
Tähtaeg (märgitakse kuu täpsusega; mõjude analüüsi koostamine märgitakse siis, kui on teada, et tehakse eraldi mahukam analüüs)

Ministeerium Tööplaani õigusloomeline punkt VTK esitamine 

kooskõlasta-

misele

Mõjude 

analüüsi 

koostamine

Eelnõu esitamine 

kooskõlastamisele

Eelnõu esitamine VV-le Järelanalüüs Lühikirjeldus sisu osas. EL õigusaktide korral 

märgitakse ülevõtmise tähtaeg.

Haridus- ja Teadusministeerium UNESCO hariduses 

diskrimineerimise vastu võitlemise 

konventsiooni ratifitseerimise 

seaduse eelnõu 

HÕNTE § 1 lg 2 

p 3

juuni 2014 - - - Konventsiooni ning Eesti seaduste kooskõla ja 

ratifitseerimise mõjude analüüs

Välisriigi kutsekvalifikatsiooni 

tunnustamise seaduse muutmise 

seaduse eelnõu 

HÕNTE § 1 lg 2 

p 5

- november 2013 veebruar 2014 Seotud Euroopa Komisjoni kirjaga, mille 

kohaselt ei ole nimetatud seadus täielikult 

kooskõlas direktiiviga 2005/36/EÜ teenuse 

ajutise osutamise nõuete osas

Riigipreemiate seaduse eelnõu tehtud 2013 - november 2013 märts 2014 - Riigi kultuuri-, spordi- ja teaduspreemiate 

andmise samadele alustele viimine 

Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli 

seaduse ning teadus- ja 

arendustegevuse korralduse 

seaduse muutmise seaduse eelnõu 

tehtud 2013 - november 2013 märts 2014 - Seotud rikkumismenetlusega, mille kohaselt ei 

ole nimetatud seadused kooskõlas direktiiviga 

1999/70/EÜ õppejõududega järjestikuste 

tähtajaliste töölepingute sõlmimise osas

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 

ning erakooliseaduse muutmise 

seaduse eelnõu

HÕNTE § 1 lg 2 

p 1

- aprill 2014 juuni 2014 - VV tegevusprogramm: Laiendame 

koolilõunatoetuse maksmist lisaks põhikooli 

õpilastele ka gümnaasiumiõpilastele

Kutseseaduse muutmise seaduse 

eelnõu 

märts 2014 - mai 2014 september 2014 - Kutsesüsteemi osapoolte rollide täpsustamine 

ning tööturu seire ja prognoosi ning oskuste 

arendamise koordinatsioonisüsteemi loomine

VV tegevusprogramm: Analüüsime 

kõrgkoolides tegutsevate avatud ülikoolide 

toimetulekut ja kutseõppeasutustes toimuva 

täiendusõppe korraldust, pidades eesmärgina 

silmas mittepäevastes õppevormides 

võimaluste avardamist erarahastuse 

kaasamiseks kõrgharidusse

Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse 

muutmise seaduse eelnõu

HÕNTE § 1 lg 2 

p 1

- mai 2014 september 2014 - VV tegevusprogramm: Analüüsime 

vajaduspõhise õppetoetuste süsteemi 

rakendamise sisulisi ja finantsilisi tulemusi, 

vajadusel tehes sellest tulenevaid muudatusi 

seadusandluses

Ministeeriumide õigusloomeplaanide ülevaade 2014

2014. aastal algatatud eelnõud, mis koostatakse hea õigusloome ja normitehnika eeskirja (HÕNTE) kehtivate mõjude hindamise nõudeid järgides. Iga ministeerium järgib 

käesoleval aastal 100% kehtivaid HÕNTE nõudeid. Samuti kajastatakse 2012. a ja 2013.a algatatud ja aastasse 2014 ületulevad täna kehtivate nõuete järgi tehtavad 

eelnõud.

2013. aastal ja varem algatatud eelnõud, mille puhul HÕNTE uusi mõjuhindamise nõudeid ei pea järgima (eeldab, et varasem alustamine on eelnevatel aastatel kokku 

lepitud ning kasjastatud varasematest õigusloomeplaanide ülevaadetest).



Teadus- ja arendustegevuse 

korralduse seaduse muutmise 

seaduse eelnõu

HÕNTE § 1 lg 2 

p 1

- mai 2014 september 2014 - VV tegevusprogramm: Tõstame rahastust kõigi 

täiskoormusega doktoriõppes olevate 

spetsialistide tööle rakendamiseks 

teadustöötajatena, mis kindlustab neile ka 

sotsiaalsed garantiid

Välisriigi kutsekvalifikatsiooni 

tunnustamise seaduse muutmise 

seaduse eelnõu

oktoober 2014 - detsember 2014 aprill 2015 - Uue kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 

direktiivi ülevõtmine; ülevõtmise tähtaeg 

18.01.2016

Haridus- ja Teadusministeerium Koolieelse lasteasutuse seaduse 

muutmise seaduse eelnõu 

- - detsember 2013 märts 2014 - Lasteaiakohtade kättesaadavuse parandamine

Tallinna Tehnikaülikooli seaduse 

eelnõu 

- - detsember 2013 märts 2014 Tallinna Tehnikaülikoolile oma seaduse 

väljatöötamine

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 

ning erakooliseaduse muutmise 

seaduse eelnõu

- - oktoober 2013 september 2014 Munitsipaalüldhariduskoolide rahastamise 

põhimõtete muutmine

VV tegevusprogramm: Käsitleme kooli 

palgafondi ühtsena ning lubame 

omavalitsustele eraldatud riikliku 

haridustoetuse raames finantseerida vajadusel 

ka koolides töötavaid tugispetsialiste või osta 

teenuseid maakondlikelt tugikeskustelt

Täiskasvanute koolituse seaduse 

eelnõu 

tehtud 2010 - jaanuar 2014 august 2014 - Täiskasvanute täienduskoolitusasutuste 

tegevuse korrastamine

Justiitsministeerium Tausta- ja julgeolekukontrolli  

regulatsioon

1.06.2014 1.09.2014 2013 ületulev ül

Haldusmenetluse seaduse 

järelanalüüs ja vajadusel 

väljatöötamiskavatsus

1.09.2014 

(vajadusel)

01.10.2014 (vajadusel) 2013 ületulev ül

Haldussunni ja karistuse analüüs 01.06.2014 

(vajadusel)

01.10.2014 (vajadusel)



Halduskorralduse konseptsioon 1.02.2015 2013 ületulev ül

Lobireeglid 01.02.2015 

(huvirühmadel

e)

Osaühingu osanike nimekirja 

pidamise õiguse andmine 

registripidajale

30.06.2014 2013 ületulev ül

Pankrotiseaduse muudatused 

eesmärgiga vähendada 

raugemisega lõppenud menetluste 

arvu

1.04.2014 1.06.2014 2013 osaliselt ületulev ül; eelnõu peaks 

valmima juunis

Saneerimisseaduse muudatuste 

menetlemine parlamendis

1.02.2014 1.05.2014 2013 ületulev ül; eelnõu valmib ja saadetakse 

kooskõlastamisele juunis

Brüssel I määruse eesti õiguskorda 

rakendamise analüüs

1.03.2014 juuni 2014 15.07.2014 Määrus peab rakenduma 15.01.2015. 

Puuduvad sellised õiguspoliitilised valikud, 

mida VTKs kajastada.

Tsiviilsete kaitsemeetmete 

tunnustamise ja täitmise määruse 

rakendamine

1.03.2014 15.04.2014 1.06.2014 Määrus jõustub 11.01.2015; eelnõu 

kooskõlastamisele juunis, mistõttu lükkub 

edasi VV-le esitamise tähtaeg

Võla sissenõudmiseks tehtud 

kulutuste hüvitamise eelnõu

1.02.2014 1.07.2014 15.09.2014 2013 ületulev ül

Krediidikulukuse määra ja 

tarbijalepingutes vahekohtu 

kokkuleppe keelustamise eelnõu 

(TsMS, VÕS ja TsÜS muutmine)

juunis

Intellektuaalse omandi 

kodifitseerimise koordineerimine

1.12.2014 1.04.2015

Orbteoste direktiivi ülevõtmise 

ettevalmistamine

1.03.2014 1.05.2014 2013 ületulev ül

Autoriõiguste ja autoriõigustega 

kaasnevate õiguste kollektiivse 

teostamise ning muusikateoste 

internetiõiguste multi-territoriaalse 

litsentsimise kohta siseturu 

direktiivi ülevõtmise eelnõu 

ettevalmistamine

1.12.2014 Vaja tegeleda, kui direktiiv vastu võetakse.



Teede talumist, kasutamist ja muid 

küsimusi reguleeriva eelnõu  

väljatöötamine

1.11.2014 Analüüsitakse neid õiguslikke probleeme, mida 

ei reguleerita uues planeerimis-seaduses ega 

ehitusseaduses ja mis kerkivad üles 

teeseaduse kehtetuks tunnistamisega.

