
Ministeeriumide õigusloomeplaanide ülevaade 2015 (seisuga 31.03.2015)   

2015. 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 2012-2014.a algatatud ja aastasse 2015 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 kajastatud varasematest õigusloomeplaanide ülevaadetest). 

  

 

 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 

Põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduse 
muutmise seaduse eelnõu 

märts 2015 - juuni 2015 nov 2015 - 

 

Koolijuhtide hindamise süsteemi loomine, õpetajate 
õiguste täpsustamine, välishindamise kontseptsiooni 
rakendamine 

  Koolieelse lasteasutuse 
seaduse muutmise seaduse 
eelnõu 

aprill 2015 - juuni 2015 nov 2015 - 

 

  

  Kutseõppeasutuse seaduse 
muutmise seaduse eelnõu 

märts 2015 - mai 2015 sept 2015 - 

 

Koolilõuna tingimuste ja õppekorralduse, sh praktika 
regulatsiooni täpsustamine 

  Välisriigi kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamise seaduse 
muutmise seaduse eelnõu 

HÕNTE § 1 lg 2 p 5 - märts 2015 juuni 2015 - 

 

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi 
2013/55/EL ülevõtmine; ülevõtmise tähtaeg 
18.01.2016 

  Õppetoetuste ja õppelaenu 
seaduse muutmise seaduse 
eelnõu 

aprill 2015 - august 2015 dets 2015 - 

 

Õppelaenusüsteemi korrastamine, eritoetuse 
tingmuste täpsustamine kutseõppes 

  Ülikooliseaduse muutmise 
seaduse eelnõu 

märts 2015 - mai 2015 sept 2015 - 

 

Ülikoolide rahastamismudeli täpsustamine 

  Keeleseaduse ja 
riigilõivuseaduse muutmise 
seaduse eelnõu 

aprill 2015 - juuni 2015 nov 2015 - 

 

Eesti keele tasemeeksami korralduse täpsustamine 



  UNESCO haridusalase 
diskrimineerimise vastase 
konventsiooniga ühinemise 
seaduse eelnõu 

HÕNTE § 1 lg 2 p 3 tehtud okt 2014 aprill 2015 dets 2015 - 

 

UNESCO haridusalase diskrimineerimise vastase 
konventsiooniga ühinemine 

  Haridusseaduse eelnõu tehtud mai 2014 - sept 2015 jaan 2016 - 
 

Haridusseaduse kaasajastamine 

Haridus- ja 
Teadusministeerium 

- - - - - -  - 

Justiitsministeerium Põhiseadusliku korra kaitse 
regulatsioon 

1.07.2015   1.10.2015 
(vajadusel) 

1.11.2015 
(vajadusel) 

   Ülesande sisuks on julgeolekuasutuste alase 
regulatsiooni pinnalt kontseptsiooni koostamine 
järgmistes küsimustes: 1) täitevvõimu organite 
teabehankelised meetmed põhiseadusliku korra kaitse 
menetluses, sh ohtude suhtes, mis lähtuvad riigi seest 
või väljastpoolt; 2) järelevalve täitevvõimu organite 
põhiseadusliku korra kaitseks kohaldavate 
korrakaitseliste ja teabehankeliste meetmete õigus- ja 
eesmärgipärasuse üle. 

Riigivastutuse regulatsioon 1.03.2015   1.05.2015 
(vajadusel) 

1.09.2015    Õigusloomelise väljatöötamiskavatsuse raames 
soovitakse leida lahendused probleemidele, mille 
lahendamiseks esitas justiitsminister eelnõu Vabariigi 
Valitsusele juba 2010. aastal (aluseks 
Justiitsministeeriumi 2009. a analüüs). Muuhulgas on 
ajakohastamist vajavad teemad RVastS-s kohtu poolt 
ebamõistliku menetlusajaga tekitatud kahju 
hüvitamine, EL õiguse rikkumisega tekitatud kahju 
hüvitamine, väljaspool süüteomenetlust vabaduse 
võtmisega tekitatud kahju hüvitamine. SKHS 
rakendamiseks vajalikud tegevused, sh 
selgitustaotlustele vastamine ja koolituste 
korraldamine. 

