2016

läbitud 2016 

detsembris 

veebruar 2017 Eelnõu väljatöötamine on tingitud probleemidest, mis on ilmnenud Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA), Kaitsepolitseiameti ja 

Päästeameti igapäevatöö käigus. Kehtivad õigusaktid on teatud juhtudel saanud asutuste igapäevase töö korraldamisel takistuseks. 

Näiteks ei võimalda kehtiv seadus politseiametniku teenistusastet ajutiselt ülendada, mis on teatud juhtudel vajalik missioonil 

viibivate politseiametnike puhul. Muudatustega kõrvaldatakse takistused ülesannete täitmiseks, suurendatakse õigusselgust ning 

vähendatakse dubleerimist ja töökoormust.Lisaks luuakse eelnõuga õiguslik alus riigipiiri valvamise korraldamise andmekogu 

(edaspidi KILP) loomiseks. KILP on PPA integreeritud piirihalduse korraldamiseks loodav andmekogu, millega tagatakse valve- ja 

seiresüsteemide haldamine, piirijulgeoleku tagamiseks vajaliku teabe kogumine, ressursside planeerimise kvaliteet ja töötulemuste 

arvestamine, riskianalüüsipõhine riigipiiri valvamise korraldus, riigipiiri valvamise tegevuse tulemuste täpne analüüsimine ja 

töötlemine ning piirijulgeolekut käsitleva teabe kvaliteetne edastamine ja vahendamine. KILP-i peamine eesmärk on luua politseile 

võimekus jälgida reaalajas riigipiiril toimuvat, see tõhustab riigi julgeoleku tagamist.

Siseministeerium Korrakaitseseaduse, 

ühistranspordiseaduse ja kohaliku 

omavalitsuse korralduse seaduse 

muutmise seadus

Vastavalt hea 

õigusloome ja 

normitehnika 

eeskirja § 1 lõike 

2 punktile 1 ei ole 

eelnõu kohta 

koostatud 

väljatöötamiskava

tsust.

veebraur 2017 märts 2017 Seaduste muutmine seoses KOVide õiguste laiendamisega  korrakaitse osas. Plaanis muuta:

- Ühistranspordiseaduses (õigus kasutada edaspidi isiku suhtes füüsilist jõudu)

- Korrakaitseseaduses (erimeetmete laiendamine + vahetu sunni õiguse andmine)

- Väärteomenetluse seadustikus (õigus pidada avaliku korra rikkuja kinni peale õigusrikkumise lõpetamist menetluse läbiviimiseks)

- Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (sätestatakse ametniku hariduse nõue eeldusena vahetu sunni kasutamisele).  

Kohalike omavalitsuste olemasolevate korrakaitse ülesannete täitmiseks õiguste laiendamise eelnõu kuulub Vabariigi Valitsuse 100 

päeva plaani, mis on koostatud valitsusliidu üldeesmärkide täitmiseks ametis oleku esimese saja päeva jooksul (23.11.2016 

–3.03.2017). Seega HÕNTE § 1 lg 2 p 1 kohaselt VTK-d ei koostatud. JUM ei kooskõlastanud eelnõu märtsis, SIM-JUM kohtumine 

seaduse teemal 30.03.2017

Siseministeerium Perekonnaseisutoimingute seaduse 

ja rahvastikuregistri seaduse 

muutmise seadus

oktoober 2015 mai 2016 läbitud oktoobris 

2016

mai 2017 Kavas muuta menetlustes avalduste andmekooseisu (vähendada) ja esitamise viise, reguleerida pagulaste 

perekonnaseisudokumentide  esitamise viise ja nõudeid ning täiendada seadust praktikas esile tulnud probleemide lahendustega. 

VTK on eelnõu kohta koostatud ning läbinud kooskõlastusringi 12.10-09.11.2015, vt EIS toimik: 15-1433. JuM kooskõlastas VTK 

märkustega 01.12.2015 kirjga nr 8-2/6949. 5. märtsil 2016 toimusid JuM ja SiM vahel kooskõlastuskirja pinnalt ka sisulised 

läbirääkimised.

