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

Ministeerium Tööplaani 

õigusloomeline punkt

Eelanalüü

s

VTK 

esitamine 

kooskõlasta-

misele

Mõjude 

analüüsi 

koostami

ne

Eelnõu 

esitamine 

kooskõlasta-

misele

Eelnõu 

esitamine 

VV-le

Järelanal

üüs

Sisu lühikirjeldus: mida tehakse ja miks?                          EL õigusaktide korral märgitakse ülevõtmise tähtaeg.                                                        

Põhjendus, miks VTK-d ei plaanita

Justiitsministeerium Rikkumisest 

teavitajatele kaitse 

andmine

01.03.2021 01.06.2021 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/1937, liidu õiguse rikkumisest teavitavate isikute kaitse 

kohta, ülevõtmine. VTK kooskõlastatud eelmine aasta.

Justiitsministeerium KrMS revisjon II etapp 01.06.2021 01.10.2021 Korrastatakse KrMS 19. ptk (rahvusvaheline koostöö). VTK kooskõlastatud eelmine aasta.

Justiitsministeerium Mittesularahaliste 

maksevahendite 

pettuse ja võltsimise 

vastase võitluse 

direktiivi ülevõtmine

01.02.2021 märts.21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/713, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega 

seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2001/413/JSK, 

ülevõtmine. VTK-d ei koostatud, sest väheoluline mõju ja EL õiguse ülevõtmine.

Justiitsministeerium Vangistusseaduse 

muudatused

01.09.2021 dets.21 Parandatakse vangistuse täideviimise õiguslikku regulatsiooni, et lahendada praktikas tekkinud küsimusi. VTK 

kooskõlastati 2015. aastal.

Justiitsministeerium Mootorsõiduki 

juhtimine 

kriminaalses joobes 

toob juhile kaasa 

automaatse 

tervisetõendi ja 

juhtimisõiguse 

peatumise

01.07.2021 01.12.2021 Luuakse õiguslik regulatsioon joobes juhtimises kahtlustatavate isikute tervisetõendi peatamiseks ja uue 

tervisekontrolli läbimise kohustuseks.

Justiitsministeerium Üldmenetluse 

lihtsustamine

01.10.2021 01.12.2021 Õiguslikud muudatused, mis võimaldavad kriminaalkohtumenetluses säästa kohtu ressurssi ning lühendada 

seeläbi menetlusaega. VTK on kooskõlastatud eelmine aasta.

Justiitsministeerium Kohtuekspertiisiseadu

s

01.04.2021 Kaasajastatakse ja täpsustatakse kohtuekspertiisi regulatsiooni. VTK on kooskõlastatud 2018.

Justiitsministeerium Laste seksuaalse 

väärkohtlemise 

ennetamine
sept.21 dets.21

Tehakse õiguslikud muudatused, millega täpsustatakse lastega töötavate isikute tausta kontrollimise 

regulatsiooni.

Justiitsministeerium Vaenukõne 

kuriteokoosseisu 

täpsustamine

apr.21 apr.21

Tehakse vajalikud muudatused raamotsuse  2008/913/JSK ülevõtmiseks.

Justiitsministeerium Kohtute seaduse ja 

teiste seaduste 

muutmise eelnõu 

koostamine

märts - 

mai 2020

oktoobris 

2020

juunis 2021 septembris 

2021

Eelnõu põhieesmärgid: 1) ühtlustada kohtute töökoormust; 2) arendada kohtuteenistujate karjäärisüsteemi; 3) 

parandada kohtunike spetsialiseerumist; 4) taastada kohtunike töövõimetushüvitis; 5) tõhustada 

kohtujuhtimist; 6) luua eestkoste järelevalve osakond. 

Justiitsministeerium tsiviil- ja 

halduskohtumenetlus

e seadustiku 

muutmise eelnõu 

koostamine

jaanuar - 

juuli 2020

augustis 

2020

novembe

r 2020 - 

märts 

2021

juunis 2021 septembris 

2021

Eelnõu põhieesmärgid: 1) luua algused paberivabaks kohtumenetluseks tsiviill- ja halduskohtumenetluseks; 2) 

luua võimalused andmepõhiseks kohtumenetluseks.

Justiitsministeerium Kriminaalmenetluse 

seadustiku, 

halduskohtumenetlus

e - ja 

tsiviilkohtumenetluse 

seadustiku muutmine

mai - 

oktoober 

2020

novembris 

2020

juunis 2021 novembris 

2021

Kohtumenetluse avalikkuse suurendamine - 1) kohtuotsuste avalik kuulutamine; 2) kohtumääruste 

avalikustamine kriminaalkohtumenetluses ja hagita menetlustes; 3) kohtutoimikuga tutvumine 

kriminaalkohtumenetluses; juurdepääsupiirangu kehtivus kinnises kohtumenetluses; 4)kohtuistungite avalikud 

ülekandmised internetis; 5) kriminaalkohtumenetluses istungil avalikuks saanud teabe avalikustamine

Justiitsministeerium Laeva lipuõiguse ja 

laevaregistrite 

seaduse muutmine

märts-

oktoober 

2021

VTK tehtud 

mereõiguse 

revisjoni 

käigus

01.12.2021 2022 Vaadatakse üle võimalused laevakinnistusraamatusse esitatavate dokumentide nõuete lihtsustamiseks, 

võetakse suund digitaalsusele ja võimalusel iseteenindusele.

Justiitsministeerium Notari tasu seaduse 

muutmine

2020 kontseptsioo

ni esitamine 

mais 2021

sisaldub 

kontsepts

ioonis

kui 

kontseptsioo

nile esitatud 

arvamustest 

selgub 

eelnõu 

koostamise 

vajadus, siis 

detsember 

2021

Notarite sissetulekute ühtlustamiseks tõstetakse väikseid tasusid ja langetatakse kõrgeid tasusid. Muudatuste 

tulemusena peaksid erinevate notarite piirkondade sissetulekud ühtlustuma. Ülikasumid vähenevad ja seni 

väga väikest sissetulekut omavate notarite hakkamasaamine paraneb.

Justiitsministeerium Mitteadvokaadist 

kohtus lepingulise 

esindaja kvaliteedi 

parandamise 

meetmed

2020 VTK aprill-

mai

märts otsustatakse 

tagasiside 

pinnalt, 

mitte enne 

1.12.2021

pakutakse välja erinevad meetmed, mis aitaks parandada mitteadvokaadist lepingulise esindaja kohtuesinduse 

kvaliteeti, saavutamaks inimeste õiguste ja huvide parem kaitse, sh kohtumenetlus efektiivsemaks

Ministeeriumide õigusloomeplaanide ülevaade 2021
2021. aastal algatatavad seadusloomelised ülesanded. Samuti kajastatakse varem algatatud ja 2021. aastasse ületulevad ülesanded.