  Haldusmenetluse seaduse 
järelanalüüs ja vajadusel 
väljatöötamiskavatsus 

1.05.2015 
(vajadusel) 

  1.10.2015 
(vajadusel) 

31.12.2015 
(vajadusel) 

   Haldusmenetluse seaduse kohaldamisel praktikas 
kerkinud küsimused (eeskätt elektroonilise menetluse 
aspektist). 



  Halduskorralduse 
regulatsioon 

           Halduskorralduse kontseptsiooni sisuks on 
õigusloomeliste ettepanekute tegemine küsimustes, 
milles seni analüüs ning ettepanekud regulatsiooniks 
puuduvad. Sellised küsimused on järgmised: 1) Kaudse 
riigihalduse korraldus, sh avalik-õigusliku juriidilise 
isiku staatus, selle moodustamise põhjused, selle 
pädevus (sh aluste määratlemine selle kohta, millal 
riigi antud üleanne muutub isiku ülesandeks), sellest 
lähtuv  enesekorralduse sisu, ulatus ja võimalikud 
erisused erinevate avalik-õiguslike isikute puhul, riigi 
poolt teostava järelevalve (sh riigi huvide kaitse), 
juhtorganite vastutus, rahastamine; 2) Riigi ülesannete 
delegeerimine vahetu riigivõimu teostamisest 
väljapoole, sh aluste määratlemine selle kohta, millal 
on lubatud ning millisel viisil on lubatud see, et riik 
delegeerib omi ülesandeid avalik-õiguslikele isikutele 
kui ka riigi valitseva mõju all (omandis) olevatele 
eraõiguslikele juriidilistele isikutele ning enda valitseva 
mõju alt väljas olevatele eraõiguslikele isikutele 
(delegeerimise lubatavus ja korraldus); 3) Riigi 
halduseülesande täitmine formaalse või materiaalse 
erastamise kaudu, sh põhjused, lubatavus, erisused, 
kontrollimehhanismid, riikliku sekkumise võimalused, 
isikute põhiõiguste kaitse; 4) Kohahalduse korraldus, 
sh maavanema ülesanded, järelevale kohalike 
omavalitsuste üle, kohalike omavalitsusliitude või 
muude ühisasutuste moodustamine, staatus ja 
ülesanded; 5) Haldusjärelevalve korraldus, sh 
järelevalve teostamine riigi sees, järelevalve 
teostamine teiste haldusekandjate üle, erinev 
järelevalve ulatus sõltuvalt ülesande kuuluvusest või 
haldusekandja autonoomia/enesekorralduse määrast, 
korrakaitselise järelevalve eristamine õigus- ja 
eesmärgipärasuse järelevalvest ning järelevalve 
meetmed ja sunnivahendid. Valitsemiskorralduse 
kontseptsiooni sisuks on m.h valitsusmudeleid ja 
Vabariigi Valitsuse poliitikakujundamist, st kitsamalt 
Vabariigi Valitsuse kui põhiseadusliku organi (sisemist) 
ülesehitust ja töökorraldust puudutavad küsimused. 
Valitsemiskorralduse kontseptsioonis sisalduvate 
teemade osas tuleb pakkuda välja lahendused 
järgmistes küsimustes: 1) milline valitsemise ja/või 
poliitikate koordineerimise mudel Eestile kõige 



paremini sobiks; 2) milline võiks olla valitsuse tegevuse 
korraldus; 3) milline võiks olla valitsuse 
enesekorralduse ulatus ja 4) kuidas saavutada terviklik 
ja tõhus poliitikate elluviimine Valitsuskorralduse 
ülevaatusel tuleb arvestada, et nt ministrite vahelise 
tööjaotuse küsimusi ei saa käsitleda  
halduskorraldusest lahus.   

  Riigikaitseseaduse 
rakendusküsimuste arutelu 

        31.12.2015  Ilmselgelt on vajadus reguleerida rakendusküsimusi 
teistes õigusvaldkondades nagu kohtumenetlus 
sõjaajal jne.  

  Euroopa Liidu 
arengusuundade kooskõla 
põhiseadusega 

        1.11.2015  Koostada tuleb analüüs küsimusest, kas ja millistel 
juhtudel raha-, majandus- ja poliitilise liidu loomine EL 
arengusuundade diskussiooni tähenduses tingiks 
referendumi korraldamise ja põhiseaduse või PSTS-i 
muutmise vajalikkuse. 