Siseministeerium Relvaseaduse muutmise ja sellega 

seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seadus

detsember 2015 juuni 2017 Eelnõu eesmärk on korrastada seaduse teksti, viia seadus kooskõlla Riigikohtu otsustega (muudatused, mis jäid Riigikogu 

menetluse käigus viimasest eelnõu paketist välja), erinevad julgeolekuga seonduvad aspektid, samuti viia Eesti õigus kooskõlla ka 

EL-i rakendusmäärusega, mis käsitleb tulirelvade laskekõlbmatuks muutmist. Enne eelnõu koostamist ei ole koostatud 

väljatöötamiskavatsust, kuna mõnede muudatused on kiireloomulised seoses Euroopa Liidu õigusakti jõustumisega. Euroopa 

Komisjon võttis vastu rakendusmääruse (EL) 2015/2403, millega kehtestatakse tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise norme ja 

meetodeid käsitlevad ühised suunised, et tagada laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade jäädav kasutuskõlbmatus, seda 

kohaldatakse 8. aprillist 2016. aastal. Eestis on tulirelvade laskekõlbmatuks muutmisega seonduv regulatsioon sätestatud RelvS-is 

ja selle alusel kehtestatud õigusaktides. Tagamaks otsekohalduvas rakendusmääruses sätestatu rakendamine Eestis, tuleb teha 

vajalikud muudatused RelvS-is, sest kehtiv regulatsioon ei ole Euroopa Komisjoni rakendusmääruses sätestatuga kõiges kooskõlas. 

EISi toimik 15-1793/08

Siseministeerium Kodakondsuse seaduse muutmise 

seaduse eelnõu 

Vastavalt hea 

õigusloome ja 

normitehnika 

eeskirja § 1 lõike 

2 punktile 1 ei ole 

eelnõu kohta 

koostatud 

väljatöötamiskava

tsust.

veebraur 2017 märts 2017 mai 2017 Võimaldada taotluse alusel naturalisatsiooni korras Eesti Vabariigi kodakondsust Eestis sündinud alla 15-aastastele lastele, kelle 

vanem või vanemad on kas määratlemata kodakondsusega isikud või kolmanda riigi kodanikud ning elasid Eestis püsivalt enne 

20.08.1991, kui lapse vanemad või last üksi kasvatav vanem või täisealiseks saades laps esitab taotluse kolmanda riigi 

kodakondsusest loobumiseks.  Eelnõu on seotud valitsuskabinetis ettevalmistamisel oleva teemaga „Ettepanekutest kodakondsuse 

seaduse muutmiseks“ ning SiM on teinud valitsusele järgmised ettepanekud: 1. Kiita heaks valitsuskabineti nõupidamisele esitatud 

memorandumi punktis 1.3 nimetatud ettepanek kodakondsuse seaduse muutmiseks. 2. Otsustada, et tegemist on kiireloomuliste 

muudatustega, mis on seotud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi punktis 6.6 toodud eesmärgi täitmisega ning mitte koostada 

väljatöötamiskavatsust.VTK-d ei koostata, tegu on kiireloomulise eelnõuga tulenevalt VV tegevusprogrammis seatud 

tähtajaga.

Sotsiaalministeerium Sotsiaalhoolekande seaduse 

muutmine

märts 2017 VV 

kabinet

aprill 2017 Seoses riigireformi ning haldusreformiga tuleb teha muudatusi ka SHS-is. Muudatuste tegemine sotsiaalhoolekande seaduses, mis 

muudavad toimetulekutoetuse maksmise paindlikumaks ning motiveerivad inimesi rohkem tööl käima. Muudatused toovad kaasa 

ka STAR arendusvajaduse (nt täiendavate eluasemekulude katmise võimaluse loomine jms). Tegevuskavas p 2.16  

(toimetulekutoetus+vajaduspõhisest loobumine). RESiga samas rütmis, et garanteerida seejärel ka eelnõu menetlus. Kabinetti 

märtsis 2017.  Kabinetimaterjalides tehakse ettepanek koostada eelnõu ilma väljatöötamiskavatsust koostamata (põhjalik analüüs 

sisaldub kabinetimaterjalides).

Sotsiaalministeerium Riikliku matusetoetuse seaduse 

kehtetuks tunnistamine ja sellega 

seonduvalt teiste seaduste 

muutmine 

märts 2017 VV 

kabinet/istung

veebruar 2017 märts 2017 Riikliku matusetoetuse maksmise taastamine. Praegu on võimalik riiklikku matusetoetust saada vaid neil matusekorraldajatel, kes 

on saanud matusetoetuse taotlemise kuul või sellele eelneva 12 kuu jooksul vähemalt ühel korral toimetulekutoetust. Tegemist 

valitsuse 100 päeva eelnõuga (nende puhul VTK kohustust ei olnud). Eelnõu saanud kabineti heakskiidu. 