Justiitsministeerium VangS-i 

muudatusettepaneku

d

1) 

teenistusõig

use osa- VKT-

d 

kooskõlastat

ud 2015 ja 

2017 

(avaliku 

teenistuse 

seaduse ja 

avaliku 

teenistuse 

eriliike 

reguleerivat

e seaduste 

muutmise 

seaduse 

eelnõu VTK; 

RaM); 2) 

organisatsio

oniline - VTK-

d ei 

koostata, 

lähtutakse 

HÕNTE § 1 lg 

2 p-st 5 .

analüüsit

akse 

eelnõu 

seletuskir

jas

01.05.2021 01.10.2021 Ei 1) teenistusõigus - Kaasajastatakse regulatsiooni lähtuvalt praktikas ilmnenud reguleerimist vajavatele 

küsimustele ja praktilistele vajadustele (tööaeg, lisapuhkuse kustumise tähtaeg jms); 2) luuakse toetavaid 

norme VangS-i, et paremini toetada vanglateenistuse käsitlemist asutusena olukordades, kus see on 

organisatsiooni esindamise ja toimimise seisukohalt vajalik, nt teenuste tsentraalselt juhtimine ja tugiteenuste 

tsentraalselt osutamine viisil, kus vangla struktuuris olevad tugiteenused ei ole vangla direktori alluvuses, vaid 

tugistruktuur alluks otse vanglateenistuse osaks olevale vanglate osakonnale. Kuna sisuliselt korraldatakse tugi- 

ja põhiteenuste tsentraliseerimise (VVTP) käigus ümber teenuste korraldus, siis nende juhtimiskorralduse 

muutmisega ei kaasne olulist õiguslikku muudatust ega muud olulist mõju vanglateenistuse välistele isikutele. 

Muutuvad sisepädevus ja alluvusvahekorrad, mis ei ole oluline mõju muudele isikutele.

Kaitseministeerium Lennundusseaduse ja 

teiste seaduste 

muutmise seadus 

(riiklik lennundus ja 

õhuruumi kasutamise 

korraldamine 

riigikaitselisel 

eesmärgil)

28.06.2020 

(toimik 20-

822)

28.02.2021 15.08.2021 1) riikliku lennunduse nõuete korrastamine (millised asutused moodustavad riikliku lennunduse, millised 

nõuded kehtivad riiklikule lennundusele, järelevalve, riikliku lennunduse lendude prioriteetsus jms); 2) alaliste 

ja ajutiste piirangualade moodustamine (pääste- või politseisündmuse juhi õigused, lubade andmine ja 

järelevalve lennukeelualadel jms); 3) õhuruumi kasutamisega seonduv (lennujuhtimise korraldus ja õhuruumi 

kasutamise piiramine riigikaitselisel eesmärgil, jõu kasutamine tsiviilõhusõiduki tekitatud ohu tõrjumiseks, 

õhuruumi kasutamise korraldamise komisjoni ja õhuruumi korraldamise üksuse roll riigikaitses jms).

Kaitseministeerium Kaitseliidu seaduse 

muutmine

31.03.2021 30.09.2021 2022 Kaitseliidu struktuuri, liikmelisuse ja sisemise töökorralduse uuendamine.

Kaitseministeerium kaitseväeteenistuse 

seaduse muutmine

30.09.2021 31.12.2021 2022 Ametikohtade, ametikohale nimetamise regulatsiooni uuendamine. Auastmete andmise ja auastmetega 

arvestamise nõuete korrastamine. Kaitseväelase vormiriietuse kandmise korra muudatused. RKAK otsused 

(kodulaenu intressid, juhilubade hüvitamine jms)

Kaitseministeerium Koormiste 

regulatsiooni 

uuendamine (RiKS)

01.08.2021 30.09.2021 Koormiste regulatsiooni kaasajastamine. Eelnõu koostamine sõltub Riigikogu menetluses oleva 

riigikaitseseaduse menetlusest. 

Kaitseministeerium Kaitseväe korralduse 

seaduse muutmine

01.06.2021 01.10.2021 Tavatu sõjapidamise regulatsiooni väljatöötamine

Keskkonnaministeerium Läänemere piirkonna 

merekeskkonna kaitse 

konventsiooni 

ratifitseerimise 

seaduse muutmise 

seaduse eelnõu

juuni 2020 märts 2021 Eelnõu näeb ette Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse § 2 

(volitusnorm) muutmise selliselt, et sättest jäetakse välja volitusnormi osa, mis puudutab merel, Peipsi-Pihkva 

järvel ning Narva jõel nafta ja naftasaaduste käitlemise korra kehtestamist. Nimetatud paragrahvi alusel oli 

antud VV määrus „Nafta ja naftasaaduste merel, Peipsi-Pihkva järvel ning Narva jõel käitlemise kord“ 

(praeguseks kehtetu). Keskkonnakaitse seisukohast leiti, et määruses sätestatud kohustuste täitmine ja nende 

rikkumise eest vastutuse kohaldamine oleks tõhusam, kui määrus oleks kehtestatud veeseaduse alusel, mis 

sätestab ka laevadelt saasteainete merre heitmise keelu. See võimaldab määruse reguleerimisalasse jääva 

tegevuse korral kohaldada ka veeseadusest tulenevaid veekaitsenõudeid ning vastutust. Määruse andmiseks 

vajalik volitusnorm on nüüd lisatud ratifitseerimise seaduse asemel veeseaduse § 143 lõikesse 7. Määrus 

jõustus veeseaduse alusel 30.06.2020.

Keskkonnaministeerium Atmosfääriõhu kaitse 

seaduse muutmise 

seaduse eelnõu

aprill 2021 september 

2021

AÕKS-i muutmine on vajalik selleks, et anda Keskkonnaametile ja Maksu-ja Tolliametile suuremad volitused 

tegelemaks fluoritud kasvuhoonegaaside illegaalse kaubandusega. Lisada tuleb kontrolltehingu ning 

konfiskeerimise võimalus. Lisaks tuleb täpsustada mida teha konfiskeeritud ebaseaduslike mahutitega. Lisada 

tuleb aruande säte Maksu- ja Tolliametile, et nad esitaksid HFC-de illegaalsete tegevuste aruande igal aastal 

Keskkonnaministeeriumile, mille Keskkonnaministeerium peab hakkama esitama Osoonisekretariaadile. Samuti 

tuleb viia karistusmäärad vastavusse ülejäänud keskkonnaseadustikuga.

Keskkonnaministeerium Veeseaduse 

muutmise seaduse 

eelnõu

august 2020 aprill 2021 Eelnõu eesmärgiks on vähendada bürokraatiat ja lahendada mõningad seaduse rakendamisel ilmnenud 

probleemid. Bürokraatia vähendamiseks loobutakse  vedelsõnniku laotamisplaani ja veekaitsevööndis 

karjatamise teatise esitamise nõuetest. Sellega seoses ei pea põllumajandusettevõtjad neid enam koostama ja 

Keskkonnaamet enam teatiseid kooskõlastama ega laotamisplaane kinnitama. Andmeid karjatamise ja 

väetamise kohta kogutakse ka põlluraamatusse ning eelnev info kogumine on liigne halduskoormus 

põllumajandusettevõtjatele. Samuti on vajalik teha muudatusi seaduse sujuvamaks rakendamiseks tulenevalt 

praktikas tekkinud tõlgendamisprobleemidest (näiteks täpsustatakse veekogu mõistet, nitraaditundliku ala 

sätteid ja pool-looduslikel kooslustel karjatamise nõudeid).

