
Ministeeriumide õigusloomeplaanid 2012

Ministeerium Tööplaani õigusloomeline punkt Tegevused ja nende tähtajad (VTK, 

kontseptsioon, eelnõu)

Haridus- ja teadusministeerium Uus alaealiste mõjutusvahendite 

seadus

2012

Haridus- ja teadusministeerium Kutsekvalifikatsiooni tunnustamise 

direktiivi eelnõu mõjude hindamine

2012

Haridus- ja teadusministeerium Koolieelse lasteasutuse seaduse 

muutmise seadus (lasteaiakoha 

kättesaadavus, erivajadustega laste 

hoiu ja õppe korraldus, turvalisuse 

korraldus)

2012

Haridus- ja teadusministeerium Uue kutseseaduse kontseptsioon 2012

Haridus- ja teadusministeerium Uus täiskasvanute koolituse seadus 2012

Haridus- ja teadusministeerium Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse 

muutmise seadus (vajaduspõhised 

õppetoetused)

2012

Haridus- ja teadusministeerium Uus kutseõppeasutuste seadus 2012

Haridus- ja teadusministeerium Noorsootöö seaduse muutmine 

(noortemalevad)

2012

Haridus- ja teadusministeerium Teadus- ja arendustegevuse 

korralduse seaduse, õppetoetuse ja 

õppelaenu seaduse ning 

ülikooliseaduse muutmise seaduse 

muutmine (doktorantide staatuse 

muutmine ja osakoormusega õppiva 

doktorandi doktoranditoetuse 

sisseviimine)

2012

Justiitsministeerium Halduskorralduse regulatsioon 

(sealhulgas vajadusel Vabariigi 

Valitsuse regulatsiooni muudatused)

IV kvartal 2012

Justiitsministeerium Lobireeglite  regulatsioon IV kvartal 2012

Justiitsministeerium Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2011/83/EL tarbija õiguste 

kohta ülevõtmine

2013

Justiitsministeerium Võlaõigusseaduse muudatused 

krediidi kulukuse määra direktiivi 

(2011/90/EL) ülevõtmiseks

II kvartal 2012

Justiitsministeerium Kooseluseaduse eelnõu loomiseks 

vajalik analüüs 

2012

2012. aastal algatatud eelnõud, mis koostatakse hea õigusloome ja 

normitehnika eeskirja (HÕNTE) uuendatud mõjude hindamise nõudeid 

järgides. Iga ministeeriumi eesmärk käesoleval aastal, vähemalt 25% uutest 

eelnõudest.

2012. aastal algatatud eelnõud, mille puhul HÕNTE uusi mõjuhindamise 

nõudeid ei pea järgima. Käesoleval aastal iga ministeeriumi uutest 

eelnõudest võib senikehtinud nõuetest lähtuvaid eelnõusid olla kuni 75%.

Enne 2012. aastat algatatud eelnõud, mille puhul HÕNTE uusi 

mõjuhindamise nõudeid ei pea järgima.



Justiitsministeerium Autoriõiguse seaduse muutmine 

vastavalt nn tühja kassetitasu 

maksmise põhimõtete muutmisele

2012

Justiitsministeerium Võlaõigusseaduse muudatused 

hilinenud maksmisega võitlemise 

direktiivi 2011/7/EL ülevõtmiseks  ja 

2012

Justiitsministeerium Majandusaasta aruande või 2012

Justiitsministeerium Rooma III määrusega liitumine - 

Euroopa Liidu Nõukogu määrus 

2012

Justiitsministeerium EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU DIREKTIIV 2011/77/EL, 27. 

2013

Justiitsministeerium Haldusmenetluse seaduse 

järelanalüüs ja vajadusel 

IV kvartal 2012

Justiitsministeerium Põhiseadusliku korra kaitse 

regulatsioon

III kvartal 2012

Justiitsministeerium Taustakontrolli regulatsioon III kvartal 2012

Justiitsministeerium Täitemenetluse seadustiku ja teiste 

seaduste muutmise seaduse eelnõu

IV kvartal 2012

Justiitsministeerium Intellektuaalomandi õiguse IV kvartal 2012

Justiitsministeerium Euroopa ühtse müügiõiguse määruse 

eelnõu [KOM (2011) 635] 