TMS muutmise eelnõu eesmärgiga 

tõhustada elatise kättesaamist

15.10.2014 1.12.2014

Paberivabale kohtumenetlusele 

ülemineku ettevalmistamine

1.09.2014 projekt jätkub 2015

Laevakinnistusraamatut puudutava 

regulatsiooni muutmine

30.06.2014

Ametlike Teadaannete uue 

infosüsteemi kasutusele-võtmiseks 

seaduste muutmise eelnõu

30.06.2014

Täitemenetluse seaduse, 

Kohtutäituri seaduse, kohtutäituri-

määrustiku muutmine seoses 

kohtutäiturite tasumäärade 

muutmisega

22.04.2014

Kohtutäituri seaduse, kohtutäituri-

määrustiku muutmine seoses uue 

täitemenetluse infosüsteemi 

kasutusele võtmisega 2015. a 

esimeses kvartalis

1.07.2014

Pankrotiseaduse muutmine halduri 

tasu puudutavas osas

1.03.2014

Istanbuli konventsiooni 

allkirjastamine

30.09.2014 01.11.2014 (VäMile)

Kriminaalmenetluse seadustiku 

analüüsi komisjoni juhtimine ning 

võimalikud muudatused seoses 

eeluurimise kiiruse ja isikute 

põhiõigustega

15.07.2014 30.09.2014

KrMS muudatused tulenevalt 

kannatanute ja katkematuse 

uuringutest: eelnõu

juuli 2014

EN korruptsiooni kriminaal-

õigustiku konventsiooni 

lisaprotokolli ratifitseerimine

Lisaprotokolli esitamine 

31.12.2014

Vahekohtunike korruptsiooni 

kriminaliseerimist puudutav lisaprotokoll - 

kohustus GRECO ees. JuM esitab eelnõu 

VäMile, kes saadab VVsse.



Alkoholiravi karistuse alternatiivi ja 

mõjutusvahendina

31.05.2014 30.09.2014 Sarnaselt narkoraviga teha eelnev mõjude 

analüüs ning välja töötada süsteem 

alkoholiraviks sõltlastele (nii KrMS §202 alusel 

kui ka karistusalternatiivina). Koostöös SoM-

ga ja TAI-ga.

1) 2014 süsteemi väljatöötamine, õigusaktide 

ettevalmistamine

2) 2015 õigusaktide jõustumine; proovifaas 

joobes juhtidega 

3) 2016+ suunamiste kasv, proovimine ka 

muud liiki rikkujatega (pisivargad, 

vägivallatsejad).

Joobes juhtide karistusi puudutav 

uuring

30.11.2014 

(vajadusel)

Analüüsida, kas/milliseid muudatusi oleks 

otstarbekas teha joobes juhtide karistamist 

puudutavas regulatsioonis (nt rikkujatele 

juhtimisõiguse tagastamise tingimused, 

"sundkursused" vms). Puudutab nii 

liiklusseadust kui KarSi. Vajadusel eelnõu.

Ekspertiisi liikide, nende 

otstarbekuse ja tasuvuse analüüs

Analüüsida ekspertiiside liike, ekspertiisisakti 

sisu ja pikkust ning ekspertiiside hindasid, 

nende ajakohasust ja reguleerimise viisi, 

pakkuda vajadusel ajakohastatud hinnakiri. 

Analüüsida teatud ekspertiiside välismaalt 

ostmise võimalusi ja maksumust. Kaasata 

EKEI. Vajadusel muudatused eelnõus.

Vangistusseaduse muudatused 31.12.2014 2014 teemad: 1) Distsiplinaarvastutus 

(määratlusnõude selgus),                                         

2)  distsiplinaarkaristuste kustumine (KaRRS 

analoogia, noorte kinnipeetavate 

eritingimused),   3) VangS § 69 rakendamise 

piiramine;   4) kohtuistungite helisalvestiste 

kättesaadavaks tegemine vahistatutele ja 

kinnipeetavatele  

Vangide ja kriminaalhooldusaluste 

registri põhimääruse volitusnormi 

muutmine vangistusseaduses

30.05.2014 30.09.2014

Sundravi regulatsiooni (TsMS ja 

KrMS) ülevaatamine ja SoM-i 

vastavas töörühmas osalemine, 

analüüs ja KrMS muutmise eelnõu  

31.05.2014 30.10.2014 Sundravi regulatsiooni ülevaatamine hõlmab 

kohtupsühhiaatria ekspertiisi määramise ja 

teostamisega seonduvat, samuti sundravi 

menetluse üldist korraldust (uurimisasutusest 

kohtuni ja seejärel meditsiiniasutses). Kaasata 

Stella Johanson EÕT-st seoses ekspertiisidega 

TsMS ja HMS-ga.Koostöös SoM-ga.

Küberkuritegude direktiivi 

ülevõtmine - KrMS muutmine

31.03.2014. 30.09.2014 30.10.2014 Ülevõtmise tähtaeg 4. september 2015.a.



Õigus kaitsjale direktiivi ülevõtmine 30.09.2014 31.12.2014 Ülevõtmise tähtaeg november 2016.a.

EL direktiivi 2004 / 80 

ülevaatamine, tagamaks 

kuriteoohvritele kohase ja õiglase 

hüvitise maksmine liikmesriikides

30.06.2014 Tegemist EL algatusega, mida seni ei ole.

Justiitsministeerium Kohtumenetluses tunnistajate 

kulude hüvitamise regulatsioni 

muutmine

31.03.2014

Väärteomenetluse seadustiku 

rakendamiseks vajalike aktide 

koostamine ja ülevaatamine

31.12.2014 Eelnõu jõustumise tõttu vajavad muutmist või 

uuesti kehtestamist mitmed Vabariigi 

Valitsuse justiitsministri, siseministri või 

sotsiaalministri määrused (kuid siseministri ja 

sotsiaalministri määrusi meie ei kehtesta).

Prokuratuuriseaduse muutmine 31.12.2014 1) taustakontrolli küsimus - AKI märgukirjas 

juhiti tähelepanu, et kandideeriva isiku kohta 

küsitakse kandidaadilt liiga palju ja vajaduseta 

andmeid; 2) prokurörile esitatavate nõuete 

ülevaatamine.

Finantsväärtegusid sätestavate 

seaduste ülevaatamine ja 

muutmine

30.08.2014 Tegemist KarS revisjonist välja jäetud osaga. 

Eesmärgiks üle vaadata ja muuta 

finantsväärtegusid sätestavaid eriseadusi. 

Kaasata tuleks koostööle 

Rahandusministeerium, Finantsinspektsioon ja 

Pangaliit.

Inimkaubanduse konventsiooni 

ratifitseerimise seaduse eelnõu

30.05.2014

Kaitseministeerium Riigikaitseseadus Eesmärk: ühtsete riigikaitse põhimõtete 

väljatöötamine. Tähtaeg: 31.12.2014; 

riigikaitseseadusele ei tehta VTK-d, kuna 

valituses kiideti heaks nn "roheline raamat" 

Veteranipoliitikast tulenevate 

seadusemuudatuste 

ettevalmistamine ja menetlemine

Eesmärk: Valitsuses heakskiidetud 

veteranipoliitika rakendamine.

Tähtaeg: 31.12.2014  

Sundkoormiste valdkonna 

kontseptuaalse kava 

väljatöötamine

Eesmärk: Töötada 2014. aastal välja uue 

seaduse väljatöötamiskavatsus, mis arvestab 

muudatusi õigusaktides (KaLS, KVTS, 

riigikaitseseadus).  

Tähtaeg: IV kvartal

Sõjahaudade kaitse seaduse 

väljatöötamiskavatsuse koostamise 

toetamine

Eesmärk: ajakohastada sõjahaudade kaitse 

seadus.