Keskkonnaministeerium Ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni 

seaduse eelnõu

VTK 

kooskõlastat

ud  jaanuar 

2015 

märts 2021 juuni 2021 Eelnõu eesmärgiks on tagada tarbijale kvaliteedinõuetele vastava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse 

osutamine mõistliku, põhjendatud ja võrdse kohtlemise põhimõtet järgiva hinnaga. 

Kehtiv ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus on vastu võetud 1999. aastal ja vajab tervikuna kaasajastamist. 

Uus seaduse eelnõu arvestab vee-ettevõtluse jätkusuutlikkuse ja veemajanduse säästlikkuse põhimõtet. 

Eelnõule koostati mõjude hinnang ning alates 2018 aastal on toimunud kohtumised huvigruppidega ning eelnõu 

kooskõlastamine asjassepuutuvate riigiasutuste ja kohalike omavalitsute ühendustega. 

  



Keskkonnaministeerium Jäätmeseaduse, 

pakendiseaduse ja 

tubakaseaduse 

muutmise seaduse 

eelnõu (ühekordse 

plasti direktiivi 

ülevõtmine ja 

tootjavastutuse 

laiendamine)

jaanuar 2021 august 

2020

märts 2021 juuni 2021 Eelnõuga võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/904 teatavate plasttoodete 

keskkonnamõju vähendamise kohta. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on 3. juuli 2021. Samuti täiendatakse ja 

täpsustatakse eelnõuga laiendatud tootjavastutuse regulatsiooniga seonduvat.

Keskkonnaministeerium Looduskaitseseaduse 

muutmise ja sellega 

seonduvalt teiste 

seaduste muutmise 

seaduse eelnõu

Eelnõu on 

kooskõlstusr

ingid läbinud 

ja läheb 

tutvumiseks 

uutele 

ministritele 

märts 2021

aprill 2021 Eelnõu eesmärgiks on vähendada bürokraatiat (kaotatakse riigi ostueesõigus kaitstaval loodusobjektil asuva 

kinnisasja võõrandamisel) ja täpsustada looduskaitseseaduse sätteid, et muuta need selgelt ja üheselt 

mõistetavaks. Muudetakse ja korrastatakse vastutussätteid, suurendatakse juriidilise isiku karistusmäärasid ja 

täpsustatakse väärteokoosseise. Kaotatakse riigi ostueesõigus kaitstaval loodusobjektil asuva kinnisasja 

võõrandamisel. Riigi ostueesõiguse kaotamine vähendab loodusobjekti sisaldava kinnisasja võõrandamise korral 

oluliselt haldusorgani töökoormust ja kiirendab ostu-müügitehingute sõlmimist. Tõstetakse looma tekitatud 

kahju ennetamiseks rakendatud abinõudele tehtud kulutuste piirmäära. Kehtestatakse loomastiku kaitseks 

raierahu kaitstavatel aladel perioodil 15. aprill kuni 15. juuli. Lisaks nimetatud suurematele muudatustele 

täpsustatakse mitme sätte sõnastust. Jahiseaduse olulisem muudatus on uluki ebaseadusliku hukkamisega 

keskkonnale tekitatud kahju ülemmäära tõstmine 8000 euroni.

Keskkonnaministeerium Keskkonnaseire 

seaduse muutmise 

seaduse eelnõu

VTK 

kooskõlastat

ud aprill 

2020

september 

2020

mai 2021 Eelnõu eesmärgiks on korrastada KAUR poolt tasuliste teenuste osutamise regulatsiooni. Eelnõuga sätestatakse, 

et KAUR võib  keskkonnaseire programmi väliselt osutada oma põhitegevusega seotud meteoroloogiliste ja 

hüdroloogiliste andmete analüüsimise- ja eriotstarbelise ilmaprognoosimise teenuseid.

Keskkonnaministeerium Antarktika lepingu 

keskkonnakaitseproto

kolliga ühinemise 

seaduse eelnõu

veebruar 

2021

sõltub 

kooskõlasta

misest

Eelnõu eesmärgiks on ühineda Antarktika lepingu keskkonnakaitse protokolliga. Protokolli eesmärk on säilitada 

Antarktika keskkonna puhtus ja puutumatus. Keskkonnakaitseprotokolliga ühinemisel kohustub Eesti tagama, 

et tema jurisdiktsiooni all toimuvad ekspeditsioonid jm tegevused Antarktikas järgivad rahvusvaheliselt 

kokkulepitud keskkonnakaitse nõudeid. Ühinemine nähti ette ka Antarktika lepingu ratifitseerimisel 

(seletuskirjas, 2001.a) ning selle sammuga näitab Eesti oma huvi ja vastutust globaalses keskkonnapoliitikas ning 

seatud eesmärkide väärtustamist, lisaks tugevneb polaarteadlaskonna maine ja tegutsemisvõimalused.  

Liitumine toob kaasa halduskulusid riigisisese loamenetlussüsteemi ülesehitamisel ning eeldab vastava 

reeglistiku loomist riigisisese õigusaktiga (Antarktika keskkonna kaitse seadus, eelnõu väljatöötamisel ja 

eeldatavalt jõuab Riigikokku 2021.a I poolaastal). Antarktika keskkonnakaitse lubasid hakkab väljastama 

Keskkonnaamet ning kõik loa menetlemisega seotud kulud (sh kavandatava tegevuse keskkonnamõju 

hindamine) katab loa taotleja. Antarktika lepingu osalisriike on 54 (sh Eesti), nendest on 

keskkonnakaitseprotokolliga ühinenud 41 (sh 15 EL liikmesriiki).

Keskkonnaministeerium Maapõueseaduse 

muutmise ja sellega 

seonduvalt teiste 

seaduste muutmise 

seaduse eelnõu

aprill 2021 august 2021 Eelnõu eesmärgiks on eelkõige praktikast tulenevate puuduste kõrvaldamine, mille käigus täpsustatakse või 

täiendatakse sätete sõnastust eesmärgiga tagada üldine õigusselgus ja sätete ühene arusaadavus. Täiendavalt 

tehakse eelnõuga seadusesse muudatused seoses maapõuevaldkonna koordineerimise struktuuri 

korrastamisega ja vastutusvaldkondade täpsema määratlemisega. Tegemist on ministeeriumite 

tegevusvaldkodade korrastamisega, et need võtaks arvesse 17.06.2020 vastu võetud Vabariigi Valitsuse 

muutmise seadust, millega lisati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala pädevusse 

maapõueressursside valdkond ning määrati tegevustena ka geoloogiline kaardistamine ja riikliku geoloogilise 

kompetentsi tagamine. Samuti nähakse seaduseelnõus ette Eesti geoloogiafondi andmekoguna asutamine. Eesti 

geoloogiafond on unikaalne digitaalne andmekogum, mis loodi 1957. aastal ning kuhu on kogutud Eestis 

läbiviidud geoloogiliste uuringute tulemused.

Keskkonnaministeerium Veeseaduse 

muutmise seaduse 

VTK

august 2021 Eelnõuga kehtestatakse üldnõuded, mis tagavad purgimisteenuse toimimise. Täna on reovee kohtkäitluse ja 

äraveo tingimuste kehtestamine KOV pädevuses. Kuna purgitavat reovett veetakse ka üle omavalitsuste piiride 

ning mitmed purgijad osutavad teenust mitmes omavalituses, siis reovee purgimisteenuse korralduse analüüsist 

nähtub, et purgimisteenuse probleemide lahendamiseks on oluline kehtestada üldnõuded.