Sõltub määruse menetlusest

Justiitsministeerium Pärimisasjade määruse eelnõu [KOM 

(2009) 154] menetlemine

Sõltub määruse menetlusest

Justiitsministeerium Brüssel I määruse muutmise eelnõu 

[KOM (2010) 748]

Sõltub määruse menetlusest

Justiitsministeerium Pangakontode arestimise määruse 

[KOM (2011) 445] eelnõu

Sõltub määruse menetlusest

Justiitsministeerium Tsiviilsete kaitsemeetmete 

tunnustamise ja täitmise määruse 

Sõltub määruse menetlusest

Justiitsministeerium Orbteoste lubatava kasutusviiside 

direktiivi eelnõu [KOM (2011) 289]

Sõltub direktiivi menetlusest

Justiitsministeerium Euroopa Patendi määruste eelnõud ja 

Euroopa Patendikohtu lepingu 

Sõltub määruse menetlusest

Justiitsministeerium Abieluvara reziimide ja 

mitteabielulise kooselu vararežiimide 

alased määruse eelnõud (2 eraldi 

Sõltub määruse menetlusest

Justiitsministeerium Uus andmekaitsedirektiiv Eesti 

seisukohtade kujundamine eelnõu 

Sõltub direktiivi menetlusest

Justiitsministeerium Advokatuuri seaduse muutmise 

seaduse eelnõu

IV kvartal 2012

Justiitsministeerium Pärimisregistri ajakohastamine. PärS 

ja NS muutmise eelnõu ja 

2012

Justiitsministeerium Äriseadustiku muutmine (Äriregistri I, II, IV 2012

Justiitsministeerium Elektroonilise abieluvararegistri 

jätkuarendused

2012

Justiitsministeerium KrMS muudatused tulenevalt 

kannatanute ja katkematuse 

uuringutest: mõjude analüüs ja 

2012

Justiitsministeerium (1)Analüüs Karistusseadustiku § 69 

täiendamise vajalikkusest sättega, 

2013

Justiitsministeerium Vangistusseaduse muutmise eelnõu 2012

Justiitsministeerium Kohtuväliselt represseeritud ja 

alusetult süüdimõistetud isikute  

III kvartal 2012

Justiitsministeerium Konfiskeeritud ja arestitud vara II kvartal 2012

Justiitsministeerium Lastekaitseseaduse väljatöötamises 

osalemine

Justiitsministeerium Raamotsuse 2008/977 (andmekaitse 

kriminaalasjades) õiguslik analüüs sh 

II kvartal 2012

Justiitsministeerium Inimkaubanduse vastase võitluse 

direktiivi 2011/36/EL ülevõtmine

IV kvartal 2012

Justiitsministeerium Nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK 

Euroopa Liidu liikmesriikides 

IV kvartal 2012



Justiitsministeerium Kahtlustatava ja süüdistatava 

menetlusõiguste - õigus tõlkele - 

direktiivi 2010/64/EL ülevõtmine

IV kvartal 2012

Justiitsministeerium Kahtlustatava ja süüdistava 

menetlusõiguste  - õigus infole – 

direktiivi [KOM (2010) 392] 

väljatöötamine ja ülevõtmine

IV kvartal 2012

Justiitsministeerium Laste seksuaalse kuritarvitamise ja 

ärakasutamise ning lasteporno 

vastase võitluse direktiivi eelnõu 

2012

Justiitsministeerium Euroopa lähenemiskeelu direktiivi 

[JAI (2010) 2]eelnõu

2012

Justiitsministeerium EL algatused narkokuritegevuse 

vastase võitluse kohta 

Sõltub direktiivi menetlusest

Justiitsministeerium EL algatus konfiskeerimiste teemal Sõltub direktiivi menetlusest

Justiitsministeerium EL direktiivi eelnõu, mis käsitleb 

haavatavate süüdistatavate ja 

kahtlustatavate menetlusõiguslikke 

Sõltub direktiivi menetlusest

Justiitsministeerium EL direktiiv, mis käsitleb  Euroopa 

kriminaalõiguse rahapesualase 

Sõltub direktiivi menetlusest

Justiitsministeerium Identiteedi haldamist käsitlev 

Euroopa strateegia, sealhulgas 

identiteedivarguse eest 

Sõltub direktiivi menetlusest

Justiitsministeerium EL direktiivi nr 2004/80 

ülevaatamine, tagamaks 

Sõltub direktiivi menetlusest

Justiitsministeerium EL finantsõiguse kaitse 

kriminaalmeetmete kaudu, sh euro 

Sõltub direktiivi menetlusest

Justiitsministeerium Ohvrite kaitse direktiivi eelnõu [KOM 

(2011) 274]