  Majandustegevuse seadustiku 
üldosa seaduse (MsüS) ja 
korrakaitse seaduse (KorS) 
rakendamine 

1.05.2015 
(vajadusel) 

  1.10.2015 
(vajadusel) 

1.11.2015 
(vajadusel) 

   Seaduse rakenduspraktika vajab analüüsi. 

  Halduskohtumenetluse 
seadustiku (HKMS) 
rakendusanalüüs 

        1.11.2015  Halduskohtumenetluse seadustiku kohaldamisel 
praktikas kerkinud küsimused (muuhulgas kaebeõiguse 
aspektist). 

  Avaliku teenistuse seaduse 
rakendamine 

1.04.2015 
(vajadusel) 

  1.10.2015 
(vajadusel) 

1.11.2015 
(vajadusel) 

   Koostatakse analüüs, milles tuvatatakse seaduse 
muutmise vajadus. Ülesanne seondub riigi kui 
tööandja personalipoliitika valge raamatuga. 



  PSI töögrupis osalemine 1.03.2015   1.04.2015 1.05.2015    PSI töögrupp on Euroopa Komisjoni töögrupp, mis 
käsitleb avaliku sektori teabe taaskasutusega 
seonduvaid küsimusi (toimub 2 korda aastas). 
Põhivastutaja on MKM, meie toetame kui on vajadus 
avaliku teabe sisuküsimuste lahendamiseks. PSI 
direktiivi muudatused jõustunud. Muudatuste 
siseriiklik jõustamine eeldab AvTS-i ja ka eriseaduste 
muutmise algatamist (kuna uue PSI direktiiviga 
laiendatakse teatud teabe taaskasutamise kohustust 
ka raamatukogudele, ülikoolidele, arhiividele ja 
muuseumidele, tuleb algatada ka arhiiviseaduse, 
muuseumiseaduse, raamatukogu seaduse ja ülikooli 
seaduse muutmine). AvTS-i eelnõu koostöös MKM-i ja 
AKI-ga koostamisel. Muudatuste siseriikliku jõustamise 
tähtajaks on 18.07.2015. 

  Õiguselukutsete ühtse eksami 
korraldamise analüüs 

31.12.2015 
(vajadusel) 

         Analüüsi eesmärk on leida viise personali lihtsustatud 
liikumiseks õiguselukutsete (prokuratuuri, advokatuuri 
ja justiitsministeeriumi) vahel. Analüüsi aluseks võtta 
Riigikohtu poolt kohtuniku eskamikomisjoni ja 
kohtunike koolitusnõukogu ühisistungite materjalid.  

  Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus Euroopa 
Liidus väärtpaberiarvelduse 
parandamise ja väärtpaberite 
keskdepositooriumite (CSDd) 
kohta 

      1.06.2015    Määrus jõustus 2014 septembris, kuid peame ette 
valmistama sätted, mis võimaldavad määrust Eestis 
kohaselt rakendada. See tähendab muudatusi 
äriseadustikus, muudatusi rahvusvahelise eraõiguse 
seaduses ja võib-olla veel mõnes seaduses. Tegemist 
on keeruka eelnõuga, mille ettevalmistamist alustati 
2014 neljandas kvartalis, kuid eelnõu esitamine 
parlamendile peaks toimuma 2015 teises kvartalis.  

  Maksekäsu kiirmenetluse 
alased muudatused 

31.03.2015   30.09.2015      Sõltuvalt VV otsusest võib olla vajalik alustada eelnõu 
väljatöötamist TsMS muutmiseks seoses tarbijakrediidi 
vaidluste lahendamisega maksekäsu kiirmenetluses.  

  Euroopa Parlamendi ja 
Nõukogu määrus, millega 
luuakse Euroopa pangakonto 
arestimise määrus, et 
hõlbustada võlgade piiriülest 
sissenõudmist tsiviil- ja 
kaubandusasjades  

    31.12.2015      Määrust asutakse rakendama 18.01.2017. Teavitused 
tuleb esitada 18.07.2016. Viimati nimetatud 
kuupäevaks peaks valmis olema põhimõtteline otsus, 
kuidas määrust Eestis rakendama asutakse. Selleks 
peaks 2015 teisel poolaastal alustama analüüsiga 
määruse rakendmaiseks. Eelnõu projekt võiks valmida 
2015. aasta lõpuks ja konsultatsioonid ning 
läbirääkimised huvigruppidega toimuksid 2016. aasta 
alguses.  