Tähtaeg: 31.12.2014



Töövõimetusreformi 

õigusnõustamine

Eesmärk: kaasata osalise töövõimega 

tööealised isikud aktiivselt tööturule. 

Reformist tulenevate õigusaktide muudatuste 

ettevalmistamine.

Tähtaeg: tähtaeg sõltub 

sotsiaalministeeriumist

Riigikaitseliste piirangute analüüsi 

toetamine

Eesmärk: riigikaitseobjekte ümbritsevate maa-

aladele piirangute seadmisega seotud 

õigusaktide muudatuste ettevalmistamine ja 

menetlemine.

Tähtaeg: 31.12.2014

KaM seisukohtade väljatöötamine 

ja esindamine JuM väljatöötatavate 

taustakontrolli ja 

julgeolekukontrolli seaduse eelnõu 

ning riigisaladuse ja salastatud 

välisteabe seaduse muutmise 

eelnõu väljatöötamisel ning SiM 

juhitava julgeolekuasutuste 

seaduse muutmise eelnõu 

väljatöötamisel

Eesmärk: tagada, et seadused arvestaksid KaM 

valitsemisala seisukohtade ja vajadustega.

Tähtaeg: 2014 

Kaitseministeerium Kaitseliidu seaduse rakendusaktid Eesmärk: jõustada Kaitseliidu seaduse 27 

rakendusakti. 

Arstlikele komisjonidele tervise 

infosüsteemi juurdepääsu 

võimaldamine

Eesmärk: vähendada arstlike komisjonide 

koormust ja muuta töö kiiremaks.

Tähtaeg: 31.12.2014

Tsiviilressursside registri loomine Eesmärk: muuta õigusakte, mis reguleerivad 

Kaitseressursside Ameti tegevust 

sundkoormiste menetlemisel, aluse loomine 

riigikaitseliste tsiviilressursside registrile ning 

sundkoormiste rakendamise pandlikumaks 

muutmine.

Tähtaeg: 31.12.2014

Kaitseväe korralduse seaduse 

kaitseväeluure peatüki muutmine ja 

riigikaitse arengukavast tulenevad 

seadusemuudatused: 

rakendusaktid

Eesmärk: Riigikogu poolt 2014. a alguses 

vastuvõetava KVKS muudatuse põhjal tuleb 

välja töötada ja menetleda ka rakendusaktid 

või nende muudatused. 

Tähtaeg: 01.08.2014

Keskkonnaministeerium Jäätmeseaduse muutmise seaduse 

eelnõu

Eelnõu on läbinud suure 

kooskõlastusringi, 

minemas JUMi. 

2014 III kvartal Eelnõuga antakse Keskkonnainspektsioonile 

õigus teostada metallijäätmete kontrollmüüki.



Jäätmeseaduse ja riigilõivuseaduse 

muutmise seadus eelnõu

2014 IV kvartal 2015 Eelnõu on seotud tootjavastutuse sätete 

täpsustamisega.

Jäätmeseaduse muutmise seaduse 

eelnõu

Eelnõu on läbinud suure 

kooskõlastusringi, 

minemas JUMi. 

2014 IV kvartal Eelnõuga võetakse üle patareidirektiivi 

2006/66/EÜ muutmise direktiivi teatud sätted.

Keskkonnatasude seaduse 

muutmise seaduse eelnõu

2014 III kvartal 2014 IV kvartal "Keskkonnatasude kujundamise raamkava 

2016 +" rakendamisest tulenevad 

keskonnatasude seaduse muudatused. 

Eeldatav jõustumise aeg on 2016. aasta algus. 

Kyoto protokolli muudatuste 

ratifitseerimise seaduse eelnõu

2014 III kvartal 2014 IV kvartal Kyoto protokolli muudatus, millega 

kehtestatakse teine kohustusperiood, kiideti 

heaks 2012. aasta detsembris Kataris Dohas 

peetud ÜRO kliimamuutustealasel 

konverentsil. EL võttis sellega ühise kohustuse 

vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 

20% aastaks 2020 võrreldes aastaga 1990.

Nagoya-Kuala Lumpuri vastutuse ja 

kahjude hüvitamise lisaprotokolli 

ratifitseerimise seaduse eelnõu

Eelnõu esitatakse lähiajal 

VÄMi VV-le esitamiseks. 

2014 III kvartal  Eelnõu eesmärk on lisaprotokolli 

ratifitseerimine. Nagoya - Kuala Lumpuri 

lisaprotokolli eesmärk on muundatud 

elusorganismide piiriülese veoga seotud 

vastutuse ja kahju hüvitamise rahvusvaheliste 

reeglite ning menetluste kehtestamisega kaasa 

aidata bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele 

ning säästlikule kasutamisele, võttes samuti 

arvesse ka ohte inimese tervisele.



Bonni konventsiooni rändliikide 

leppe AEWA muudatuste 

heakskiitmise seadus

Eelnõu  on läbinud suure 

kooskõlastusringi

2014 IV kvartal Eelnõuga kiidetakse heaks Aafrika ja Euraasia 

rändveelindude kaitse kokkuleppe 

muudatused, mis on vastu võetud 

Madagaskaril leppe neljandal osapoolte 

kohtumisel septembris 2008. a. ja 5. osapoolte 

kohtumisel Prantsusmaal suvel 2012. 

Veeseaduse muutmise seaduse 

eelnõu

2014 III kvartal 2014 IV kvartal Eelnõuga võetakse üle nitraadidirektiiv 

(rikkumismenetlus 2013/2107 ). 

Keskkonnaministeerium Kalapüügiseaduse eelnõu 

(kodifitseerimine)

Eelnõu  on läbinud 

kooskõlastusringid, 

esitamisel 

Riigikantseleisse

2014 III kvartal Eelnõu eesmärgiks on lihtsama, omavahel 

paremini haakuva, lünkadeta ja paremini 

arusaadava keskkonnaõiguse loomine. 

Keskkonnaseire seaduse eelnõu 

(kodifitseerimine)

Kooskõlastamisel JUMis, 

tähtaeg 18.06

2014 III kvartal Eelnõu eesmärgiks on lihtsama, omavahel 

paremini haakuva, lünkadeta ja paremini 

arusaadava keskkonnaõiguse loomine. 

Jäätmeseaduse eelnõu 

(kodifitseerimine)

2014 III kvartal 2014 IV kvartal Eelnõu eesmärgiks on lihtsama, omavahel 

paremini haakuva, lünkadeta ja paremini 

arusaadava keskkonnaõiguse loomine. 

Atmosfääriõhu kaitse seaduse 

eelnõu (kodifitseerimine)

2014 II kvartal 2014 III kvartal Eelnõu eesmärgiks on lihtsama, omavahel 

paremini haakuva, lünkadeta ja paremini 

arusaadava keskkonnaõiguse loomine. 

Veeseaduse eelnõu 

(kodifitseerimine)

2014 III kvartal 2014 IV kvartal  Eelnõu eesmärgiks on lihtsama, omavahel 

paremini haakuva, lünkadeta ja paremini 

arusaadava keskkonnaõiguse loomine. 

Kiirgusseaduse eelnõu 

(kodifitseerimine)

2014 III kvartal 2014 IV kvartal Eelnõu eesmärgiks on lihtsama, omavahel 

paremini haakuva, lünkadeta ja paremini 

arusaadava keskkonnaõiguse loomine. 

Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduse muutmise seaduse eelnõu 

(kodifitseerimine)

2014 III kvartal JUM 

kooskõlastamine 

2014 IV kvartal Eelnõu eesmärgiks on lihtsama, omavahel 

paremini haakuva, lünkadeta ja paremini 

arusaadava keskkonnaõiguse loomine. 

Maapõueseaduse eelnõu 

(kodifitseerimine)

2014 III kvartal 2014 IV kvartal Eelnõu eesmärgiks on lihtsama, omavahel 

paremini haakuva, lünkadeta ja paremini 

arusaadava keskkonnaõiguse loomine. 

Kultuuriministeerium Muinsuskaitse seadus aprill august

Muinsuskaitsealase regulatsiooni 

kaasajastamine ja praktikas tekkinud 

probleemide lahendamine. 

Kunstiteoste tellimise seaduse 

muutmise seadus
aprill juuni

Seaduse rakendamisel tekkinud ebakõlade ja 

probleemide lahendamine. 