Sotsiaalministeerium Töölepingu seaduse, perehüvitiste 

seaduse, ravikindlustuse seaduse jt 

seaduste muutmine

09.02.2017 VV 

kabinet, märts 2017 

VV kabinet

september 2017 Vanemapuhkuste ja hüvitiste süsteemi puudutavate õiguslike muudatuste tegemine lähtuvalt valitsuse suunistest. Tegemist 

valitsuse 100 päeva eelnõuga (nende puhul VTK kohustust ei olnud). Memorandum saanud kabineti heakskiidu. 



Sotsiaalministeerium Meditsiiniseadme seaduse 

muutmine

detsember 2017 märts 2018 juuni 2018 Meditsiiniseadme alaste regulatsioonide kaasajastamine ohutute ja kvaliteetsete seadmete kättesaadavuse tagamiseks ja 

parendamiseks (tervishoiuteenuse osutajate teavitamiskoormuse optimeerimine kasutusele võetud seadmete kohta). 

Sotsiaalministeerium Vereseaduse muutmine september 2017 märts 2018 detsember 2018 Vere valdkonna regulatsioonide kaasajastamine ohutute ja kvaliteetsete veretoodete kättesaadavuse tagamiseks ja parendamiseks 

(verekabinettidele esitatavad nõuded, referentlabori nõuete täpsustamine, doonorluse edendustegevuste fikseerimine seaduse 

tasemel). 

Sotsiaalministeerium Ravikindlustuse seaduse muutmine märts 2017 

memorandum VV 

istungile

juuni 2017 september 2017 Ravikindlustuse alaste regulatsioonide kaasajastamine ravimite rahalise kättesaadavuse tagamiseks ja parendamiseks.  Viime 

soodusravimite loetelu ja piirhindade väljatöötamise üle Eesti Haigekassasse ning anname haigekassale õiguse sõlmida 

hinnakokkuleppeid ka tervishoiuteenuste raames kasutatavate ravimite osas. Samuti läheb haigekassasse üle meditsiiniseadmete 

loetelu menetlemine. Täiendava ravimihüvitise regulatsiooni muutmine (VV 100 päeva plaanis), kus täiendav ravimihüvitis muutuks 

rahalisest mitterahaliseks ja sellevõrra väheneks automaatselt apteegis patsiendi poolt makstav summa, samuti kaob vajadus 

avalduse esitamise ja selle menetlemise järele.  Kabinetimaterjalides tehakse ettepanek koostada eelnõu ilma 

väljatöötamiskavatsust koostamata (põhjalik analüüs sisaldub kabinetimaterjalides).

Sotsiaalministeerium Ravimiseaduse muutmine detsember 2016 märts 2017 juuni 2017 Ravimialaste regulatsioonide kaasajastamine ohutute ja kvaliteetsete ravimite kättesaadavuse tagamiseks ja parendamiseks (sh 

ravimijäätmete kogumise ja käitlemise lihtsustamine apteekides, müügiloata ravimite kättesaadavuse parendamine haiglatele, 

kingituste andmise täiendav piiramine arstidele ja apteekritele ravimite müüjate poolt, apteekide vahelise koostöö võimaldamine 

apteegis valmistatud või personaalselt jaendatud ravimite paremaks kättesaamiseks üle Eesti) ning koostame eelnõu. Kehtestame 

ravimite juurdehindluse piirmäärad õigusselge regulatsioonina seaduse tasemel. Võtame Eesti õigusesse üle nn Sunset Clause ning 

teeme ettevalmistusi Eesti õigusruumi vastavusse viimiseks kliiniliste uuringute EL määrusega (jõustub oktoobris 2018). Kaalume 

ravimiseaduse täiendamist, kui selguvad võimalikud tõrked pakendi turvaelementide andmekogu juurutamisel (andmekogu peab 

olema töökorras veebruaris 2019). Analüüsime võimalusi apteekidest müüdavate ravimite valiku ja hindade avalikustamise 

fikseerimiseks.