  Vahekohtu regulatsiooni 
korrastamine 

    31.12.2015      Praegu on Eestis vahekohtute kohta käiv regulatsioon 
TsMSis väga lakooniline. Peaaegu igaüks saab 
moodustada alalise vahekohtu, mille lahendid on 
koheselt sundtäidetavad. Teiste riikide kogemuse 
pinnalt võib öelda, et valitseb oht sellise süsteemi 
kuritarvitamiseks (mõningad esialgsed märgid on näha 
ka juba Eestis). Lisaks on ebaselgus näiteks küsimuses, 
milline vahekohus on üldse alaline ja milline ei ole. 
Seega tuleks alustada analüüsi, kas ja kuidas võiks Eesti 
vahekohtu kohta käivat regulatsiooni muuta, et vältida 
tõsiste probleemide tekkimist ja tagada suurem selgus. 
Tegemist on pika projektiga, mis saab alguse 
analüüsist, kindlasti tuleb teha VTK ja alles seejärel 
saab asuda eelnõud koostama. 2015 jõuatakse 
alustada VTK koostamisega. 

  TsMS rakendusprobleemide 
lahendamine 

30.09.2015          Kohtupraktikas on ilmnenud rakendusprobleemid nt 
eeltõendamismenetluses asjaolude ja kostjaisiku 
väljaselgitamine, istungite helisalvestamine, 
menetlusabi pankrotimenetluses ning teatud hagita 
menetluse probleemid. Nende lahendamiseks 
koostatakse VTK.  

  Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu  direktiiv 
elamukinnisvaraga seotud 
krediidilepingute kohta 

    15.06.2015      Direktiiv peab olema Eesti õigusesse üle võetud 21. 
märts 2016. Direktiivi peavastutaja on RaM, kuid 
kaasvastutaja on JuM. RaM on krediidiandjale 
kehtestatavate nõuete ülevõtmiseks koostanud 
krediidiandjate ja krediidivahendajate seaduse eelnõu. 
Tarvilik on veel üle võtta lepinguõiguslikud sätted 
(näiteks lepingueelne teavitamine, krediidivõimelisuse 
hindamine, lepingutingimused jne). VTK koostamist 
tuleb eraldi kaaluda, igal juhul on vajalik enne eelnõu 
koostamist huvigruppide arvamuse küsimine direktiivis 
sisalduvate põhimõttelist laadi valikukohtade kohta. 
Eelnõu peaks olema valmis 2015. aasta juuni 
keskpaigaks (edasi lükata ei saa), et krediidiandjatel ja 
vahendajatel oleks võimalik sealsetest nõuetest 
lähtuda oma tegevuse kujundamisel.  



  Üürilepingu regulatsiooni 
ülevaatamine ja 
kaasajastamine  

1.11.2015   31.03.2016      2014. aastal pöördusid mitmed huvigrupid JuM-i poole 
palvega analüüsida üürilepingu regulatsiooni 
võlaõiguses, sest väidetavalt piirab VÕS regulatsioon 
hea ja toimiva üürituru tekkimist Eestis. Alustada 
tuleks analüüsiga, mis võrdleb Eesti regulatsiooni teiste 
riikide õiguskordadega, selle pinnalt saaks välja 
töötada VTK ja edasi eelnõu. 

  Refinantseerimine 
tarbijakrediidilepingutest 
tekkinud võla puhul  

30.09.2015   31.12.2015      Märtsis 2014 otsustas VV välja töötada rida õiguslikke 
muudatusi, et parendada tarbija õigusi tarbijakrediidi 
võtmisel (eelkõige kiirlaen). Heakskiidetud muudatuste 
hulgas ei olnud tarbijakrediidi refinantseerimise 
probleemi. Kuid arvestades teiste riikide kogemusi ja 
arvestades Eesti ettevõtjate poolt tulnud signaale, siis 
võib oletada, et tarbijakrediidi refinantseerimisel 
kahjustatakse oluliselt tarbija huve ja antud valdkond 
vajaks reguleerimist. 