Keskkonnaministeerium Kalapüügiseaduse 

muutmise seaduse 

eelnõu

VTK 

kooskõlastat

ud juuli 2020

mai 2021 detsember 

2021

Järelevalve tõhustamiseks ja järelevalve tingimuste ühtlustamiseks on kavandatud täiendada järelevalve 

meetmeid ja näha ette võimalus jälgimisseadmestiku kasutamiseks Samuti lühendada aega mis kulub 

väärtegude menetlemisele ja rakendada lühimenetlust. Kavandatakse edaspidi anda kalastuskaarte ja kala 

asustamislube vaid elektrooniliselt. Ka kalapüügiandmete esitamine Peipsil peaks edaspidi toimuma 

elektrooniliselt. Püügivõimalused kavandatakse muuta senise aasta asemel pikemaks perioodiks.

Keskkonnaministeerium Keskkonnamõju 

hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüs

teemi seaduse VTK 

(seaduse terviklik 

uuendamie)

november 

2021

KeM tellis 2019. a uuringu, mis kaardistas mõju hindamise süsteemi hetkeseisu (positiivsed ja negatiivsed 

aspektid) erinevate menetlusosaliste seisukohast vaadatuna. 2020. a lõpuks valmis detailsem keskkonnamõju 

hindamise süsteemi parandusettepanekute analüüs (praeguse KMH/KSH süsteemi analüüs koos 

parandusettepanekutega). On tuvastatud vajadus muuta KeHJS-i regulatsiooni.

Keskkonnaministeerium Maa hindamise 

seaduse, 

maamaksuseaduse ja 

teiste seaduste 

muutmise seaduse 

eelnõu

detsember 

2020

juuni 2021 Eelnõu eesmärgiks on kaasajastada maa korralise hindamise aluseid ja korda, et ajakohastada andmeid maa 

väärtuse kohta ja taastada õiglane maa maksustamine.  Järgmise maa korralise hindamise korraldab Maa-amet 

2022. aastal ja edaspidi hakatakse maa hindamist teostama igal neljandal aastal, mille tulemusena määratakse 

igale katastriüksusele väärtus ehk maa maksustamishind. 

Muudetakse ka maa hindajat käsitlevaid sätteid ning maa hindaja litsentsi väljaandmisest loobutakse täielikult. 

Maamaksule ja kasutustasudele avalduva mõju leevendamiseks muudetakse ka maamaksu seadust ja muid 

kasutustasudega seotud seadusi, et hoida ära järsk maamaksutõus ja tagada maksumaksjale sujuv üleminek 

uuele hinnatasemele.

Keskkonnaministeerium Maareformi seaduse 

ja teiste seaduste 

muutmise seaduse 

eelnõu

märts 2021 juuni 2021 Eelnõuga koondatakse maa erastamisel, tagastamisel ja korteriomandi seadmisel sõlmitud maa 

järelmaksulepingute haldamine ja riigi nimel hüpoteegipidaja ülesannete täitmine Maa-ametisse, kes on maa 

erastamise korraldaja. Ühtlustatakse maareformi käigus riigi kasuks hüpoteegi seadmise ja hüpoteekide 

haldamise reeglid, mis praegu on sätestatud maareformi erinevaid menetlusi käsitlevates rakendusaktides ja ka 

sisuliselt erinevalt. Muudetakse maakorraldusseadust ja maareformi seadust selliselt, et iseseisva 

kasutusvõimaluseta reformimata maad on edaspidi võimalik piirneva kinnisasjaga liita lihtsa 

maakorraldustoiminguga. Sätestatakse notariaadiseaduses selgesõnaliselt Maa-ameti õigus kinnitada 

menetlusosalise allkirja õigsust maakorralduse käigus antaval nõusolekul ning täpsustakse vastavalt sellele ka 

kinnistusraamatuseaduses puudutatud isiku nõusoleku vorminõuet. Loobutakse maareformi käigus ehitise 

omaniku kasuks maareformi käigus hoonestusõiguse seadmise menetlusest selliselt, et loobutakse 

hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisest ja kõik hoonestusõigused seatakse haldusakti alusel.



Kultuuriministeerium Etendusasutuse 

seaduse muutmise 

seaduse eelnõu

Kooskõlastat

ud 2016

märts juuni Etendusasutuste rahastamise süsteemi kaasajastamine

Kultuuriministeerium Rahvaraamatukogu 

seaduse muutmise ja 

sellega seonduvalt 

teiste seaduste 

muutmise 

seaduseelnõu 

koostamine

Kooskõlastat

ud 2011

mai detsember Rahvaraamatukogude võrgu uuendamine ja süsteemi tõhustamine

Kultuuriministeerium Loovisikute ja 

loomeliitude seaduse 

muutmise  seaduse 

väljatöötamiskavatsus

juuli august mitte 2021 mitte 2021 Vabakutseliste loovisikute sotsiaalsete tagatiste süsteemi ülevaatamine ja kaasajastamine

Kultuuriministeerium Muuseumiseaduse 

muutmise seaduse 

väljatöötamiskavatsus

detsember 2013. a jõustunud muuseumiseaduse rakendamise käigus tõusetunud probleemide lahendamine

Maaeluministeerium Veterinaarseaduse 

eelnõu

31.03.2021 Eelnõu eesmärk on viia veterinaaria valdkonda reguleerivad seadused kooskõlla Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL) 2016/429, loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise 

valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus). Määruse rakendamise tähtaeg 

on 21. aprill 2021.

Maaeluministeerium Põllumajandustoote ja 

toidu tarneahelas 

ebaausa 

kaubandustava 

tõkestamise seaduse 

eelnõu

31.03.2021 Eelnõu eesmärk on üle võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/633, mis käsitleb 

põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid 

kaubandustavasid, ülevõtmine (ebaausad kaubandustavad) ja seeläbi vähendada ebaausate kaubandustavade 

esinemist. Direktiiviga keelustatakse teatud ebaausad kaubandustavad, mis kalduvad suurel määral kõrvale 

heast äritavast, on vastuolus hea usu ja ausa kauplemise põhimõttega ning mille on ühepoolselt kehtestanud 

üks kaubanduspartner teise suhtes. Liikmesriikidele on seatud kohustus määrata jõustamisasutus, mis tagab 

keeldude järgimise riigi tasandil. Direktiivi ülevõtmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid tuleb kehtestada 

hiljemalt 1. maiks 2021 ja asuda neid rakendama hiljemalt 1. novembril 2021.

Maaeluministeerium Vedelkütuse 

erimärgistamise 

seaduse muutmise 

seaduse eelnõu

17.03.2021 Eelnõu peamine eesmärk on vähendada eriotstarbelise diislikütuse väärkasutust, kuid teha seda nii, et jätkuvalt 

oleks tagatud eriotstarbelise diislikütuse kättesaadavus põllumajandus- ja kalandussektorile. Vajalik on 

välistada müük võimalikele eriotstarbelise diislikütuse väärkasutajatele.