Sotsiaalministeerium Tööturuteenuste ja -toetuste 

seaduse, töötuskindlustuse seaduse 

ja töövõimetoetuse seaduse 

muutmine

märts 2017 august 2017 Teemad:

1) EURES võrgustikku liikmete ja partnerite vastuvõtusüsteemi loomine. TKindlS täpsustada töötukassa EURES-ga seotud 

ülesandeid andes töötukassale ülesande vastuvõtusüsteemi hallata ning luua TKindlS-s volitusnorm ministri määruse andmiseks, 

kus sätestatakse EURES liikmeks ja partneriks vastuvõtmise täiendavad ja täpsemad tingimused ja kord. 

2) TTTS § 41 ja TKindlS kaalutlusõiguse lisamine Riigikohtu lahendi alusel. Muudame minimaalselt, ei ühtlusta SÜS-iga. Töötukassa 

võib nõuda alusetult saadu osaliselt või täielikult tagasi. 

3) EGF-i projektide elluviimiseks ajutiselt töötuskindlustusvahendite kasutamine (nn laenamine seni, kuni EGF raha üle kannab). 

Praegu kasutatakse sildfinantseeringut. 

4) Sõidu- ja majutustoetuse (SMT) mittemaksmine KOV-ides, kus ühistransport on tasuta ja isik saab teenusel osaleda ilma selleta, 

et kulusid tekiks. Teema jäämine paketti sõltub poliitilisest toest. 

5) Erabüroode üle riikliku järelevalve teostamine (töövahendus ja renditöö). Erabüroode üle järelevalve teostamise kohustuse üle 

andmine Tööinspektsioonile. Plaanitud järelevalve hõlmab TTTSis seatud nõudeid (tasu võtmise keeld, majandustegevusteade) ning 

SoVS § 6 lg 4 keeldu töövahendajal nõuda tema poole tööleidmise sooviga pöördunud isikult andmeid raseduse, sünnitamise, 

lapsevanemaks olemise, perekondlike kohustuste täitmise või mõne muu soolise kuuluvusega seotud asjaolu kohta. Eeldab 

renditöö küsimuste kokku leppimist TAOga detsembri lõpuks ning TI kaasamist. 

6) TöISi regulatsioon – TöIS skoobi laiendamine TVTS andmetele, võimalik andmelao regulatsiooni täiendamine sõltuvalt piloodi 

tulemustest ning läbirääkimistest TK-ga. 

7) TVTS - haiguslehel olemine ning TVT maksmine uue siseneja puhul kord on probleemne (kontroll ei ole võimalik, tagasinõuete 

tegemine on valulik), vajab lahendust. 

8) Koolinoored – aktiivsusnõue pole täidetud ühest koolist teiste minemisel, mistõttu on suveperioodil probleemne aktiivsusnõude 

täitmine. Soovitus registreerida töötuks tekitab segadust.

9) Kui on maksud ühes kuus välja mitme kuu tasud, siis ei saaks neid tasusid arvesse võtta ühes kuus – analoog vanemahüvitise 

seaduse muudatusega - paragrahv 3 lg 7 (2). 

10) Töövõimetoetuse ja töötutoetuse maksmise täpsustamine TTTSis 

Sotsiaalministeerium Tervishoiuteenuste korraldamise 

seaduse muutmine

2015 oktoober oktoober 2017 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatus seoses välisarstide registreerimise ning isikuandmete vaaldamise ja 

pabertõendi kaotamisega. Analüüs sisaldub SoM kodulehel avalikustatud auditi lõpparuandes (2015.a.). Eelnõu juba läbinud 1 

kooskõlastusringi. 2016. a. kabinetiotsus mitte koostada VTKd ja valmistada kohe ette seaduseelnõu. 

Sotsiaalministeerium Soolise võrdõiguslikkuse seaduse 

muutmine

veebruar 2017 VV 

kabinet

märts 2017 september 2017 planeeritud Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmisega kehtestatakse riiklik järelevalve naistele ja meestele sama või võrdväärse töö eest 

makstava tasu võrdsuse põhimõtte üle, viiakse seadusesse sisse sama või võrdväärse töö definitsioon ning täpsustatakse SoVS 

asjakohast kehtivat regulatsiooni, eesmärgiga toetada nii võrdse tasu maksmise kohustuse järgimist kui loodavat järelevalvet. TI 

pädevuse laiendamine teostamaks järelevalvet naistele ja meestele sama ja võrdväärse töö eest makstava palga võrdsuse üle. VV 

tegevusprogrammi tegevus (p 2.3/10.9).Eelnõu saanud kabineti heakskiidu (otsus oli valmistada järgmises etapis ette eelnõu).