  Lapse suhtlusõiguse täitmine  30.09.2015   31.12.2015      Riigikohus tegi 2013. a lahendi (3-2-1-4-13), milles 
juhtis tähelepanu, et lapse suhtlusõigust puudutav 
tsiviilkohtumenetlus ja täitemenetlus vajavad kindlasti 
kaasajastamist. „Siiski juhib üldkogu tähelepanu, et 
vanema ja lapse suhtlemist reguleeriva eripärase 
kohtulahendi täitmise kord tervikuna ei ole 
täitemenetluse seadustikus piisavalt selgelt 
reguleeritud, mistõttu vajaks nimetatud regulatsioon 
koosmõjus TsMS §-ga 563 täiendamist või muutmist, 
et tagada vanema ja lapse suhtlemist reguleeriva 
kohtulahendi täitmise selge kord ning sellise 
kohtulahendi efektiive ja kiire täitmine.“ Sellest 
lähtuvalt tuleks analüüsida, kuidas saaks lapse 
suhtlusõiguse täitmist muuta paremaks, millised 
probleemid seal on (õiguslikud või praktilised). 
Analüüsi läbiviimiseks tuleks kohtuda valdkonna 
ekspertidega (kohtunike, täiturite, lastekaitsetöötajate 
ja võib-olla ka puudutatud vanematega) ning viia läbi 
ka võrdlevõiguslik analüüs. Analüüsi järel tuleks 
koostada VTK. 



  Täitemenetluse 
rakendusprobleemide 
kõrvaldamine  

november 2015   I kv 2016      JuM-i on jõudnud signaalid nii mõnestki puudusest, 
mis takistavad täitemenetluse head toimimist. Näiteks 
TsMS § 149  - täitemenetlusega ühinemine kinnisasja 
arvelt nõude rahuldamise korral.  Manuka erapooletus 
– on juhitud tähelepanu, et TMS regulatsioon ei taga 
manuka erapooletust. Ühe ja sama täitedokumendi 
täitmiseks esitamine – ei ole reguleeritud, mida täitur 
tegema peab. Kindlasti on selliseid üksikprobleeme 
veel, mis vajavad lahendamist. Probleemide 
väljaselgitamiseks võiks kohtuda täituritega ja 
kohtunikega. Huvigruppidelt saadud sisendid vajavad 
põhjalikku analüüsi (kas ja mis probleem üldse on).  

  Euroopa Parlamendi ja 
Nõukogu määrus, millega 
muudetakse nõukogu 
määrust (EÜ) nr 1346/2000 
maksejõuetusmenetluse 
kohta 

    III-IV kv 2015      2015 teisel poolaastal tuleks alustada analüüsiga 
määruse rakendamiseks Eestis. Kuna määrus sisaldab 
olulisi uuendusi võrreldes kehtiva määrusega, siis on 
muudatused ilmselt märkimisväärsed (sh uue registri 
loomine). Analüüsida, mida ja kuidas muuta kehtivas 
õiguses ning luua uus register.  

  Pärimisasjade määruse 
rakendamiseks vajalike 
muudatuste tegemine ja 
vastavasisulise eelnõu 
koostamine 

    II kv 2015        

  Euroopa Ühtse Patendikohtu 
lepingu ratifitseerimine ja 
Euroopa Ühtse Patendikohtu 
piirkondliku talituse 
asutamise kokkuleppe 
ratifitseerimine 

    30.09.2015      Euroopa Ühtne Patendikohutu leping allkirjastati 2013. 
aastal. 2014. a allkirjastati piirkondliku talituse loomise 
leping. Seni on toimunud EL tasandil 
ettevalmistuskomitees Ühtse Patendikohtu 
käivitamiseks ettevalmistused. Esialgu loodeti kohus 
käivitada 2015. a alguses, kuid nüüdseks on 
käivitamine edasi lükatud teadmata aega (ilmselt 2016. 
aastasse). Seejuures peab Eesti ratifitseerime Ühtse 
Patendikohtu loomise lepingu ja piirkondliku talituse 
asutamise kokkuleppe. Seda ei ole seni tehtud, sest 
lepingu rakendamiseks olulised andmed (sh Eesti 
võimalik rahaline kohustus kohtu käivitamiseks, 
kohtulõivude suurus) ei ole veel selgunud. Andmete 
selgumisel tuleks alustada ratifitseerimisseaduse 
väljatöötamist.  