Eelnõu koostamisele ei eelnenud väljatöötamiskavatsuse koostamist. Teema on Vabariigi Valitsuse 

tegevusprogrammis (tegevus 6.24) ning võimalikke muudatusi on arutatud mitmel valitsuskabineti 

nõupidamisel. 30. jaanuari 2020. a valitsuskabineti nõupidamisel otsustati, et Maaeluministeeriumil tuleb 

koostöös Rahandusministeeriumiga valmistada ette vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse 

eelnõu koos rakendusaktide eelnõudega, mis tagavad erimärgistatud diislikütuse ostuõiguse üksnes 

põllumajandus- ja kalandussektori ettevõtjatele.

Maaeluministeerium Kinnisasja 

omandamise 

kitsendamise seaduse 

muutmise seaduse 

eelnõu

30.04.2021 Eelnõu peamine eesmärk on täiendada nende avalikes huvides tegutsevate isikute ringi, kelle suhtes kinnisasja 

omandamise korral kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest tulenevaid kitsendusi ei kohaldata. 

Kitsendusi ei kohaldata edaspidi ka maapiirkonna ettevõtluse toetamiseks asutatud riigi sihtasutuse suhtes. 

Teise muudatusega lisatakse Välisministeeriumi ettepanekust tulenevalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri 

Ühendkuningriigi (edaspidi koos Ühendkuningriik) kodanikud ja juriidilised isikud, kelle asukoht on 

Ühendkuningriigis, nende hulka, kelle suhtes riigikaitselised kitsendused ei rakendu.

Maaeluministeerium Söödaseaduse ja 

ravimiseaduse 

muutmise seaduse 

eelnõu 

06.05.2021 30.07.2021 Eelnõu eesmärk on rakendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/4, mis käsitleb ravimsööda 

tootmist, turuleviimist ja kasutamist, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

183/2005 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/167/EMÜ. Määruse kohaldamise tähtaeg on 28. 

jaanuar 2022.

Maaeluministeerium Alkoholiseaduse 

muutmise seaduse 

eelnõu

21.05.2021 16.08.2021 Eelnõu eesmärk on ajakohastada alkoholiregistri, sh registrikande tegemise regulatsiooni ning sellega seoses 

vähendada alkoholi käitleja halduskoormust.

Maaeluministeerium Väetiseseaduse 

muutmise seaduse 

eelnõu

21.06.2021 18.10.2021 Eelnõu väljatöötamise eesmärk on viia väetiseseadus kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 

2019/1009, millega kehtestatakse ELi väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise nõuded ning muudetakse 

määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2003/2003. 

Määruse rakendamise tähtaeg on 16. juuli 2022. aasta.

Maaeluministeerium Kalandusturu 

korraldamise seaduse 

muutmise seaduse 

eelnõu

31.03.2021 Kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuses analüüsitakse võimalikke lahendusi 

kalamajandussektori toetamiseks perioodil 2021–2027 Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondist 

(EMKVF), samuti kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi 

andmise kaudu osas, mis on asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktidega (hetkel veel vastu võtmata) jäetud 

liikmesriigi otsustada.

Maaeluministeerium Veterinaarseaduse 

muutmise seaduse 

eelnõu

31.10.2021 Veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuses analüüsitakse järgmisi probleeme:

1) teatud loomaliiki kuuluvate lemmikloomade kohustuslik varustamine elektroonse 

identifitseerimisvahendiga, eelkõige milline oleks loomatervise alane vajadus ja elanikkonna valmisolek 

lemmikloomade mikrokiipimiseks ja millised loomaliike võiks mikrokiipimine hõlmata;

2) lemmikloomaregistri loomine, kuhu kantakse andmed elektroonse identifitseerimisvahendiga varustatud 

lemmikloomade kohta;

3) võimalikke lemmikloomaregistri asutamise ja ülalpidamise kulusid ja kohaliku omavalitsuse üksuste 

ülesandeid seoses andmete kandmisega lemmikloomaregistrisse.

Maaeluministeerium Taimekaitseseaduse 

muutmise seaduse 

eelnõu

03.12.2021 Taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuses analüüsitakse järgmisi probleeme:

1) taimekaitsekoolituse ja –tunnistuse regulatsiooni, eelkõige kas taimekaitsekoolituse tunnistus vastab MSÜSis 

kehtestatud loakohustusega majandustegevuse regulatsioonile, 

2) kaugmüüki puudutavaid asjaolusid ning 

3) trahvimäärade ajakohasust ja nende tõstmise võimalusi.



Maaeluministeerium Taimede 

paljundamise ja 

sordikaitseseaduse 

muutmise seaduse 

eelnõu

20.12.2021 Taimede paljundamise ja sordikaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuses analüüsitakse 

järgmisi probleeme:

1) seemnekartuli sertifitseerimise riigilõivude muutmine (analüüsi ja võrdluse jaoks on olemas teiste 

liikmesriikide andmed);

2) seaduse reguleerimisala muutmise vajadus, tegemaks erand vanade, nn pärandsortide ning puuvilja- ja 

marjakultuuride geneetiliste ressursside tootmiseks.

Siseministeerium Lõhkematerjali 

seaduse muutmise 

seadus

juuni 2019 Põhisead

uslikkuse 

analüüs I 

kv 2021

III kv 2021 IV kv 2021 Lõhkematerjaliseadust muudetakse, et lisaks politseiametnike-, päästeametnike ja tegevväelaste andmete 

edastamise kohustusele oleks reguleeritud lõhkematerjali vahetu käitleja (lõhkaja, lõhkemeistri ja pürotehniku 

kutsetunnistusega isikud) daktüloskopeerimise ja neilt DNA-proovi võtmise kohustus. Muudatused kiirendavad 

süütegude efektiivset menetlemist ning teiselt poolt ka lõhkematerjali ja -ainega seotud süütegude ennetamist. 

Lõhkematerjalidega seotud süütegude avastamise, menetlemise ja ennetamise juures võib osutuda määravaks 

just võrdlusmaterjali olemasolu, mistõttu on lõhkematerjaliga seotud süütegude menetlemisel oluline kiiresti 

välistada nende seaduslikud käitlejad.

Siseministeerium Liiklusseaduse 

muutmise seadus

jaanuar 2021 Varalise 

kahjuga 

liiklusõnn

etuse 

kahjukäsi

tluse 

erasektor

ile 

II p/a 2021 31.01.2022 Regulatsiooni muutmine, mis puudutab varalise kahjuga liiklusõnnetustest teavitamist ja nendele reageerimist, 

kaotatakse kohustus teavitada politseid varalise kahjuga liiklusõnnetuse toimumisest, sõltumata sellest, kas 

vastutuse küsimuses ja varalise kahju tekitamise eest vastutavas isikus ollakse ühel meelel või mitte.