Sotsiaalministeerium Rahvusvahelise kaitse saajate 

kohanemist toetavate teenuste 

mudeli, sh rahastusmudeli, 

väljatöötamine

september 2017 oktoober 2018 Valmib teenuste pakkumise ja rahastamismudel, mis arvestab riigi ja rahvusvahelise kaitse saajate võimalusi ning vajadusi. 

Rahvusvahelise kaitse saajatele pakutav eesti keele õppe, eluruumide, tõlketeenuse ja tugiisikuteenuse pakkumine on killustunud. 

Teenuste pakkumise korraldus on ministeeriumi tasemel, kuigi olemuselt on tegemist kohaliku tasandi teenustega (eluruum, 

tugiisikuteenus) või ametitasandi teenustega (eesti keele õpe, tõlketeenus). 

Sotsiaalministeerium Perehüvitiste seaduse muutmine veebruar 2017 Vastavalt valitsuse koalitsioonilepingule tõstetakse lasterikka pere toetuse suurus 300 euroni 3-6 lapse perele ning 400 euroni 7 ja 

enama lapsega perele. Seadus jõustus kiireloomulisena (muudatused lisati RaM eelnõu juurde, mis oli üks osa maksupaketi 

eelnõust - võeti kiirkorras vastu).

Sotsiaalministeerium Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse 

muutmine

november 2015  aprill 2017 mai 2017 Õppelaenude kustutamise administreerimine  on üle viidud HTM-st ja RAM-st SKA-sse. Koalitsioonileping näeb ette õppelaenu 

kustutamise rakse puudega lapse vanemal. 

Sotsiaalministeerium Võrdse kohtlemise seaduse 

muutmine 

juuli 2015 detsember 2017 jaanuar 2018 Laiendatakse VõrdKS kohaldamisala, voliniku pädevused ja PIK järelevalve

Sotsiaalministeerium Soodustingimustel 

vanaduspensionide seaduse ja 

väljateenitud aastate pensionide 

seaduse muutmise seadus

aprill 2017 VV 

kabinet

detsember 2017 Soodus- ja väljateenitud aastate pensionid on reformitud. Inimesed töötavad kauem ja riigi kulud vähenevad.  Memorandum esitati 

eelmise valitsuse kabinetinõupidamisele, kuid valitsus seda ei arutanud. VV tegevusprogrammis aastateks 2016-2019 p.11.2 all on 

esitada 31. märtsiks 2017.a. Vabariigi Valitsusele soodustingimustel pensionide analüüs ja ettepanekud. Esitatakse koos 

tööõnnetus - ja kutsehaiguskindlustuse memorandumiga, kuna need on omavahel seotud. 

Sotsiaalministeerium Riikliku pensionikindlustuse seaduse 

muutmise seadus

Jaanuar 2017 VV 

kabinet

märts 2017 märts 2018 Vastavalt 3.11.2016 valitsuskabineti otsusele koostab Sotsiaalministeerium koos Rahandusministeeriumiga riikliku 

pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse ja esitab selle kooskõlastamisele 2017. aasta I 

kvartalis. VTK peamiseks sisuks on pensioniea sidumine alates 2027. aastast oodatava elueaga vanuses 65 ja paindliku pensioni 

kontseptsioon. 

Sotsiaalministeerium Kaitseväeteenistuse seaduse, 

kaitseväeteenistuse seaduse 

rakendamise seaduse, politsei ja 

piirivalve seaduse ning 

prokuratuuriseaduse muutmise 

seadus

Jaanuar 2017 VV 

kabinet

jaanuar 2017 aprill 2017 Olemasolevad eripensionid on reformitud. VV 15.09.2016 kabinetiistungil otsustati, et Sotsiaalministeerium koostöös 

Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi ning Justiitsministeeriumiga valmistab ette eriseaduste muutmise eelnõu. Eripensionide 

eelnõule ei eelnenud väljatöötamiskavatsust, kuna kabinetiistungil tehti ülesandeks kohe välja töötada seaduse eelnõu. 