Sõltub direktiivi menetlusest

Justiitsministeerium EL direktiivi eelnõu, mis käsitleb 

õigust kaitsjale kriminaalmeneltuses 

ja õigust teatada kinnipidamisest 

[KOM (2011) 326]

Sõltub direktiivi menetlusest

Justiitsministeerium Küberkuritegude direktiivi eelnõu 

[KOM (2010) 517]

Sõltub direktiivi menetlusest

Justiitsministeerium Euroopa uurimismääruse direktiivi 

eelnõu [JAI (2010) 3]

Sõltub direktiivi menetlusest

Justiitsministeerium NÕUKOGU RAAMOTSUS nr 

2009/948/JSK kohtualluvuskonfliktide 

ennetamise ja lahendamise kohta 

kriminaalmenetluses (sätete analüüs 

ja ülevõtmine, sh vajadusel eelnõu

II kvartal 2012

Justiitsministeerium Väärteomenetluse seadustiku  eelnõu 

ning selle toetamine Riigikogus

Justiitsministeerium Karistusõiguse revisjon ja eelnõu



Justiitsministeerium Prokuratuuriseaduse muudatuste 

eelnõu

II kvartal 2012

Justiitsministeerium Surrogaatemadus: KarS muutmine IV kvartal 2012

Justiitsministeerium Kohtuekspertiisiseaduse eelnõu

Justiitsministeerium Riigilõivude ja menetlusökonoomika 

eelnõu

II kvartal 2012

Justiitsministeerium Riigivastutuse seaduse eelnõu

Justiitsministeerium EL Parlamendi valimiste direktiivi 

93/109/EÜ muutmine

Justiitsministeerium Perekonnaseaduse 

rakendusprobleemide eelnõu

IV kvartal 2012

Justiitsministeerium Korteriomandi- ja 

korteriühistuseaduse eelnõu 

III kvartal 2012

Justiitsministeerium Ühendusvahendite õigusliku 

regulatsiooni korrastamise seaduse 

II kvartal 2012

Justiitsministeerium Korrakaitseseaduse rakendusseaduse 

eelnõu

I kvartal 2012

Justiitsministeerium Avaliku teenistuse seadus I kvartal 2012

Justiitsministeerium EÜ määruse 211/2011 

harmoneerimine (kodanikualgatus)

I kvartal 2012

Justiitsministeerium Ehitusseadustiku üldosa ja eriosa 

eelnõu

IV kvartal 2012

Kaitseministeerium Riigikaitseliste sundkoormiste 

seaduse muutmine

2012 II poolaasta

Kaitseministeerium Rahuaja ja sõjaaja riigikaitse seaduse 

eelnõu

01.12.2012 esitamine menetlusse; 

2013. a I kvartalis

Kaitseministeerium Kaitseväe korralduse seaduse 

muutmine

2012 I poolaasta

Keskkonnaministeerium Keskkonnaseire seaduse muutmise 

seaduse koostamine

2013

Keskkonnaministeerium Keskkonnaseadustiku eriosa - mere 

kaitse ja kasutuse õigusliku 

regulatsiooni koostamine

Keskkonnaministeerium Veeseaduse muutmise seaduse 

eelnõu - põhjavee kasutamine

Keskkonnaministeerium Maapõueseaduse muutmise seadus

Keskkonnaministeerium Tööstusheite seadus. Tööstusheite 

direktiivi 2010/75/EL ülevõtmine 

Keskkonnaministeerium

Keskkonnaseire seaduse ja 

halduskoostöö seaduse muutmine

Keskkonnaministeerium Jäätmeseaduse muutmise seaduse 

eelnõu (mis on seotud RoHS direktiivi 

ülevõtmisega)

Keskkonnaministeerium Jäätmeseaduse muutmise seaduse 

eelnõu (mis on seotud 

tootjavastutuse sätete 

täpsustamisega)

Keskkonnaministeerium Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 

muutmise seaduse eelnõu 

ettevalmistamine

Keskkonnaministeerium Välisõhu kaitse seaduse muutmise 

seaduse eelnõu menetlemine 

(osoonikihi kaitsmine ja F-gaasid)