Kultuuri rahastamise seadus november 2015

Ühtsete üldreeglite loomine erinevate 

asutuste kaudu ja programmide raames 

makstavate toetuste jaotamiseks. 

Kultuuriministeerium
Rahvaraamatukogu seaduse 

muutmise seadus
2015

Määratletakse maakonnaraamatukogude 

riiklikud ülesanded ja nende täitmise eest 

tasumise kord

Sundeksemplari seadus november
Määratletakse sundeksemplaride kogumise 

kriteeriumid ja kord. 



Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Raudteeseaduse muutmise seaduse 

eelnõu

_ Mõjude 

analüüs tehti 

koos Eesti 

vastavate 

positsioonide 

väljatöötamise

ga EL-i 

eelnõude 

menetlemise 

protsessis.

oktoober 2014 detsember 2014 _ Direktiivi 2012/34/EL ülevõtmine (ülevõtmise 

tähtaeg 16. juuni 2015).

Elektroonilise side seaduse 

muutmine

märts 2014 Olulisi mõjusid 

ei kaasne

juuni 2014 oktoober 2014 _ Elektroonilise side seaduse (ESS) muutmise 

seaduse eelnõu väljatöötamine on tingitud 

vajadusest soodustada raadiosageduste ja 

numeratsiooni efektiivsemat kasutamist 

võrreldes praeguse olukorraga. Järjepideva 

tehnoloogia arengu valguses on elektroonilise 

side valdkonnas vajalik kindlustada efektiivne 

kasutus sagedus- ja numeratsioonialades, mis 

on seotud kõrgendatud kommerts- või avaliku 

huviga. Seetõttu on ESS muutmise peamiseks 

eesmärgiks tõhustada meetmeid tagamaks 

ressursi efektiivsem kasutamine iseäranis 

olukorras, kus sagedus- või numbriloa alusel 

kasutada antud ressurss on kasutusele 

võtmata või seda kasutatakse enamjaolt 

ebaefektiivselt, kuid samas eksisteerib 

konkureeriv huvi selle kasutamise vastu.

Elektroonilise side seaduse 

muutmine

_ Mõjude 

analüüs tehti 

koos Eesti 

vastavate 

positsioonide 

väljatöötamise

ga EL-i 

eelnõude 

menetlemise 

protsessis.

detsember 2014 _ See eelnõu sõltub EL-i uue sidepaketi ehk 

määruse eelnõu (Connected Continent) 

menetlemisest EL-is. See võib juhtuda alles 

2014. a lõpus või ka üldse mitte juhtuda J 

Tegemist on küll määrusega, aga selle 

rakendamine vajab ESS-i muutmist.

Turismiseaduse muutmise seadus oktoober 2014 Muudatused 

on plaani 

kohaselt 

väheolulised

2015 2015 _ Seaduse täpsustamine lähtuvalt rakendamisel 

esile kerkinud küsimustest

Avaliku teabe seaduse muutmise 

seadus

aprill 2014 aprill 2014 juuni 2014 oktoober 2014 _ AvTS viiakse vastavusse PSI direktiivi (2003/98) 

muudatustega (jõustuvad juunis 2015).



Kinnisasja sundvõõrandamise 

seaduse muutmine

Kooskõlastatu

d

mai 2014 september 2014 jaanuar 2015 _ KASVS on vaja muuta erakorralise hindamise 

protsessi tõhustamiseks ning erinevate 

menetlusetappide täiendamiseks praktikas 

esinenud probleemide lahendamiseks, samuti 

hinnavaidluse kestmisel omandi ülemineku 

lihtsustamine riiklikult tähtsate objektide 

ehitamise korral.

Meresõiduohutuse seadus II _ Mõjude 

analüüs tehti 

koos Eesti 

vastavate 

positsioonide 

väljatöötamise

ga EL-i 

eelnõude 

menetlemise 

protsessis.

jaanuar 2014 mai 2014 _ Seaduseelnõuga likvideeritakse ebakõlad, mis 

tulenevad direktiivi 2009/18/EÜ 

(meretranspordis toimunud õnnetuste 

juurdlus) ebatäielikust ülevõtmisest.

Lennundusseadus  terviktekst juuni 2014 nov.14 2015 2015 _

Sadamaseadus juuni 2014 juuli 2014 oktoober 2014 _ Täpsustatakse seaduse reguleerimisala, 

elektroonilise sadamaregistri ja reostustõrjega 

seonduvat, registrisse esitatavate andmete 

loetelu. 

Ühistranspordiseaduse muutmise 

seadus

veebruar 2014 Muudatuste 

mõju on plaani 

kohaselt 

väheoluline

aprill 2014 september 2014 _ Seadust täiendatakse liinilubade 

regulatsiooniga parvlaevaliikluses .



Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Liiklusseaduse ja asjaõigusseaduse 

muutmise seadus

- - 14.11.2013 mai 2014 - Eelnõuga täpsustatakse seaduse rakendamise 

käigus ilmnenud puudused ning mitmeti 

tõlgendatavaid nõudeid. Suuremate 

muudatustena täpsustatakse seaduse 

reguleerimisala, mille kohaselt ei loeta 

liikluseks liiklemist teel, mis on suletud 

liikluseks eriseadusest tulenevate nõuete 

tagamiseks ja antakse volitusnormid kahe uue 

andmekogu loomiseks. Lisanduvad reguleerija 

andmekogu ning liiklusõnnetustega 

seonduvate andmete töötlemiseks vajalik 

andmekogu. Mõlema andmekogu vastutavaks 

töötlejaks saab Maanteeamet. Lisaks antakse 

majandus- ja kommunikatsiooniministril 

võimalus volitada Maanteeametit sõlmida 

Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutusega 

koostööleping liiklusregistris registreeritud 

rahvusvahelises liikluses osaleva 

mootorsõiduki ja selle haagise 

tehnoülevaatuse läbiviimiseks vastavas 

liikmesriigis.

Autoveoseaduse eelnõu - - mai 2014 detsember 2014 - Tervikteksti koostamine on vajalik, et üle 

vaadata ja täiendada seaduse vastutusala (sh 

liiklusseaduse vastutusala üle vaatamine). 

Korrigeeritakse ja ühtlustatakse läbivalt 

seaduses kasutatavad mõisted. Samuti tuleb 

kehtiva Autoveoseaduse aluse antud määruste 

(nt veoloa taotlemine ja andmine) mitmed 

punktid sätestada autoveoseaduses.



Raudteeseaduse muutmise seaduse 

eelnõu

_ _ aprill 2014 august 2014 _ Raudteeseaduse §-s 9/2 kehtestatud määruse 

nr 1371/2007 (reisijate õigused ja kohustused) 

erandite ülevaatamine ja osade erandite 

tähtaja pikendamine, samuti sellega seotud 

mõistete linnaliin, linnalähiliin ja piirkondlik 

liin ümbersõnastamine. Raudteeseaduse 10. 

peatüki muutmine, kuna mõned kehtestatud 

vastutuse sätted on liiga üldised või kattuvad. 

Raudteeseaduse §-d 47, 48 ja 67 täpsustamine.

Ekspordi riikliku tagamise seaduse 

muutmine

- - Kooskõlastatud veebruar 2014 _ Eelnõus on peamiselt kolm muudatust: 1) 

Lubada eksporditehingute kindlustamine läbi 

vaheettevõtte. Muudatuse eesmärk on  riikliku 

tagatise laienemine ka läbi vaheettevõtte 

realiseeritud ekspordi tehingutele. 2) Luua 

senisest parem õigusselgus juhtudel kus 

eksportija kasutab faktooringut. 3) 

Ekspordikrediidi taotlemisel loobutakse 

eelnõuga avalduse esitamise nõudest ning 

seeläbi lihtsustatakse ettevõtjate jaoks 

kindlustuslimiitide taotlemist. 



Ettevõtluse toetamise ja laenude 

riikliku tagamise seadus

- - jaanuar 2014 mai 2014 - Eelnõus on peamiselt kaks muudatust: 1) 

antakse SA KredExile õigus teha läbi fondide 

ettevõtetesse riski- ja 

erakapitaliinvesteeringuid. KredEx võib olla ka 

fondijuht. Teise muudatusena antakse SA 

KredExile erisus RVSst, mille kohaselt on 

vajalik VV luba juhul kui Sihtasutus tahab 

soetada osalust ettevõttes. Muudatuse 

kohaselt piisaks asutajaõiguse teostaja 

nõusolekust. Selline osaluse omandamine 

toimub SA KredExi laenamisest (allutatud laen) 

tulenevate riskide kaitseks (ennekõike 

juhtudel, kus omanikud proovivad vara 

ettevõttest välja kantida, sellisel juhul oleks 

KredExil õigus oma nõude kaitseks sekkuda 

ettevõtte juhtimisse).