  Euroopa Parlamendi ja 
Nõukogu direktiiv, milles 
käsitletakse avalikustamata 
oskusteabe ja äriteabe 
(ärisaladuste) ebaseadusliku 
omandamise, kasutamise ja 
avalikustamise vastast kaitset 

30.09.2015   31.12.2015      Kuna Eesti õiguskorras puudub analoogiline 
regulatsioon on direktiivi ülevõtmiseks vajalik 
analüüsida kuhu ja kuidas direktiivi üle võtta. 

  Nõukogu 20. detsembri 2010. 
aasta määrusega (EL) nr 
1259/2010 tõhustatud 
koostöö rakendamise kohta 
abielulahutuse ja lahuselu 
suhtes kohaldatava õiguse 
valdkonnas (nn Rooma III 
määrus) 

    10.06.2015 30.06.2015    ELPOL dokumendist (2011-2015) tuleneb, et Eesti peab 
ühinema tõhustatud koostööga. Eesti ei ole seni veel 
tõhustatud koostööga ühinenud. See tuleks ära teha, 
lisaks analüüsida, kas ja mida tuleks siseriiklikus 
õiguses muuta. Vajadusel valmistada ette eelnõu.  

  Teede talumist, kasutamist ja 
muid küsimusi reguleeriva 
eelnõu väljatöötamine  

30.09.2015   31.12.2015        

  Tehnorajatiste talumistasu 
küsimused  

30.06.2015 
(vajadusel) 

         Sõltuvalt Riigikohtu otsusest võib olla vajalik teatud 
õigusloomeliste tegevuste tegemine tehnorajatiste 
talumise osas.  

  Autoriõiguste ja 
autoriõigustega kaasnevate 
õiguste kollektiivse 
teostamise ning 
muusikateoste 
internetiõiguste 
multiterritoriaalse 
litsentsimise kohta siseturu 
direktiivi ülevõtmise eelnõu 
ettevalmistamine  

      30.06.2015    Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on 26. aprill 2016. Kuna 
direktiivi ülevõtmisega muudetakse oluliselt seni 
kehtinud õiguskorda, siis peab eelnõuga valmis saama 
2015 aasta esimesel poolaastal.  

KTM muutmine seoses uue 
täitemenetluse infosüsteemi 
kasutusele võtmisega  

    15.01.2015        

  Notariaadi seaduse ja 
notariaadi määrustiku 
muutmine seoses 
registrikannetega 

    1.04.2015        



  Vabakutseliste kohtutäiturite 
süsteemi kitsaskohtade 
kaardistamine ning nende 
kõrvaldamine  

1.07.2015   31.12.2015      Käsitleme teemasid nagu büroo majandamise vorm, 
ametikitsendused, piirkondade küsimus, täiendavad 
toimingud ja teenused, pikalt menetluses olnud 
nõuete edasise täitmise kulu ja majandusriski 
sissenõudjaga jagamine, koja tegevuste rahastamiseks 
liikmemaksu miinimummäära kehtestamine jms 

  Kohtute seaduse muutmise 
seaduse eelnõu (Kohtuniku 
ettevalmistusteenistus, 
asenduskohtunik, kohtu 
esimehe valikupiirangute 
kaotamine) 

10.06.2015     31.12.2015      

  Abieluvararegistris notaritele 
varasuhte kannete tegemise 
ja muutmise õigus  

31.03.2015     31.12.2015      

  KrMS muutmise eelnõu: 
ohvrite direktiivi ülevõtmine 

28.02.2015     1.04.2015    Eelnõu sisaldab ka tsiviilhagi jms puudutavat 
(eraldatud augustis 2014 kooskõlastusele läinud 
eelnõust) ja SiM ettepanekutest tulenevat KrMS § 142 
muutmist (nn kasutuspiirangud). Direktiivi ülevõtmise 
aeg 15.11.2015. 