Muudatusega kaotatakse õigus eripensionile alates 1. jaanuarist 2020 teenistusse asuvatel politseiametnikel, tegevteenistujatel ja 

prokuröridel. Muudetakse vanaduspensioniealistel isikutel tegevteenistuspensioni finantseerimist 

Sotsiaalministeerium Inimuuringute seadus märts 2017 september 2017 veebruar 2018 Kliinilised ravimiuuringud ning meditsiiniseadme uuringud käivad läbi eetikakomitee, mis hindab nende eetilisust. Samas on 

hulgaliselt uuringuid, kus riivatakse isikute põhiõigusi. analüüsimisel, kuidas ja kas peaks neid samuti eetikakomitee poolt hinnata 

laskma. 2017.a jõustub lõplikult Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 536/2014, 16. aprill 2014, milles käsitletakse 

inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilisi uuringuid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/20/EÜ. Seoses sellega on 

vajalik kogu inimuuringute sh kliiniliste ravimiuuringute ning meditsiinseadmete kliiniliste uuringute valdkond üle vaadata. Sh 

täpsustada inimuuringute mõistet, luua õiguslikud alused eetikakomiteede tegevusele ning inimeste õigustele ja kohustustele 

osalemisel inimuuringutes. Lisaks Tervise infosüsteemi eetikakomitee kaotamine.

Sotsiaalministeerium Surma põhjuse tuvastamise seaduse 

muutmine

aprill 2017 august 2017 aprill 2018 Peamine põhjus seaduse muutmiseks on asjaolu, et seaduses reguleeritud nõuded vajavad uuendamist (seadus pole vastavuses 

tegelikkusega). 

Teine põhimõtteline muudatuste tegemise vajadus tuleneb tegelikust elust. 10 aasta jooksul on reaalses elus toimunud muutused 

nii seadusandluses kui ka igapäevases elus ning koos sellega on täiustunud ka surma põhjuse tuvastamise võimalused. Lisaks vajab 

reguleerimist surma tuvastamine sõja tingimustes. Muudatust valmistab ette EKEI koostöös Sotsiaalministeeriumi ja 

Justiitsministeeriumiga. Surmateatise digitaliseerimine.

Sotsiaalministeerium Tervishoiuteenuse osutamise seadus juuni 2017 detsember 2017 aprill 2018 VV tegevuskavas on 2015.a detsembri tähtajaga psühhiaatrilise abi seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise VTK 

koostamine seoses patsiendi õiguste parema kaitse tagamisel. Huvigruppidelt saadud tagasiside kohaselt tuleb psühhiaatrilise abi 

seadus asendada täies ulatuses uue seadusega selleks, et vähendada psüühikahäirega patsientide stigmatiseeritust, tagada parem 

patsiendi õiguste kaitse ka muudes meditsiini valdkondades ning täpsustada tervishoiutöötajate õigused ja kohustused 

tervishoiuteenuse osutamisel. Lisaks on andnud oma vastavad juhised Riigikohus oma lahendis 3-2-1-155-13. 

Sotsiaalministeerium Tervishoiutöötajate 

vastutuskindlustuse seadus 

veebruar 2017 juuli 2017 juuli 2017 september 2017 Eestis tervishoiutöötajate ja tervishoiuteenuse osutajate kohustuslik vastutuskindlustus või analoogset eesmärki täitev ühtne 

süsteem hetkel puudub. Planeeritava seaduseelnõu eesmärgiks on perspektiivis nii patsiendikesksuse tõstmise, kui 

patsiendiohutuse parandamise ja süsteemi läbipaistvuse suurendamise eesmärkidel üle minna mittesüülisele vastutuskindlustuse 

süsteemile.

Sotsiaalministeerium Inimgeeniuuringute seaduse 

muutmine 

veebruar 2016 aprill 2017 juuni 2017 Eesmärgiks koeproovide välismaale viimise otsustamise tase viia VV tasemelt Tartu Ülikooli.

Sotsiaalministeerium Ravikindlustuse seaduse muutmine märts 2017 kabinet 2017 september Töötame välja muudatused tööealise elanikkonna ravikindlustuskaitse püsivuse suurendamiseks ning koostöös 

Rahandusministeeriumiga analüüsib nende mõju maksulaekumisele. Kindlustuskaitse laiendamiseks tuleb muuta RaKS-i (§ 5), üle 

vaadata ka visiiditasuga seotud sätte, mille kohta on ettepanekud teinud riigikogu liikmed. Muudetakse ka elektroonilise 

töövõimetuslehe väljakirjutamise ja edastamise sätteid (E-TVL edastamise algusaeg, kaalutakse töövõimetuslehe väljakirjutamist, 

kui haigestumine toimub riiklikul pühal ja puhkepäeval, hoolduslehe pikkus lapse raske haiguse ajal). 