Siseministeerium Korrakaitseseaduse, 

kohaliku omavalitsuse 

korralduse seaduse ja 

teiste seaduse 

muutmise seadus

september 

2019

veebruar 

2017

Tähtaeg 

sõltub VV 

kabineti 

otsusest

2021. aasta märtsikuus esitatakse eelnõu VV kabinetiistungile seisukoha kujundamiseks. Eelnõu eesmärk on 

tõhustada tänast korrakaitsesüsteemi selliselt, et kohalikud omavalitsused võiksid olla turvalise kogukonna 

eestvedajad ning probleemid lahendataks inimesele võimalikult lähedasel tasandil. Muudatuste eesmärk on 

anda kohalike omavalitsuste korrakaitseametnikele lisavolitused, mis võimaldavad neil täita neile seadusega 

pandud ülesandeid. Seda eelkõige valdkondades, mis on tugevalt seotud kohaliku omavalitsuse territooriumil 

turvalisuse tagamise ja parema lukeskkonna loomisega ning mille täitmisel on seni olnud vajalik kaasata politsei 

või pole ülesannet volituste puudumise tõttu üldse olnud võimalik täita.

Siseministeerium Väärteomenetluse 

seadustiku, 

liiklusseaduse ja 

maksukorralduse 

seaduse muutmise 

seadus

september 

2019

oktoober 

2020

30.06.2021 Eelnõuga nähakse väärteomenetluse seadustikus ja liiklusseaduses ette muudatused, mis loovad võimaluse 

liiklusjärelevalve tõhustamiseks ja liiklusohutuse paremaks tagamiseks selle kaudu, et kohalikud omavalitsused 

(edaspidi KOV ) saavad võimaluse paigaldada koostöös riigiga oma haldusterritooriumile automaatseid 

liiklusjärelevalve süsteeme ning nendega fikseeritud rikkumiste eest laekuv trahvitulu kantakse osaliselt KOV-i 

eelarvesse.

Lisaks nähakse ette muudatused väärteomenetluse seadustikus ja maksukorralduse seaduses, et luua 

tõhusamad võimalused 2019. aasta 1. jaanuarist rakendatava lühimenetluse raames määratud mõjutustrahvide 

sissenõudmiseks Maksu- ja Tolliameti poolt.

Siseministeerium Relvaseaduse uue 

tervikteksti VTK

I kv 2022 Alustatakse relvaseaduse uue tervikteksti väljatöötamisega. Kehtivat seadust on muudetud korduvalt, millest 

tulenevalt on segaseks muutunud selle süsteem. 

Siseministeerium Relvaseaduse 

muutmise seadus

mai 2021 juuni 2021 Muudatused relvaloa väljastamise nõuete ja korra muutmiseks ning uue relvaregistri käivitamiseks. VTK-d ei 

koostata, kuna tegemist on peamiselt tehniliste muudatustega.

Siseministeerium Politsei ja piirivalve 

seaduse täiendamise 

seadus

veebruar 

2021

mai 2021 Eelnõu järgi täiendatakse politsei ja piirivalve seaduse (edaspidi PPVS) 3. peatükki 6. jaoga, milles sätestatakse 

analüüsiandmekogu (edaspidi ALIS) regulatsioon. PPA on praeguse ajani ALIS-t kasutanud asutusesiseseid 

otsustusprotsesse toetava töövahendina PPA tegevusega seonduvate juhtumite ja sündmuste analüüsimisel 

ning statistilistel eesmärkidel. ALIS toetab kõiki PPVS-i §-s 3 nimetatud PPA põhitöövaldkondi ning võimaldab 

koostada aruandeid, esitleda andmeid tabelite ja graafikutena, kasutada kaardirakendust, teha päringuid ja 

tellida valmis genereeritud aruandeid e-mailile. ALIS oskab inimesest oluliselt tõhusamalt töödelda suuri 

andmemassiive, sellest vajalikke andmeid ära tunda ja erinevatesse formularidesse ja tabelitesse sisestada või 

neid üle kanda. Haldusorganisiseselt pakub ALIS seega võimalusi automatiseerida protsesse, mida inimeste 

poolt tehakse, kuid mida ALIS-e kaudu on võimalik märksa tõhusamalt ja ajasäästlikumalt teha. See avaldab 

positiivset mõju, kui teatud standardseid tegevusi automatiseerides on võimalik rohkem tähelepanu pühendada 

asutuse põhitöö tegemisele. See tõstab avaliku ülesande täitmise kvaliteeti. Enne eelnõu koostamist 

väljatöötamiskavatsust ei koostatud, sest ei ole otstarbekas analüüsida, millises mahus võib olla ALIS-e 

alternatiivsetel lahendustel mõjusid, vaid keskenduda tuleb ALIS-e õiguspärase regulatsiooni loomisele ja 

tehnoloogilise vaate parandamisele. PPA on ALIS-t kasutanud aastaid asutusesisese infosüsteemina, teinud 

sellesse arendusi ja investeeringuid ning ALIS on ka edaspidi vajalik tööriist. Enne eelnõu koostamist on läbi 

viidud andmekaitsealane mõjuhinnang, mida paralleelselt eelnõu menetlemisega vajadusel ka täiendatakse. 

Samuti on läbi viidud turvaanalüüs.

Siseministeerium Turvategevuse seadus 

(uus terviktekst)

2016.aastal november 

2019

juuni 2021 Tegemist on turvaseaduse uue terviktekstiga. Eelnõuga täpsustatakse tegevusala sisu, turvatöötajate õiguseid, 

olulisemaid tururegulatsioone ning sätestatakse ka laevakaitse regulatsioonid.

Siseministeerium Välismaalaste seaduse 

muutmise seadus

juuli 2021 Luuakse Euroopa reisiinfo- ja lubade süsteem ETIAS. KOM on määranud, et LR peavad rakendama 01.01.2023, 

kuid see tähtaeg võib hilisemaks muutuda. VTK-d ei koostata, kuna tegemist EL õiguse rakendamisega.

Siseministeerium Välismaalaste seaduse 

muutmise seaduse 

eelnõu (töö-ja 

õpiränne)

oktoober 

2019

November 

2021

Muudatuste eesmärk on korrastada välismaalaste Eestis ajutise viibimise, elamise ja töötamisega seotud 

regulatsioone ja menetlusprotsesse ning seeläbi tugevdada rändekontrolli võimekust ja et need vastaksid 

paremini majanduse, tööturu ja ühiskonna vajadustele. Muudatuste elluviimise tulemusena kaasajastatakse ja 

luuakse uusi infotehnoloogilisi lahendusi, mis võimaldavad pakkuda kliendikesksemaid teenuseid ja 

optimeerida menetluskoormust. Samuti aitavad muudatused tõhusamalt ennetada ja tõkestada seadusliku 

rände reeglite väärkasutust, ebaseaduslikku rännet ning tagada avalikku korda ja julgeolekut. Muudatustega 

edasiminek sõltub seotud arenduste rahastusest - ei ole võimalik märkida seadusloomeplaani tähtaegu.

Siseministeerium Isikut tõendavate 

dokumentide seaduse 

muutmise ja sellega 

seonduvalt teiste 

seaduste muutmise 

seadus

aprill 2019 jaanuar 2021 märts 2021 Biomeetriliste andmete koondamisel ühte infosüsteemi säilitatakse tulevikus hetkel mitme andmekogu 

koosseisu kuuluvaid andmeid ühes kohas ja tegu on uue andmekoguga, mis tuleb seaduse tasandil reguleerida. 