Keskkonnaministeerium Välisõhu kaitse seaduse muutmise 

seaduse eelnõu ja seletuskirja 

koostamine (osoonikihi kaitsmine ja F-

gaasid) 



Keskkonnaministeerium Välisõhu kaitse seaduse muutmine

Keskkonnaministeerium Välisõhu kaitse seaduse muutmise 

seadus (kemikaalid ja müra)

Keskkonnaministeerium Kiirgusseadusseaduse eelnõu 

koostamine direktiivide ülevõtmiseks

Keskkonnaministeerium Looduskaitseseaduse muutmise 

seaduse eelnõu

Keskkonnaministeerium Veeseaduse muutmise seaduse 

eelnõu (veekogu paisutamise 

regulatsiooni ajakohastamine)

Keskkonnaministeerium Veeseaduse ja seonduvate seaduste 

muutmise seadus

Keskkonnaministeerium Veeseaduse põllumajandusosa 

muutmise seaduse väljatöötamine
Keskkonnaministeerium Jahiseaduse eelnõu

Keskkonnaministeerium Metsaseaduse muutmise seaduse 

eelnõu

Keskkonnaministeerium Maareformi seaduse ja sellega 

seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seadus

Kultuuriministeerium Meediateenuste valdkonna 

regulaatorasutuse loomise 

ettevalmistamine.

eelnõu kooskõlastamisele 15.06

Kultuuriministeerium Loovisikute sotsiaalsete garantiide 2012

Kultuuriministeerium Välisnäituste riikliku kindlustamise 

süsteemi väljatöötamine. 

november

Kultuuriministeerium Muinsuskaitse seaduse mõjude 

järelhindamine 

muinsuskaitseseaduse muutmise 

ettevalmistamiseks

detsember

Kultuuriministeerium Sundeksemplari seaduse muutmine märts

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Sadamaseaduse muutmine 2012

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Energiasäästu direktiivi eelnõu 

menetlemine EL tasandil

2012

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Kaugkütteseaduse muutmine 2012

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Kaevandamisseaduse muutmine 2012

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Mõõteseaduse muutmine 2012

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Kinnisasja sundvõõrandamise 

seaduse muutmine

2012

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Kaubandusliku meresõidu seaduse 

muutmine

2012

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Postiseaduse muutmine 2012

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Ehitusseaduse muutmine 2012

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Kemikaaliseaduse muutmine 2012

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Vedelkütusevaru seaduse muutmine 2012

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Uus autoveoseadus 2012

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Lennundusseaduse muutmine 2012

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Meresõiduohutuse seaduse 

muutmine

2012



Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite 

seaduse muutmine

2012

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Vedelkütuse seaduse muutmine 2012

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Elektrituruseaduse muutmine 2012

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Konkurentsiseaduse muutmine 2012

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Uus ühistranspordiseadus 2012

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Raudteeseaduse muutmine 2012

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium

Digitaalallkirja seaduse muudatused 2012

Põllumajandusministeerium Maaparandusseaduse muutmise 

seadus

Eelnõu Riigikantseleile 13.09.2012

Põllumajandusministeerium Loomakaitseseaduse muutmise 

seadus

Eelnõu Riigikantseleile 21.05.2012

Põllumajandusministeerium Alkoholiseaduse muutmise seadus Eelnõu Riigikantseleile 07.12.2012

Põllumajandusministeerium Toiduseaduse muutmise seadus Eelnõu Riigikantseleile 06.02.2012

Põllumajandusministeerium Euroopa Liidu ühise Eelnõu Riigikantseleile 07.03.2013

Põllumajandusministeerium Taimede paljundamise ja sordikaitse 

seaduse muutmise seadus

Eelnõu Riigikantseleile 01.03.2013

Põllumajandusministeerium Mahepõllumajanduse seaduse ja 

riigilõivuseaduse muutmise seadus

Eelnõu Riigikantseleile II kvartal 2012.