Tarbijakaitseseaduse muutmise 

seaduse eelnõu 

- - september 2014 detsember 2014 _ Eelnõu on väljatöötamisel eeskätt seoses 

vajadusega võtta üle 12. märtsil 2013 vastu 

võetud EP ja nõukogu direktiiv, milles 

käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist 

lahendamist ja millega muudetakse määrust 

(EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ. 

Ülevõtmise tähtaeg on 9. juuli 2015. Direktiiv 

kohustab liikmesriike tagama, et nende 

territooriumil  asutatud kauplejaga seotud 

vaidluse saab esitada vaidluste kohtuvälise 

lahendamise üksusele (ADR üksus) ja 

hõlbustavad tarbijate juurdepääsu vaidluste 

kohtuvälise lahendamise menetlustele. Lisaks 

on Euroopa Komisjon juhtinud tähelepanu, et 

mõningad ebaausate kaubandustavade 

direktiivi artiklid ei ole meie seadusesse õigesti 

üle võetud, mida antud eelnõuga oleme 

lubanud korrigeerida. Lisaks on üle vaatamisel 

mõningad vastutuse ja riikliku järelevalve 

sätted seoses JuMi algatatud VÕS-i ja KarS-i 

muutmisega.Kuna muudatused puudutavad 

kaht kolmandikku kehtivat teksti, siis 

plaanime esitada uue tervikteksti. Euroopa 

Komisjon viib läbi kuni 2013 detsembrini 

ekspertgrupi kohtumisi, mille käigus 

selgitatakse mainitud direktiivi rakenduslikke 

küsimusi.



Riigilõivuseadus ja 

Meresõiduohutuse seadus

_ _ jaanuar 2014 mai _ Puudutab riigilõivude tasumist erinevat liikide 

laevade ülevaatuse korral. Eesmärk on 

korrastada praegu kehtivat korda ja  kriitiliselt 

vaadata üle riigilõivumäärad. MSOS 

muudatusega likvideeritakse direktiivi 

98/41/EÜ ülevõtmise ebatäpsused. 

Riigilõivuseaduse muudatus oli 2013. aastal nö 

"roosa".

Meresõiduohutuse seadus I _ _ märts 2014 august 2014 _ Puudutab päästevestide kandmist, laevatavate 

sisevete nimekirja täiendamist, ajaloolistele 

laevadele esitatavaid nõudeid, 

klassifikatsiooniühingute poolt väljastatavaid 

tunnistusi, meremõõdistustööde korda, 

navigatsioonimärgistuse paigaldamist. 

Lennundusseadus _ _ jaanuar 2014 mai 2014 _ Muudatused on seotud 

lennundusjuolgestusega, õhuruumi 

korraldamisega, mehitamata õhusõidukitega, 

langevarjundusnõuetega, lennuväljade 

lähiümbrusega. Eelnõu on majasiseselt 

menetletud juba aastast 2012.

Veeseaduse ja sellega seonduvalt 

teiste seaduste muutmise seadus

veebruar 2014 oktoober 2014 Eelnõuga täpsustatakse vette ehitamise 

regulatsiooni ja vaadatakse üle regulatsiooni 

rakendamisel üles kerkinud kitsaskohad.

Põllumajandusministeerium Euroopa Liidu ühise 
põllumajanduspoliitika 
rakendamise seaduse muutmise 
seadus

HÕNTE § 1 
lg 2 p 2

- märts.2014 märts.2014 - Seaduse muutmine on vajalik seoses 
teatavate  Euroopa Liidu ühise 
põllumajanduspoliitika abinõude 
rakendamisega 2014. aastal. 2014. aasta 
on ülemineku aasta enne järgmise 
rahastusperioodi 2014-2020 Euroopa 
Liidu õigusaktidest tulenevate nõuete 
täies mahus rakendumist. 
Turukorralduse abinõud rakenduvad 
2014. a 1. jaanuarist täielikult ja sellest 
tulenevalt on vaja teha muudatused 
seaduses.



Ülikooliseaduse ja 
veterinaarkorralduse seaduse 
muutmise seadus

HÕNTE § 1 
lg 2 p 5

- märts.2014 märts.2014 - Seaduste muutmine on tingitud 
vajadusest luua täiendavad alused 
loomaarsti kliinilise õppe 
finantseerimiseks, kuna kehtiv loomaarsti 
õppe finantseerimine  riigieelarvest ei ole 
piisav katmaks loomaarsti kliinilise õppe 
kulusid. Kavas on kehtestada, et kliinilise 
õppega seotud kulud kaetakse 
riigieelarvest 
Põllumajandusministeeriumi eelarve 
kaudu. Loomaarsti kliinilise õppe 
täiendav finantseerimine tagab 
kõrgkvaliteetse õppe jätkusuutlikkuse, 
mis on vajalik loomaarstiõppe 
rahvusvahelise akrediteeringu 
säilimiseks. Lisaks veterinaarkorralduse 
seadusele on kavas muuta ka 
ülikooliseadust.

Maaelu ja põllumajandusturu 
korraldamise seaduse muutmise 
seadus

HÕNTE § 1 
lg 2 p 2

- aprill.2014 august.2014 - Seaduse muutmise vajadus on tingitud 
perioodil 2014-2020 kehtima hakkavate 
EL määruste rakendamise vajadusest.      
1.Põllumajandus- ja metsandussektori 
ning maapiirkondade grupierandi 
määruse 2014-2020 eelnõu (hakkab 
asendama määrust (EÜ) nr 1857/2006). 2. 
Põllumajandus- ja metsandussektori ning 
maapiirkondade riigiabi suuniste eelnõu 
2014-2020. Asendab kehtivad 
põllumajandus- ja metsandussektori 
suunised (ELT C 319, 27.12.2006, lk 1-
33).
3. Põllumajandusliku vähese tähtsusega 
abi andmist käsitleva määruse eelnõu. 
Eelnõu hakkab asendama määrust (EÜ) 
nr 1535/2007.



Taimekaitseseaduse muutmise 
seadus

HÕNTE § 1 
lg 2 p 5

- juuni.2014 september.2014 - Eelnõuga viiakse seadus kooskõlla 
rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni 
(IPPC) alusel kehtestatud Rahvusvahelise 
Fütosanitaarmeetmete Standardiga nr 15 
ja täpsustatakse järelevalvetasudega 
seonduvat. 2013. aastal võeti vastu 
standardi nr 15 „Puidust pakkematerjali 
reguleerimine rahvusvahelises 
kaubanduses” muudatused, millega 
lubatakse kasutusele võtta uus 
töötlemisviis - dielektriline kuumutamine, 
ning sätestatakse uued nõuded 
puidukuivatuskambritele. Selle 
töötlemisviisi kasutuselevõtmiseks on vaja 
muuta ka taimekaitseseadust. 
Dielektrilise kuumutuse vastu on juba 
huvi tundnud mitmed ettevõtjad ning 
vastavatehnoloogia arendamisega tegeleb 
aktiivselt Tallinna Ülikool.

Kalandusturu korraldamise 
seadus

HÕNTE § 1 
lg 2 p 2

- august.2014 september.2014 - Eelnõu on vajalik õigusaktide vastavusse 
viimiseks Euroopa ühise 
kalandusspoliitika rahastusperioodi 2014-
2020 rakendamiseks vastuvõetud 
Euroopa Liidu määrustega. 

Loomakaitseseaduse muutmise 
seadus

HÕNTE § 1 
lg 2 p 2

- august.2014 september.2014 - Eelnõuga kõrvaldatakse direktiivi 
2010/63, teaduslikel eesmärkidel 
kasutatavate loomade kaitse kohta, 
ülevõtmise järel seaduse rakendamisel 
selgunud ebatäpsused. Täiendada tuleks 
seadust loomkatse loa omaja kohustusega 
esitada PõM-ile andmeid loomade 
kasutamise kohta katsetes, sealhulgas 
teavet katsete tegeliku raskuse kohta, ja 
katsetes kasutatavate ahviliste päritolu ja 
liikide kohta, et Eesti saaks täita 
direktiivi artikli 54 lõigetes 1, 2 ja 3 
sätestatud kohustust sellise info alusel 
statistilise teabe koostamiseks, avalikult 
kättesaadavaks tegemiseks ja Komisjonile 
esitamiseks. (teatud osas tuleb teavet 
esitada 10. novembriks 2018, teatud osas 
10. novembriks 2015 ning seejärel igal 
aastal).