Muuta tuleb ka teisi seadusi, mille alusel biomeetrilisi andmeid hõivatakse ja sätestada, et tulevikus 

töödeldakse neid andmeid ABIS andmekogus.

Siseministeerium Päästeseaduse 

muutmise seaduse 

VTK

IV kv 2021 Lahendatakse demineerijate reservi ja rahvusvahelise päästetööga seonduvaid probleeme. Analüüsitakse 

hädaabiteadete ning abi-ja infoteadete menetlemist reguleerivate sätete muutmise vajadust.



Siseministeerium Päästeseaduse ja 

elektroonilise side 

seaduse muutmise 

seadus

*vt selgituse 

lahtrit

*vt selgituse 

lahtrit

*vt selgituse 

lahtrit

Muudatused seoses asukohapõhise kiire ohuteavituse süsteemi (AKOS) rakendamisega. Esitame koos MKM-iga 

VV kabinetinõupidamisele memorandumi VTK koostamisest loobumise otsustamiseks. Planeeritavad 

muudatused ei mõjuta õiguskorda ulatuslikult ja ajamahuka VTK koostamise protsessi tõttu ei jõuaks 

ülevõtmise tähtajaks muudatusi jõustada. Eelnõu on planeeritud koostada 2021 märtsi lõpuks, kuid selle 

kooskõlastamiseks esitamine sõltub AKOS-e tehnilise võimekuse loomise kiirusest. 

Siseministeerium Hädaolukorra seaduse 

muutmise seadus

jaanuar 2021 detsember 

2021

jaanuar 2022 HOS EN-ga on kavas kaasajastada kriisireguleerimise korraldust, samuti täpsustada KOV üksustele määratud 

kriisireguleerimisülesandeid ning korrastada varjumise, ulatusliku evakuatsiooni, sotsiaalhoolekande ja 

massiliselt hukkunutega tegutsemise regulatsiooni. Samuti on kavas täpsustada elanike kriisideks 

ettevalmistamisega seotud ülesandeid.

Lahendatavad probleemid: 1) ministeeriumide ja teiste kriisireguleerimist korraldavate osaliste ülesanded ei ole 

piisavalt selged ega hõlma kõike vajalikku; 2) kriisikomisjonide süsteemi regulatsioon ei vasta tegelikele 

vajadustele; 3) kriisides rakendatava juhtimiskorralduse regulatsioon ei hõlma kogu riiki ega vasta vajadustele; 

4) KOV-i üksustele pandud elutähtsa teenuse toimepidevust korraldavale asutuse (ETKA) kohustused ei laiene 

kõigile; 5) varjumise korraldamine vajab reguleerimist ja sidumist ulatusliku evakuatsiooni korraldamisega; 6) 

riikliku sotsiaalhoolekande korraldamine mistahes kriisi ajal vajab reguleerimist; 7) kriisides massiliselt 

hukkunutega tegutsemine vajab reguleerimist; 8) elanike kriisideks ettevalmistamist korraldavate asutuste 

tegevus on killustunud; 9) elanike kriisideks ettevalmistus ei kata kõiki ohte.

Siseministeerium Eriteenistuste 

ühtlustamisega 

seotud politsei ja 

piirivalve seaduse 

ning teiste seaduste 

muutmise seadus

Eelnõu 

ettevalmista

misel 

tugineti 

2017. aastal 

Rahandusmi

nisteeriumi 

koostatud 

avaliku 

teenistuse 

seaduse ja 

avaliku 

teenistuse 

eriliike 

reguleerivat

e seaduste 

muutmise 

seaduse 

eelnõu 

väljatöötami

se 

kavatsusele 

(EIS toimik 

17-0844/02)

detsember 

2020

juuli 2021 Eelnõu kohaselt muudetakse 12 seadust, et ühtlustada võimalikult palju politseiametnike ja päästeteenistujate 

ning teiste eriteenistujate (vanglaametnikud ja tegevteenistujad) teenistusregulatsioone ning Siseministeeriumi 

valitsemisala vabatahtlike sotsiaalseid tagatisi. Samuti muudetakse avaliku teenistuse seadust, kuna seitsme 

aasta jooksul pärast seaduse jõustumist on ilmnenud selle seaduse rakendamisel probleeme, mida ei saa 

lahendada seadust muutmata. 

Siseministeerium Politsei ja piirivalve 

seaduse, 

abipolitseiniku 

seaduse ning 

tulumaksuseaduse 

muutmise seaduse 

eelnõu (politsei ja 

piirivalve kriisireservi 

loomine)

november 

2021

Eelnõu väljatöötamine on tingitud sellest, et Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) isikkoosseis ei ole piisav, 

et pikaajaliste ja keerukate kriiside korral täita vajalikus mahus kriitilisi põhiülesandeid, nagu piiri valvamine, 

massilise korratuse ohjamine ja objekti kaitsmine. PPA-s on praegu teenistuses selline hulk politseiametnikke, 

mis võimaldab täita politsei ülesandeid olukorras, kui erakorralisi sündmusi ei toimu või on nende kestus 

lühiajaline. Nii igapäevaste ülesannete täitmiseks kui ka lühiajaliste erakorraliste sündmuste lahendamiseks on 

PPA-l võimalik kaasata abipolitseinikke. Kui aga lahendatav sündmus muutub pikaajaliseks, võib see tekitada 

probleemi nii abipolitseiniku töö- kui ka eraelus. Kehtivas õiguses puudub regulatsioon, mis kindlustaks 

abipolitseinikule töösuhte ja sotsiaalsed tagatised, kui ta riigi huvides osaleb pikaajalise erakorralise sündmuse 

lahendamisel. Kui abipolitseinik kaotab oma töö ja sotsiaalsed tagatised (palk, ravikindlustus jms), mõjutab see 

ka tema perekonnaliikmeid, kes võivad täielikult või osaliselt sõltuda tema sissetulekust.

Siseministeerium Politsei ja piirivalve 

seaduse muutmise 

seadus

märts 2019 juuli 2021 september 

2021

Muudetakse PPA palgasüsteemi.

Siseministeerium Politsei ja piirivalve 

seaduse muutmise 

seadus

aprill 2021 september 

2021

Eelnõu eesmärk on ajakohastada seaduses riigipiiri valvamise korraldamise andmekogu (KILP) nime ja asutamise 

eesmärki. VTK-d ei koostata, kuna seaduseelnõu seadusena rakendamisega ei kaasne olulist õiguslikku 

muudatust.

Siseministeerium Rahvastikuregistri 

seaduse ja sellega 

seonduvalt teiste 

seaduste muutmise 

seadus

juuli 2019 november 

2020

mai-juuni 

2021

Eelnõu on peamiselt seotud RRS-i ja PKTS-i menetluste automatiseerimisega ning RR-i väljavõtete eest riigilõivu 

võtmisega. Lisaks on eelnõus ka teisi nimetatud seaduste sätteid, mis vajavad  muutmist. Muudetakse ka RLS-i 

ja konsulaarseadust.