Sotsiaalministeerium Narkootiliste ja psühhotroopsete 

ainete ja nende lähteainete seaduse 

muutmine

juuli 2017 Eesmärgiks on isikustada narkomaaniaravi andmekogu, mis võimaldab kogutavate andmete kvaliteeti kontrollida ja leitud vigu 

parandada. 



Sotsiaalministeerium Tervishoiuteenuste korraldamise 

seaduse muudatuse eelnõu seoses 

esmatasandi tervisekeskustega, 

üldarstiabi korraldus

aprill 2017 II kv 2017 Esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamine (VVTP 11.13), seotud perearstide ja pereõdede rolli suurendamisega. 

Tervisekeskusete regulatsiooni kehtestamine ja volitusnormi lisamine TTKS-si ning tervisekeskuse ruuminõuete sätestamine ja 

perearsti ruuminõuete muutmine.

Sotsiaalministeerium Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse 

muutmine

2015 2016 jaanuar 2017 Eelnõuga piiratakse alkoholi kättesaadavust ja tarbimist alaealsite poolt, kehtestatakse piirangud alkoholi jaemüügile ja 

reklaamisel. Peamine eesmärk on rahva tervise kaitse, alkoholist tingitud sotsiaalsete ja tervisekahjude vähendamine ning 

alkoholitarbimise ja sellest tulenevate kahjude vähendamine alaealiste hulgas. 

Eelnõuga rakendatakse ellu Vabariigi Valitsuses 20. veebruaril 2014. a heaks kiidetud „Alkoholipoliitika Rohelises Raamatus“ 

kavandatud meetmed.   

Sotsiaalministeerium Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje 

seaduse (NETS) muutmine seoses 

hädaolukorra seadusega

juuli 2017 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus viiakse kooskõlla hädaolukorra seaduses (jõustub 01.07.2017. a.) sätestatud 

hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise põhimõtetega. Ajakohastatakse nakkushaiguste epideemilise leviku 

tõkestamise korraldus, sh karantiini kehtestamine ja lõpetamine ning Eesti riigipiiril eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise 

kord ja tingimused. 

Sotsiaalministeerium Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje 

seaduse (NETS) muutmine seoses 

tervishoiuteenuste osutamisega 

seotud nakkustega

 veebruar 2017 mai 2017 september 2017 Tervishoiuteenuse osutamisega seotud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje asjakohaste sätete kaasajastamine seaduses. 

Seadusemuudatus näeb ette ümberkorraldusi tervishoiuteenuse osutamisega seotud nakkushaiguste ennetamise ja seire 

korraldamises ning muutusi tervishoiuteenuse osutajate teavitamiskohustuses ja kohustustes rakendada asjakohaseid 

ettevaatusabinõusid.

Sotsiaalministeerium Rahvatervise seaduse eelnõu 2013 2017 juuni 2018 aprill 2017. aastal jätkub uue rahvatervise seaduse eelnõu väljatöötamine (sh selle rakendusaktide). Vabariigi Valitsuse tööplaani tähtaeg 

eelnõu valitsusse saatmiseks on 2018. a aprill. VTK on kooskõlastusringil käinud. Eelnõu on koostamisel 2013 VTK baasil ja uut teha 

ei plaanita.

Eelnõuga sätestatakse uus rahvatervise seaduse terviktekst, millega soovitakse täpsustada rahvastiku tervise eest vastutajate ringi 

(tervis igas poliitikas põhimõtte sisseviimine), täpsustada rahvatervise valdkonna tegevusi (rahvatervise, keskkonnatervise ja 

tervisedenduse tegevused), täpsustada maakonna ja KOV tasandi ülesandeid rahvatervise valdkonnas, täpsustada rahvastiku 

tervise kõrgetasemeliseks kaitseks vajalikke nõudeid nt ilu- ja isikuteenuste osutamisel jne.