Rahandusministeerium Finantssektoris tekkivate vaiete 

lahendamise kohtuvälise süsteemi 

loomine eesmärgiga tõhustada 

juuni.12

Rahandusministeerium Rahapesu ja terrorismi rahastamise 

seaduse muutmise eelnõu

eelnõu esitamine VV-le september 

2012

Rahandusministeerium Audiitortegevuse seaduse muutmise 

seaduse eelnõu

Rahandusministeerium Raamatupidamise seaduse muutmise 

eelnõu

eelnõu esitamine VV-le september 

2012

Rahandusministeerium Uue hoiuste tagamise direktiivi 

ülevõtmine (Tagatisfondi seaduse 

muutmine)

eelnõu esitamine VV-le august 2012

Rahandusministeerium Finantskriiside juhtimise ja 

lahendamise raamistikku puudutava 

EL regulatsiooni ülevõtmine 

eelnõu esitamine VV-le august 2012

Rahandusministeerium Uue kapitalinõuete direktiivi (Basel 

3/CRD 4) ülevõtmine

eelnõu esitamine VV-le august 2012

Rahandusministeerium Sotsiaalmaksuseaduse muutmise 

seaduse eelnõu.

VV TP tähtaeg 2012 II kv

Rahandusministeerium Finantsteenuste direktiivi 

väljatöötamises osalemine, Eesti 

seisukohtade kujundamine ja 

kaitsmine. Vajadusel 

käibemaksuseaduse muutmise 

seaduse eelnõu välja töötatud

2012

Rahandusministeerium Käibemaksudirektiivi väljatöötamises 

osalemine, Eesti seisukohtade 

kujundamine ja kaitsmine. Vajadusel 

käibemaksuseaduse muutmise 

seaduse eelnõu välja töötatud

2012



Rahandusministeerium Energiamaksustamise direktiivi  

väljatöötamises osalemine, Eesti 

seisukohtade kujundamine ja 

kaitsmine. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- 

ja elektriaktsiisi seaduse muutmise 

seaduse eelnõu.

2012

Rahandusministeerium Tulumaksuseaduse muudatuste 

väljatöötamine (seaduse EL õigusega 

kooskõlla viimiseks).

eelnõu esitamine VV-le aprill 2012

Rahandusministeerium FIE abikaasa sotsiaalkindlustuse 

tagamise põhimõtete väljatöötamine. 

Sotsiaalmaksuseaduse muutmise 

seaduse eelnõu.

eelnõu esitamine VV-le august 2012

Rahandusministeerium Sotsiaalmaksuseaduse muutmise 

seaduse eelnõu (kehtestame 1. 

jaanuarist 2014 sotsiaalmaksu (v.a. 

ravikindlustuse osa) lae: töötasu 

osalt, mis  ületab 4000 eurot kuus ei 

maksta sotsiaalmaksu)

eelnõu esitamine VV-le august 2012

Rahandusministeerium Tulumaksuseaduse ja 

rahvastikuregistri seaduse muutmise 

seaduse eelnõu

VV TP tähtaeg 2012 IV kv

Rahandusministeerium Valitsussektori eelarve tasakaalu 

nõude lisamine riigieelarve 

seadusesse

Rahandusministeerium Kindlustustegevuse seaduse 

väljatöötamine ja esitamine Vabariigi 

Valitsusele

Rahandusministeerium Uue kindlustustegevuse seaduse 

väljatöötamine

direktiivi ülevõtmise tähtaeg 

31.10.2011.a

Rahandusministeerium Finantssektori karistuspoliitika 

(süütegude koosseisud ja väärtegude 

Vastavalt JuM ajakavale 2012 I pa.

Rahandusministeerium Uue investeerimisfondide seaduse 

väljatöötamine (4 direktiivi)

märts.12

Rahandusministeerium Väärtpaberituru seaduse ja sellega 

seonduvate seaduste muutmise 

seaduse eelnõu

Direktiivi 2010/73/EL ülevõtmine 

tähtajaga 01.07.2012

Siseministeerium Püsiasustusega väikesaarte seaduse 

muutmise seaduse eelnõu

2012

Siseministeerium Hädaolukorra seaduse muutmise 

seaduse eelnõu

2012

Siseministeerium Relvaseaduse muutmise seaduse 

eelnõu

esitatud VV-le 09.2012

Siseministeerium Päästeseaduse muutmise seaduse 

eelnõu väljatöötamine

2012 neljas kvartal

Siseministeerium Välismaalaste seaduse ja 

turismiseaduse muutmise seaduse 

eelnõu

2012

Siseministeerium Planeerimisseaduse muutmise 

seaduse eelnõu

2012

Siseministeerium Planeerimisseaduse muutmise 

seaduse eelnõu (Kaitseministeeriumi 

ettepanekud)