Siseministeerium Sündmusteenuste 

loomiseks 

perekonnaseisutoimin

gute seaduse 

muutmise seaduse 

VTK

aprill 2021 juuni 2021 oktoober 

2021

Muudetakse abiellumisavalduse ja lahutusavalduse esitamise viise, et saaks arendada välja vastavad 

sündmusteenused. Kui praegu käimas olevast analüüsist selgub, et muuta tuleb rohkemaid sätteid kui 

planeeritud, siis või eelnõu kooskõlastamisele esitamise aeg veidi edasi lükkuda, kuid arvestatakse seejuures 

üldisi sündmusteenustele planeeritud kuupäevi.

Siseministeerium Perekonnaseisutoimin

gute seaduse 

muutmise seaduse 

VTK

IV kvartal 

2021

2022. a teine 

pool

2022. a teine 

pool

Muudetakse PKTS-i, näiteks vaadatakse üle andmekoosseisud ning eemaldatakse PKTS-ist koosseisud, mida seal 

ei ole tingimata enam vaja; PKTS-ist jäetakse välja HMS-i kordused; vaadatakse üle avalduste vormid ja nende 

vajalikkus; vaadatakse üle taotluste esitamise viisid ja seaduses sätestatud pädevused. Vaadatakse seadus üle 

ka selles vaates, kas on midagi, mida saaks viia üle määruse tasemele. VTK-s otsustatakse, kas muudatused on 

võimalik teha PKTS-i mutmisena või tuleb muudatusi kokku nii palju, et otstarbekam oleks koostada uus PKTS-i 

terviktekst. Kui on vaja koostada uus terviktekst, siis võib eelnõu kooskõlastamisele esitamise aeg edasi 

lükkuda.

Siseministeerium Nimeseadus (uus 

terviktekst)

november 

2015

juuni 2019 oktoober 

2020, uuesti 

2021 

esimene 

poolaasta

Uus nimeseaduse terviktekst. Kehtiv NS on vastu võetud 2005. aastal. Enam kui kümne aasta jooksul on olukord 

ühiskonnas muutunud, mille tõttu on tekkinud vajadus NS‑i ajakohastada. Uue seaduseelnõu koostamise 

eesmärk on saavutada selgem, arusaadavam ja lihtsamini rakendatav NS, milles on arvestatud ühiskonnas aset 

leidnud muudatustega. Sisserände suurenemine ja inimeste vaba liikumine on toonud eri kultuuriruumist 

Eestisse palju välisriigi kodanikke, kuid kehtiva seadusega ei ole kaetud olukorrad, mis arvestaksid nende 

inimeste tausta või päritoluriigi eripära. Praegu on eelnõu VV istungi ootejärjekorras, kui uue valitsuse tulekuga 

see eelnõu sealt välja kukub, siis peab uue ministriga koos uued kuupäevad paika panema.



Siseministeerium Politsei ja piirivalve 

seaduse ja teiste 

seaduste muutmise 

seadus

detsember 

2020

märts 2021 Täiendatakse politsei ja piirivalve seaduse, hädaolukorra seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse), 

kodakondsuse seaduse, päästeseaduse, tunnistajakaitse seaduse, välismaalaste seaduse  ja avaliku teabe 

seaduse sätteid. Sätteid muudetakse nii, et loetletud seaduse alusel tekkinud teatud liiki teave on küll 

asutusesisene teave AvTS tähenduses, kuid juurdepääsupiirangut nendele dokumentidele võib pikendada 

kauemaks, kui seda võimaldab AvTS – vastavalt kas kuni 25 või kuni 45 aastani, kuid korraga on 

juurdepääsupiirangut võimalik pikendada viie aasta võrra. VTK-d ei koostata, kuna teema on 

Justiitsministeeriumiga läbi arutatud ja muid alterantiive, kui seaduse muutmine, lahenduseks ei ole.

Siseministeerium Perehüvitiste seaduse 

muutmise seadus

november 

2020

detsember 

2020

detsembe

r 2024

Perehüvitiste seaduse muutmise eelnõu (edaspidi eelnõu) eesmärk on ennetada ja leevendada lastega perede 

koroonaviiruse pandeemilise leviku põhjustatud sotsiaalmajanduslikke probleeme ning toetada senisest 

tõhusamalt sündimust ja laste kasvatamist. Selleks muudetakse vanemahüvitise suuruse arvutamise aluseid 

ning kui lapsevanem oli töötu eriolukorra ajal või sellele järgnevatel aastatel, arvatakse vanemahüvitise 

arvestusperioodist peale töövõimetuslehel oldud aja välja ka töötuna arvel oldud aeg. Muudatuse tulemusena 

ei vähendaks koroonaviiruse levikust tingitud töötus lähiaastatel vanemahüvitise suurust, mistõttu ei lükka 

pered plaanitud lapse saamist majanduslikel põhjustel edasi. VTK-d ei koostata, kuna tegemist on kiireloomulise 

eelnõuga.

Siseministeerium Perehüvitiste seaduse 

muutmise seaduse 

eelnõu

aprill 2021 mai 2021 Eelnõuga täiendatakse ja täpsustatakse kehtivat õigust, sh muudetakse lapsetoetuse maksmise regulatsiooni 

selliselt, et lastele, kes saavad enne uue õppeaasta algust 16-aastaseks makstakse peretoetusi senise õppeaasta 

algusele eelneva päeva  (31.august) asemel kuni septembri kuu lõpuni. See muudatus on äärmiselt oluline 

sujuva lapsetoetuse maksmise eesmärgil, tagamaks peredele kindlustunde peretoetuste laekumisel. VTK 

mittekoostamise põhjus: muudatused on valdavalt tehnilist laadi ja olulised eelkõige töökorralduslikust 

aspektist. Uut õigust, millel oleks laialdane mõju, siinse eelnõuga ei looda.

Siseministeerium Perehüvitiste seaduse 

ja teiste seaduste 

muutmise seadus

märts 2021 märts 2021 Täitemenetluse seadustiku (edaspidi TMS) kohaselt pankrotimenetluse alustamisega täitemenetlus lõppeb, mis 

tähendab seda, et ka lapsel ei ole enam võimalik TM elatisabi saada. Eelnõu eesmärgiks on, et lastel, kelle 

vanema suhtes on algatatud pankrotimenetlus, oleks menetluse ajal võimalik riigilt elatisabi saada. VTK on 

koostatud Sotsiaalministeeriumi poolt 2018.a.

Siseministeerium Perelepituse 

regulatsiooni 

väljatöötamine

juuni 2021 november 

2021

Eelnõuga reguleeritakse perelepitusteenusele suunamise alused ja teenuse osutamise tingimused. Teenus saab 

olema riigi poolt rahaliselt kaetud, tagades üleeestilise ühtlase teenuse kättesaadavuse. RES taotlus teenuse IT 

välja arendamiseks (2021) ja teenuse rakendamiseks (2022). Jõustumine sõltub RES taotluste rahastamisest. 

Eelnõu koostamisel lähtutakse Sotsiaalministeeriumi poolt 2018. aastal tehtud VTK-st.

Siseministeerium Perepileti õiguslik 

regulatsioon

juuni 2023 juuni 2023 Peredele müüdavate piletite sisu osas hetkel kõigile teenusepakkujatele kehtiv ühtne regulatsioon puudub. 

Eesmärgiks on tagada lasterikastele peredele perepileti alusel teenustele parem ligipääs, kus perepilet ei piira 

laste arvu.