  Vangistusseaduse 
muudatused 

    30.09.2015 
(vajadusel) 

1.11.2015 
(vajadusel) 

   Teemad: 1) Distsiplinaarvastutus (Euroopa 
vanglareeglitega vastavusseviimine, määratletusnõue, 
menetluse muutmine väärteomenetluse eeskujul);2) 
VangS § 69 regulatsiooni muudatused lähtuvalt CPT 
soovitustest; 3) kohtuistungite helisalvestiste 
kättesaadavaks tegemine vahistatutele ja 
kinnipeetavatele  (vajab  analüüsi kulukuse ja 
otstarbekuse osas);4) VangS § 20 (avavanglasse 
paigutamine) muudatused - seoses eesmärgiga muuta 
avavangla kasutamise printsiipe ning sihtgruppi. 

  Kohtuekspertiisi seaduse 
muutmine 

31.12.2015          Üle tuleb vaadata: 1) hinnad, 2) riiklikult tunnustatud 
eksperdid, sh vastutus ja järelevalve, 3) ekspertiisiakt 
kui tõend (ekspertiisiaktid on liiga detailsed), 4) 
kohtupsühhiaatria (väike akt vs suur akt), 5) eelnevaga 
seoses ka KrMS ülevaatamine. Teema on seotud TsMS-
i rakendusprobleemide lahendamise ülesandega.  

  HDR põhimääruse muutmine     1.02.2015 20.02.2015    HDR põhimääruse muutmine on vajalik tulenevalt KVS 
muudatustest, mis on saadetud Riigikokku VV-st 
13.11.2014. 



  KrMS muutmine: EL Data 
Retention lähenemisega 
seoses 

30.10.2015          Seotud 16/05/2014 CoJ otsusega Data Retention 
direktiiv kehtetuks tunnistada. Võib sõltuda ka EL 
edasistest tegevustest uue võimaliku algatuse osas. Kui 
muudatusi on üldse vaja, siis ka ESS-s (MKM). Võivad 
kaasneda ka muudatused infosüsteemides.  

  Istanbuli konventsiooni 
ülevõtmisega seotud 
seadusemuudatused 

    1.11.2015 31.12.2015    Istanbuli konventsioonist tulenevad kohustused KarS 
muudatusteks, nt ahistav jälitamine. Eeldab täpsemat 
eelanalüüsi, intervjuud prokuröridega, et näha, kas 
Eestis ahistavat jälitamist esineb ja hinnanguliselt 
millises ulatuses; eelnõu korral mõjuanalüüsi vajadus.  

  Prokuröride töötasustamise 
Vabariigi Valitsuse määruse 
koostamine  

    2.01.2015 14.01.2015    Prokuröride palgamäärad kehtestatakse igal aastal 
alates 01. jaanuarist. Peab olema VV poolt vastu 
võetud hiljemalt jaanuari eelviimasel nädalal, et 
raamatupidamine jõuaks palgad arvestada.  

  Seaduseelnõu euro ja muude 
vääringute 
kriminaalõiguslikku kaitse EL 
direktiivi ülevõtmiseks 

    01.09.2015 
(vajadusel) 

1.10.2015    Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/62/EL, 
15. mai 2014, milles käsitletakse euro ja muude 
vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu 
ning millega asendatakse nõukogu raamotsus 
2000/383/JSK. Ülevõtmise tähtaeg 23.05.2016. 

  Seaduseelnõu 
turukuritarvituste EL direktiivi 
ülevõtmiseks 

    1.10.2015 
(vajadusel) 

1.12.2015    Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/57/EL, 
16. aprill 2014, turukuritarvituse korral kohaldatavate 
kriminaalkaristuste kohta(turukuritarvituse direktiiv), 
ülevõtmise tähtaeg 3.07.2016. 

  KarS muutmine: 
Vaenukuritegude eelnõu 

      1.09.2015    Eelnõuga viiakse Eesti karistusõigus kooskõlla Euroopa 
Liidu õigusest (eeskätt 2008. aasta raamotsus nr 
2008/913/JSK, mille ülevõtmise tähtaeg oli 2010. 
aastal) tulenevate ja muude rahvusvaheliste 
kohustustega vaenu õhutamise ja vaenumotiivil toime 
pandud süütegude karistamise osas ning muudetakse 
süsteemsemaks võrdõiguslikkuse vastaste süütegude 
koosseise.  Eelnõu on valmis ja kooskõlastusel käinud. 
Kui vastu ei võeta, võib järgneda EL trahv - ülesande 
tähtaeg võib sellest sõltuda.  