2012

Siseministeerium Kirikute ja koguduste seaduse 

muutmise seaduse eelnõu

2012

Siseministeerium Eesti territooriumi haldusjaotuse 

seaduse muutmise seaduse eelnõu

2012

Siseministeerium Välismaalaste seaduse muutmise 

seaduse eelnõu 

2012



Siseministeerium Välismaalaste seaduse muutmise 

seaduse eelnõu, millega võetakse üle 

direktiiv 2011/51/EL 

2012

Siseministeerium Välismaalasele rahvusvahelise kaitse 

andmise seadus muutmise seaduse 

eelnõu, millega võetakse üle direktiiv  

2011/95/EL

2012

Siseministeerium Isikut tõendavate dokumentide 

seaduse muutmise seaduse eelnõu (II 

osa)

2012

Siseministeerium Isikut tõendavate dokumentide 

seaduse muutmise seaduse eelnõu (I 

osa)

2012

Siseministeerium Perekonnaseisutoimingute seaduse 

muutmise eelnõu

2012

Siseministeerium Kodakondsuse seaduse muutmise 

seaduse eelnõu 

2012

Siseministeerium Varjupaigataotlejate kinnipidamiseks 

ning esmase vastuvõtukeskuse ja 

väljasaatmiskeskuse ühendamiseks 

vajaliku regulatsiooni eelnõu

2012

Siseministeerium Euroopa Liidu kodaniku seaduse 

muutmise seaduse eelnõu 

2012

Siseministeerium Karistusseadustiku ja sellega 

seonduvate seaduste muutmise 

seaduse eelnõu

2012

Siseministeerium Vabatahtliku merepäästja seadus 2012

Siseministeerium Tuleohutuse seaduse muutmise 

seaduse eelnõu

2012 esimene kvartal

Siseministeerium Hädaolukorra seaduse muudatused 2012 esimene kvartal

Sotsiaalministeerium Lastekaitse seaduse eelnõu 

väljatöötamine

31.12.2013

Sotsiaalministeerium Kemikaaliseaduse muutmise seaduse 

eelnõu koostamine ja menetlemine

31.12.2012

Sotsiaalministeerium Rahvatervise seaduse muutmise 

seaduse eelnõu

31.12.2012

Sotsiaalministeerium Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse 

ning rakendusaktide õigusliku 

ekspertiisi läbiviimise 

koordineerimine

31.12.2012

Sotsiaalministeerium Tervishoiuteenuste korraldamise 

seaduse muudatus

30.09.2012

Sotsiaalministeerium Riikliku pensionikindlustuse seaduse 

ja kogumispensionide seaduse 

muutmise seadus

31.12.2012

Sotsiaalministeerium Narkootiliste ja psühhotroopsete 

ainete ning nende lähteainete 

seaduse täiendamine

Sotsiaalministeerium Tubakaseaduse muutmise seaduse 

eelnõu koostamine

30.09.2013

Sotsiaalministeerium Osalemine sotsiaalseadustiku 

perehüvitiste eriosa 

ettevalmistamises

31.12.2013

Sotsiaalministeerium Osalemine sotsiaalseadustiku 

puuetega inimeste eriosa 

kontseptsiooni ettevalmistamises, 

püsiva töövõimetuse osas

31.03.2013



Sotsiaalministeerium Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste 

seaduse ja riikliku 

pensionikindlustuse seaduse 

muutmise seadus

1.07.2012

Sotsiaalministeerium  Riikliku pensionikindlustuse seaduse 

ja teiste seaduste muutmise seaduse 

eelnõu ettevalmistamine

31.12.2012

Sotsiaalministeerium Soodustingimustel 

vanaduspensionide, väljateenitud 

aastate pensionide ja eripensioneid 

kehtestavate seaduste muutmine

31.03.2013

Sotsiaalministeerium Raseduse katkestamise ja 

steriliseerimise seaduse 

kaasajastamine

31.12.2012

Sotsiaalministeerium Sotsiaalseadustiku kodifitseerimise 

raames töö eriosa kontseptsiooni 

koostamine (sisaldab 

tööturuteenuste ja -toetuste ning 

töötuskindlustusskeemide 

ülevaatamist, parendamist ja 

võimalusel ühitamist

31.12.2012

Sotsiaalministeerium Sotsiaalseadustik 31.12.2013

Välisministeerium Konsulaarseaduse muutmine 2012

Välisministeerium Strateegilise kauba seaduse 

muutmine