Sotsiaalministeerium Tervishoiuteenuste korraldamise 

seaduse muutmine

juuni 2017 2016 september oktoober 2017 märts 2018 TTKSi muutmine tervishoiualase majandustegevuse andmebaasile õigusliku aluse andmine. Tervishoiualase majandustegevuse 

andmebaasile õigusliku aluse andmine (A-veeb)

Seotud ja täitmine sõltub tööplaani punktist - Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (seotud kiirabi 

osutamise juhtimisega sündmusel nn välijuht)

Sotsiaalministeerium Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse 

muutmine

märts 2017 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise eesmärgiks on õigusselguse suurendamine ja halduskoormuse vähendamine. 

Eelnõu katab muu hulgas tervisekontrolli, juhendamist ja väljaõpet ning esmaabi.

Sotsiaalministeerium SHS muutmine veebruar 2017 VV 

kabinet

juuni 2017 NEET noorteseire tehniline lahendus ja toetavad teenused on rakendatud.

Sotsiaalministeerium Tubakaseaduse muutmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu tubakatoodete direktiivi 2014/40/EL art 15 ja 16 ülevõtmine. Direktiivi üle võtmiseks 

tubakaseaduse eelnõu koostamine, direktiivi art 15 ja 16 üle võtmise tähtaeg sõltub KOM rakendusaktide jõustumisest. 

Sotsiaalministeerium Raseduse katkestamise ja 

steriliseerimise seaduse muutmine

detsember 2017 mai 2018 august 2018 Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse § 17 (Raseduskatkestusandmekogu asutamine) volitusnormi täpsustamine. 

Sotsiaalministeerium Tervishoiuteenuste korraldamise 

seaduse muutmine

märts 2017 1. Spetsialistide tervishoiuteenuse osutamisel osalemine 2. TA, EHK ja spetsialistide juurdepääs TISi 3. TIS eetikakomitee kaotamine 

1.4. Tervishoiuteenuste dokumenteerimine ja säilitamine (eriarstid)

Sotsiaalministeerium Töövaidluse lahendamise seaduse 

eelnõu 

juuli 2014 september 2016 märts 2017 Töötatakse välja uus töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu kohtuväliseks töövaidluse lahendamiseks. Eelnõuga tunnistatakse 

kehtetuks kehtiv töövaidluse lahendamise seadus. 

Tegevus on seotud töövaidluste süsteemi kaasajastamisega. Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse ülevaatamise ja 

muutmise eesmärgiks on efektiivne ja kvaliteetne töövaidluskomisjonide (TVK) menetlus individuaalse töövaidluse lahendamisel. 

Seaduse muudatus toob kaasa selgemad menetlusreeglid ning õiguslünkade eemaldamise tulemusena TVK otsuse tegemise selgete 

ja läbipaistvate põhimõtete alusel. Menetlusreeglite täpsustamise vajadus on ilmnenud nii TVK-de tegevuspraktikast endast, kuid 

sellele on ühtlasi osundanud 2013.a Töövaidluste analüüsi uuringu tulemused ja auditi tulemused. 

Välisministeerium Konsulaarseaduse muutmine 

(konsulaarkaitse direktiivi 

ülevõtmine)

VTK-d ei tehta september 2017 detsember 2017 Eelnõuga võetakse üle nõukogu direktiiv (EL) 2015/637, 20. aprill 2015, mis käsitleb koordineerimis- ja koostöömeetmeid, millega 

hõlbustatakse liidu esindamata kodanike konsulaarkaitset kolmandates riikides ning tunnistatakse kehtetuks otsus 95/553/EÜ. 

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on 1.05.2018.

Välisministeerium Rahvusvahelise sanktsiooni seadus aprill 2017 märts 2018 september 2018 RSanS muutmine on vajalik, sest kehtiva seaduse alusel on tekkinud probleeme uute keerulisemate sanktsioonide riigisisesel 

rakendamisel, rakendusasutuste omavahelise koostöö korraldamisel ja sanktsiooni rikkumiste menetlemisel. Mõned ilmnenud 

probleemidest seonduvad kehtiva õigusliku regulatsiooniga, teised selle puudumisega. Probleemidele on juhtinud tähelepanu nii 

erinevad ametiasutused kui ka ettevõtjad. Muuta on vaja mõisteid, riigiasutuste pädevusi ja karistusi sanktsiooni rikkumise korral 

ning laiendada rahapesu andmebüroo pädevust finantssanktsiooni rakendamise üle järelevalve teostamisel. 