Põllumajandusministeerium Veterinaarkorralduse seaduse 
muutmise seadus

- 19.12.2013 veebruar.2014 - Eelnõuga viiakse seadus kooskõlla MsüS-
iga. Kehtivas veterinaarkorralduse 
seaduses on sätestatud veterinaararsti 
tegevusloa nime kandev luba, mis oma 
olemuselt on kutsetegevuse luba ning 

Toiduseaduse muutmise seadus - veebruar.2014 aprill.2014 Eelnõuga rakendatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus nr 
1169/2011, milles käsitletakse toidualase 
teabe esitamist tarbijatele ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja 
(EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse 
kehtetuks komisjoni direktiiv 
87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 
90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 
1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni 
direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning 
komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT 
L 304, 22.11.2011, lk 18–63). Nimetatud 
määrust tuleb kohaldada alates 13. 
detsembrist 2014. a.

Põllumajandusministeerium Loomade ja loomsete saaduste 
kauplemise ning nende impordi 
ja ekspordi 
veterinaarjärelevalve seaduse 
muutmise seadus 

- märts.2014 aprill.2014 - Eelnõuga viiakse seadus kooskõlla KorS-i 
ja MsüS-iga. Eelnõu töötati välja, sest 
KorS-i ja MsüS-iga seonduvad 
muudatusi oli väga palju, mistõttu oli 
otstarbekam muudatuste tegemiseks 
koostada eraldi eelnõu. Eelnõuga 
muudetakse täpsemaks seaduses 
kasutatavat terminoloogiat, et oleks 
võimalik selgemalt aru saada millal on 
tegu riikliku järelevalvega ja millal 
haldusmenetluse käigus tehtavate 
kontrollidega.

Alkoholiseaduse muutmise 
seadus

VTK 2012 - august.2014 september.2014 - Alkoholiseaduse muutmise seaduse 
eelnõu on välja töötatud praktikas 
tõusetunud probleemide, eelkõige 
alkoholiregistri pidamisega seonduvate 
probleemide lahendamiseks. Riikliku 
alkoholiregistri töökorralduse 
kaasajastamisega muutub registri 
pidamise kord paindlikumaks ning 
vähendatakse halduskoormust.



Euroopa Liidu ühise 
põllumajanduspoliitika 
rakendamise seaduse muutmise 
seadus

- august.2014 september.2014 - Eelnõu on vajalik õigusaktide vastavusse 
viimiseks Euroopa ühise 
põllumajanduspoliitika rahastusperioodi 
2014-2020 rakendamiseks vastuvõetud 
Euroopa Liidu määrustega.

Maaparandusseaduse muutmise 
seadus

VTK 2012 - juuni.2014 september.2014 - Viimasel kümnendil aset leidnud 
muudatused maakasutuse osas on kaasa 
toonud selle, et kehtiv seadus ei vasta 
enam täielikult praktilistele vajadustele. 
Seetõttu on vaja seadust ajakohastada ja 
täpsustada. Probleeme põhjustab selline 
ehitustegevus, mis toob endaga 
kaasamaaparandussüsteemi 
kahjustumise, voolutakistused süsteemis 
ning hoiutööde ebapiisavus, mis 
põhjustavad häireid 
maaparandussüsteemi toimimises. Lisaks 
eeltoodule vajab reguleerimist muu vee 
süsteemi juhtimise korraldamine. 
Täpsustamist vajavad maaparandusalal 
tegutsevate ettevõtjate 
kvalifikatsiooninõuded,  süsteemi 
projekteerimistingimuste andmine ning 
maaparandusühistute tegevus.

Rahandusministeerium Eesti-Maroko topeltmaksustamise 

vältimise lepingu ratifitseerimise 

seadus

veebruar aprill Leping kõrvaldab topeltresidentsuse tekkimise 

võimaluse,  määratleb diskrimineeriva 

maksustamise ärahoidmise ja maksudest 

kõrvalehoidumise takistamise kohustuse. 

Reguleerib maksustamise õiguse jagamist 

riikide vahel.

Väärtpaberituru seaduse ja sellega 

seonduvate teiste seaduste 

muutmine

oktoober detsember

MiFID II, MAD, TD

Makseasutuste ja e-raha seaduse 

ning sellega seonduvate seaduste 

muutmine 

mai detsember Lahendatakse seni praktikas esile kerkinud 

probleeme ja antakse FI-le mõnevõrra 

tugevamad alused makseasutuste 

kontrollimiseks

Eesti Väärtpaberi Keskregistri 

seaduse muutmine

august detsember Osaühingute EVK-st väljumise regulatsioon, 

otsekohalduva 

väärtpaberikeskdepositooriumide määruse 

rakendamine (CSDR)

Kiirlaenudandjate jt laenuandjate 

(hoiu-laenuühistud) regulatsiooni 

väljatöötamine 

III kvartal detsember Kiirlaenude täpsem regulatsioon



Pandikirjade regulatsiooni eelnõu 

väljatöötamine 

I kvartal detsember Pandikirjade detailsem regulatsioon

Finantsjärelevalve subjektide 

karistusregulatsiooni muutmine

november detsember Tulenevalt EL õigusest nähakse FI-le ette 

asjakohased ja mõjusad 

sanktsioneerimismeetmed finantsjärelevalve 

subjektide karistamiseks

Finantsinspektsiooni seaduse ja 

sellega seonduvate teiste seaduste 

muutmine

mai detsember FI õiguste ja kohustuste täpsustamine seoses 

EL pangandusliidu moodustamisega 

(otsekohalduv määrus)

Maksukorralduse seaduse 

muutmine

jaanuar mai Eelkontroll, tagastusnõue 60p, 

intressi/maksuvõla mahakandmine, revisjoni 

resolutsioonotsus, esindaja mõiste

Olulisemate tulumaksuseaduse 

muudatuste vajaduse analüüs

II kvartal

üüritulu maksustamine, dividendide 

ümberkvalifitseerimine, maksusoodustus 

pikaajaliselt omatud vara müümisel, 

mitteresidendi litsentsitasu maksustamine

Audiitortegevuse seaduse 

muutmise eelnõu

juuni 8. direktiivi sätete siseriiklikku õigusesse 

ülevõtmine vastavalt EK täpsustustele.

Hasartmängumaksu seaduse ja 

maksukorralduse seaduse 

muutmise seaduse eelnõu

november Hasartmängukorraldajate võrdne kohtlemine 

ja ettevõtluse edendamine

Hoiuste tagamise direktiivi 

muutmine EL tasemel, 

ettevalmistused selle ülevõtmiseks 

siseriiklikusse õigusesse 

(Tagatisfondi seaduse muutmine)

detsember Uute hoiuste ja investeeringute tagamise 

direktiivide ülevõtmine (direktiivid tuleb üle 

võtta 18 kuu jooksul peale direktiivi 

avaldamist OJ-s). Võidakse kaaluda ka 

põhimõttelisemate muudatuste tegemist 

Tagatisfondi kui organisatsiooni ülesehituses.

Tulumaksuseaduse muutmise 

eelnõu

II kvartal Tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirja 

kandmise põhimõtete muudatused jm 

tulumaksumuudatused (sh laenuintressi 

erisoodustus, investeerimiskonto täpsustused, 

mitteresidentide kinnisvaratulu maksubaas  

jm) - tulumaksuseaduse muutmise eelnõu.

Tolliseaduse muutmise seaduse 

eelnõu

märts aprill juuni Intellektuaalse omandi regulatsiooni 

täpsustamine, tolliagendile täiendavate 

nõuete kehtestamine, andmetuvastussüsteemi 

paigaldamine autodesse, vabatsooni 

regulatsiooni muutmine

Hasartmänguseaduse muutmise 

seaduse eelnõu

detsember Suurima mõjuga osa eelnõus saab olema 

reklaamiseaduse muudatus, millega 

täpsustatakse hasartmänguvaldkonna 

reklaamipiiranguid ja -võimalusi. Samuti 

vastavat oskussõnavara.



Maksukorralduse seaduse 

muutmisvajaduste analüüs

II kvartal Tagastusnõue, intress, ettemaksukonto, 

vastutusmenetlus, ettevõtluskeeld, kolmanda 

isiku mõiste, MKS § 27, siduvad eelotsused, 

majanduslik tõlgendamine

Rahandusministeerium Perioodi 2014-2020 

struktuuritoetuse seadus

märts EL fondide rakenduskavade elluviimine

Uue investeerimisfondide seaduse 

väljatöötamine

märts detsember Investeerimisfondide valitsejate tegevuse 

liberaliseerimine, pensionifondide 

investeerimispiirangutesse paindlikkuse 

lisamine

Krediidiasutuste seaduse ja sellega 

seonduvate seaduste muutmine 

tehtud 2013 

koos VV 

positsioonide 

kinnitamisega

mai september Kriisihaldusdirektiivi ülevõtmine (BRRD)

Krediidiasutuste seaduse ja sellega 

seonduvate seaduste muutmine 

veebruar CRD IV ja AIFMD ülevõtmine

Uue kindlustustegevuse seaduse 

väljatöötamine

Esitatud 2010 

veebruaris

Eraldi 

mahukat 

analüüsi ei 

tule

mai november Seaduses ei 

sätestata

Uue kindlustustegevuse seaduse terviktekst, 

mille eesmärgiks on kehtestada 

kindlustusandjate uued riskipõhised 

usaldatavusnõuded ja korrastada regulatsiooni 

ka muudes osades.  Eelnõuga võetakse Eesti 

õigusesse üle direktiiv 2009/138/EC kindlustus- 

ja edasikindlustustegevuse alustamise ja 

jätkamise kohta. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg 

31.03.15.

Riigivaraseaduse muutmine veebruar Riigivara kasutusse andmise ja 

võõrandamisega seotud menetluste 

täpsustamine ja lihtsustamine

FATCA lepingu ratifitseerimine mai Tegevus eeldab FATCA lepingu allkirjastamist.

Hasartmänguseaduse muutmise 

seaduse eelnõu

veebruar Mängijate kaitse suurendamine, aruandluse 

lihtsustamine, sponsorteadete esitamise 

piiramine

Käibemaksuseaduse muutmise 

seaduse eelnõu

mai Ettevõtluses kasutatavate sõiduautode 

maksustamise muutmine

Käibemaksuseaduse muutmise 

seaduse eelnõu

veebruar Väärismetallide ja vääriskivide 

pöördmaksustamine

Maksukorralduse seaduse ja teiste 

seaduste muutmise seaduse eelnõu 

veebruar Riiginõuete haldamine; koostöös 

Justiitsministeeriumiga

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja 

elektriaktsiisi seaduse muutmise 

seaduse eelnõu

mai Saatelehe elektroonilise süsteemi 

väljatöötamine aktsiisikauba järelevalve 

parendamiseks 



Siseministeerium Hädaolukorra seaduse ja Vabariigi 

Valitsuse seaduse muutmise 

seaduse eelnõu

2014 aprill 2015 Eelnõuga täpsustatakse hädaolukorra mõistet 

ning seda, milline on eri asutuste 

kriisireguleerimisalane vastutus HOS-s ja VVS-

s. Lisaks muudele praktikas tekkinud 

probleemidele ajakohastatakse elutähtsate 

teenuste regulatsiooni. 

Päästeseaduse muutmise seaduse 

eelnõu

23.03.2014 2014 IV kv lõpp Päästeseaduse muutmise seaduse elnõuga 

lihtsustatakse vabatahtlikuks päästjaks 

saamist, luuakse päästeallüksuse regulatsioon 

ja eraldi andmekogu Häirekeskusele ning 

lahendatakse muud päästeseaduse 

rakendamisel ilmnenud väiksemad 

probleemid.

Kohaliku omavalitsuse korralduse 

seaduse muutmise seaduse eelnõu

HÕNTE § 1 lg 2  

p 5

2014 juuni 2014 III kv lõpp KOKSi muutmine vajalik seoses 2013. aastal 

rakendunud ATSi muudatustega - eelkõige 

kõigi vallavanemaid ja volikogu esimehi 

puudutavate sätete välja jätmisega ATSist, mis 

on peale KOV valimisi toonud välja mitmeid 

puudujääke ning loonud vajaduse neid 

täiendavalt reguleerida KOKSis. 

Relvaseaduse, Kaitseliidu seaduse, 

riigilõivuseaduse ja strateegilise 

kauba seaduse muutmise seaduse 

eelnõu

HÕNTE § 1 lg 2  

p 5

2014 mai 2014 IV kv lõpp Eelnõuga lahendatakse relvaseaduse  

rakendamisel ilmnenud probleemid, 

ajakohastatakse sätete sõnastust ning 

selgitatakse mitmeid sätteid parema 

arusaadavuse ja korrektse tõlgendamise 

huvides. Tulenevalt RelvSis tehtavatest 

muudatustest on vajalik teha täpsustused ka 

Kaitseliidu seaduses ja strateegilise kauba 

seaduses. Riigilõivuseaduses  korrastatakse 

relvaseaduse alusel tehtavate toimingute osas 

riigilõivude määrasid. 

Abipolitseiniku seaduse, 

liiklusseaduse, liikluskindlustuse 

seaduse ja relvaseaduse muutmise 

seaduse eelnõu

HÕNTE § 1 lg 2  

p 5

Eelnõu kooskõlastamisel 2014 IV kv lõpp Abipolitseiniku seaduse muutmise eesmärk on 

lihtsustada abipolitseinikuks astumist, 

abipolitseiniku väljaõppe läbimise korda ja 

abipolitseinike kaasamist politsei tegevusse, 

sh ennetustöösse ning meetmete 

kohaldamisse. Eelnõu kohaselt muudetakse ka 

liiklusseadust, liikluskindlustuse seadust ja 

relvaseadust.

Välismaalasele rahvusvahelise 

kaitse andmise seaduse muutmise 

seaduse eelnõu

HÕNTE § 1 lg 2 

p 2

2014 oktoober 2014 november Direktiivide 2013/32/EL ja 2013/33/EL 

ülevõtmine. Ülevõtmise tähtaeg juuli 2015.

Isikut tõendavate dokumentide 

seaduse muutmise seaduse eelnõu

HÕNTE § 1 lg 2 

p 1

2014 mai 2014 juuni Luuakse regulatsioon mitteresidentidele digi-id 

väljaandmiseks. 



Kodakondsuse seaduse muutmise 

seaduse eelnõu

HÕNTE § 1 lg 2 

p 1

2014 aprill 2014 august Eelnõu on seotud Eesti Reformierakonna ja 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsiooni 

tegevuskava alapeatüki „Kodakondsus-, keele- 

ja rahvuspoliitika“ punktidega. Lisaks on 

eelnõuga kavandatud tehnilist laadi 

muudatused, mille eesmärk on lihtsustada 

kodakondsusega seotud menetlusi ja 

võimaldada seadust paindlikumalt rakendada.
Euroopa Liidu kodaniku seaduse 

muutmise seaduse eelnõu

HÕNTE § 1 lg 2 

p 2

2014 märts 2014 september Euroopa komsjoni märkustest tulenevalt 

tehakse seaduses muudatused direktiivi 

2004/38/EÜ täielikuks ülevõtmiseks. 

Riigipiiri seaduse muutmise seaduse 

eelnõu

HÕNTE § 1 lg 2 

p 1 ja 2

2014 aprill 2014 juuni Lihtsustatakse piirikontrolliga seonduvaid 

protseduure. Luuakse alus lennureisijate 

broneeringuinfo töötlemiseks.



Politsei ja piirivalve seaduse ning 

päästeteenistuse seaduse 

muutmise ning sellega seonduvalt  

teiste seaduste muutmise seadus

HÕNTE § 1 lg 2 

p 1 ja p 5

2014 III kvartal 2014 III kv Eelnõu kohaselt muudetakse 14 seadust 

(finantsinspektsiooni seadus, julgeoleku-

asutuste seadus, kaitseväeteenistuse seadus, 

kohtuekspertiisiseadus, notariaadiseadus, 

politsei ja piirivalve seadus, päästeteenistuse 

seadus, rakenduskõrgkooli seadus, 

sotsiaalmaksu-seadus, tulumaksuseadus, 

turvaseadus, Vabariigi Valitsuse seadus, 

välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise 

seadus, välismaalaste seadus).  Eelnõu 

väljatöötamine on eelkõige tingitud avaliku 

teenistuse seaduse jõustumisest 01.04.2013. 

Eelnõu kohaselt viiakse seadused vastavusse 

avaliku teenistuse seadusega. Samuti on 

muudatuste eesmärk viia eriteenistuse 

seadused  põhiseadusega kooskõlla, sellisele 

vajadusele on viidanud ka õiguskantsler. 

Mõned muudatused on ette nähtud asutuste 

töö paremaks korraldamiseks ning 

halduskoormuse vähendamiseks. Lisaks 

luuakse eelnõuga päästeteenistuse seadusesse 

ja kaitseväeteenistuse seadusesse 

regulatsioon, mis võimaldab 

demineerimistööga tegelevate 

päästeametnike ning tegevväelaste 

daktüloskopeerimise ja nendelt DNA-proovi 

võtmise, eesmärgiga tagada lõhkematerjaliga 

seotud süütegude kiirem ja efektiivsem Siseministeerium Eesti territooriumi haldusjaotuse 

seadus ja sellest tulenevalt teiste 

seaduste muutmise seaduse eelnõu

ministeeriumite 

kooskõlastusring läbitud, 

juuli 2014 JUM-le 

täiendavaks 

kooskõlastamiseks

2014 III kv Täpsustakse haldus- ja asutusüksuste liikide 

määramist. Reguleeritakse ja lihtsustatakse 

asustusüksuse liigi muutmise menetlust ning 

tuuakse linna määratlemiseks kriteeriumid. 

Välismaalaste seaduse muutmise 

ning sellega seonduvalt teiste 

seaduste muutmise seaduse eelnõu

2014 aprill 2014 september Luuakse senisest paindlikumad võimalused 

Eestis elamiseks ja töötamiseks. Luuakse uus 

tähtajalise elamisloa liik, mis võimaldab 

välismaalasel püsivalt Eestisse elama asuda. 

Soodustatakse suurinvestorite elamaasumist 

Eestisse. Tegemist on seaduse muutmise II 

etapiga.

Sotsiaalministeerium NPALS muutmine (ainete 

gruppidena lisamine)
31.12.2014

Müügiloata ravimiretsepti ja 

taotluse süsteemi arendus ja 

õigusruum

31.12.2014

Töövõimetuskindlustuse süsteemi 

loomine
30.06.2014

Töövõimetoetuse seaduse eelnõu 

ettevalmistamine
30.06.2014



Perevanema töö- ja puhkeaja 

regulatsiooni väljatöötamine
30.06.2014

Soovahetuse õigusliku regulatsiooni 

välja töötamine
31.12.2014

Vastutuskindlustuse seaduse 

väljatöötamine
31.12.2014

Reguleerib vastutuskindlustust 
tervishoiuteenuste osutamisel. Juhindub nn 
"mittesüülisuse" põhimõttest, mis on 
kasutusel Põhjamaades. Ravivigade puhul 
süüdlast ei otsita, suur tähelepanu pööratud 
ravivigade raporteerimise süsteemile. Tegu 
patsiendisõbraliku lähenemisviisiga 
hüvitiste taotlemisel ja väljamaksmisel. 
Tegu on direktiivi 2011/24/EL, 9.märtsist 
2011 patsiendiõiguste kohaldamise kohta 
piiriüleses tervishoius - ülevõtmise 
seadusest väljajäänud osa 
vastutuskindlustuse regulatsiooniga 
iseseisva seaduse näol.

Vabariigi Valitsuse määruse 

"Tööturuteenuste- ja toetuste 

sihtkapitali ülekantavate vahendite 

määr 2015. aastal" eelnõu
31.11.2014

Üldarstiabi korralduse sh 

perearstide asenduse, nimistute 

haldamise jms põhimõtete 

täpsustamine

31.12.2014

Soolise võrdõiguslikkuse alane 

õigusloome: CEDAW 

fakutaltiivprotokolliga ühinemise ja 

artikkel 20 muudatuste 

heakskiitmise eelnõu; Tööandjate 

määruse eelnõu 31.12.2014

Võrdse kohtlemise seaduse 

muutmise ettevalmistus (muutmise 

ja mõjude õiguslik analüüs) 31.12.2014

Sotsiaalhoolekande seaduse  

muudatus 31.07.2014 31.12.2014

STAR andmekogu SHS regulatsiooni 

täiendamine

Sotsiaalhoolekande ja peretoetuste 

ja teiste seaduste muutmise 

seaduse eelnõu (Seaduste 

muutmise ettepanekud eelnõu 

kujul aastaks 2015) 30.09.2014

Asendushoolduse kontseptsioon 31.05.2014 30.11.2014

Valminud ettepanekud raske ja sügava 
puudega, suure hoolduskoormusega laste 
hoiuteenuste osutamist ja rahastamist 

Lapsehoiuteenuse korraldamise ja 

rahastamise muutmise  



VV määrus „2015. aasta isikustatud 

sotsiaalmaksu pensionikindlustuse 

osa arvestusliku keskmise suuruse 

kinnitamine” 31.12.2014

Riikliku pensionikindlustuse seaduse 

rakendamine

VV määrus „Töötuskindlustusmakse 

määr 2015. aastaks” 30.11.2014 Töötuskindlustuse seaduse rakendamine

Riikliku matusetoetuse taastamine 

vähekindlustatud peredele 30.08.2014

Inimuuringute kontseptsioon 31.12.2014

TTKS ja teiste seaduste muutmine 31.12.2014

Töötervishoiu ja tööohutuse 

seaduse ümberkujundamine 31.03.2014 31.03.2015

Õigusaktide (TTTS, TKindlS) 

muutmine seoses EURES reformi 

elluviimisega 31.12.2014

Sotsiaalministeerium Sotsiaalseadustiku 

ettevalmistamine - üldosa
 JuM-i juuni 2014  30.09.2014 Sotsiaalõiguse kodifitseerimine

Sotsiaalseadustiku 

ettevalmistamine - Hoolekande 

eriosa ettevalmistamine

 JuM-i juuni 2014 30.09.2014 Sotsiaalõiguse kodifitseerimine

Sotsiaalseadustiku 

ettevalmistamine - Perede eriosa 

ettevalmistamine

 JuM-i juuni 2014 30.09.2014 Sotsiaalõiguse kodifitseerimine

Sotsiaalseadustiku 

ettevalmistamine - Töö eriosa 

ettevalmistamine

 EIS-i juuni 2014 30.09.2014 Sotsiaalõiguse kodifitseerimine

Tubaka ja reklaami seaduse 

muutmise seaduse eelnõu
 JuM-i aprill 2014 30.06.2014

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

tubakatoodete direktiivi ülevõtmine
31.12.2014

Rahvatervise seaduse eelnõu 31.12.2014

Rakkude, kudede ja elundite 

käitlemise ja siirdamise seaduse 

eelnõu koos rakendusaktide 

eelnõudega (Euroopa Komisjoni 

rakendusdirektiivi 2012/25/EL 

ülevõtmine)

 JuM-i mai 2014 31.12.2014 Ülevõtmise tähtaeg 10.04.2014

Raseduse katkestamise ja 

steriliseerimise seaduse 

kaasajastamine 

31.12.2014

Psühhiaatrilise sundravi ja tahtest 

olenematu ravi regulatsiooni 

täpsustamine

31.12.2014



ILO mere ja kalandustöö 

konventsioonide ratifitseerimine
1.07.2014

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö 

konventsiooni ja kalandustöö konventsiooni nr 

188 ratifitseerimise ettevalmistamine ning 

direktiivi 2009/13/EÜ ülevõtmine (tähtaeg 

20.08.2014). Meretöö seaduse menetlemisel 

Riigikogus

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje 

seaduse (NETS) muutmine
EIS-i aprill 2014 31.12.2014

VAHIS eelnõu menetlemine EIS-i mai 2014 1.10.2014

Välisministeerium Strateegilise kauba seaduse 

muutmise seadus

oktoober november

Välisministeerium Välisteenistuse seaduse muutmise 

seadus

november