  KrMS muutmine: õigus 
kaitsjale EL direktiivi 
ülevõtmine 

    1.11.2015 31.12.2015    Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/48/EL, 
22. oktoober 2013, mis käsitleb õigust kaitsjale 
kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega 
seotud menetluses ning õigust lasta teavitada 
vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda 
vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja 
konsulaarasutustega 27.11.2016 ülevõtmine. 
2016 ja 2017 eelarvet silmas pidades vajalik võimalike 
mõjude eelanalüüs juba 2015 alguses.   

  Juriidiliste isikutega seotud 
karistus- ja menetlusõiguslike 
probleemide lahendamine 

31.12.2015          Nn Facio lahendist tulenenud probleemid.  

  Lepitusmenetlus: analüüs 
rakenduspraktikast, 
probleemidest, ohvrite 
kogemustest ning 
hinnangutest 

30.10.2015 
(vajadusel) 

         Analüüsida lepitust kriminaalmenetluse raames, sh 
määratud kohustused ja nendest kinnipidamine; kus 
võimalik, seal võrdlus 2010. a analüüsiga. Samuti 
teemadeks lepitusmenetluse laiendamise võimalused, 
sh vabatahtlik lepitus, lepitus VtMSis. Võimalik väljund: 
VTK ja/või peaprokuröri juhis. 

  Karistuse raviga asendamise 
regulatsiooni korrastamine 
(narkomaanide sõltuvusravi; 
seksuaalkurjategijate ravi; 
alkoholisõltaste ravi) 

20.11.2015          Seadusemuudatused (KarS) on vajalikud ravi 
kohaldamise tõhustamiseks: 
kohaldamisalalaiendamine seksuaalkurjategijate puhul 
raskemate häirete osas; narko- ja alkoravi 
kohaldamisvõimaluse kaalumine karistuste liitmise 
korral + väiksemad parandused; alkoravi regulatsiooni 
loomine.  

  Spordi kihlveopettuste 
konventsiooni ülevõtmiseks 
vajalik analüüs - KarS 
muutmine 

      31.12.2015 
(vajadusel) 

   Spordivõistluste tulemustega manipuleerimise vastase 
Euroopa Nõukogu konventsioon 9. juulist 2014. aastal. 
Karistusõiguse vastavus sellele selgub kriminaalasja nr 
1-13-10768 menetlsue tulemusel (jalgpallurite 
kihlveod). Riigikohtusse jõuab asi 2014 nov, ilmselt 
menetlusloa saamine 2015 alguses, kui menetlusse 
võetakse, siis lahend loodetavasti I pa. Ka KuM teeb 
2015 ettevalmistusi konventsiooni allkirjastamiseks.  

  Narkosüütegude 
karistuspraktika analüüs: 
narkoväärteod, menetlemine, 
karistuspraktika 

30.11.2015 
(vajadusel) 

         Koostöös SiM-iga. Analüüsitakse narkoväärtegude 
menetlus- ja karistuspraktikat, nende muutumist ja 
tulemuslikkust.  



Justiitsministeerium Tausta- ja julgeolekukontrolli 
regulatsioon 

    1.05.2015      Ülesanne lähtub üldisest sihist korrastada pikemas 
perspektiivis JAS ja RSVS. Selle esimeseks etapiks on 
eelnõu koostamine täitevvõimu organite meetmete ja 
järelevalve kohta isikute tausta kontrollimisel 
salastatud teabele juurdepääsuõiguse andmisel või 
muudel eesmärkidel. 

Autoriõiguse ja 
autoriõigustega kaasnevate 
õiguste seaduse eelnõu  

      30.06.2015    Eelnõu esitati kooskõlastamisele detsembris 2015.  

Keskkonnaministeeriu
m 

Looduskaitseseaduse 
muutmise seaduse eelnõu 

võõrliikide 
regulatsioon on 
seotud EL õiguse 
rakendamisega, 
seega VTK ei ole 
nõutav HÕNTE § 1 lg 
2 p 2, teiste 
muudatuste kohta 
VTK 2015 II kvartal 

  2015 II kvartal 2015 III 
kvartal 

   Eelnõu eesmärgiks on täiendada seadust tulenevalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 
1143/2014 ning ajakohastada ja täpsustada kehtivat 
regulatsiooni praktikas ilmnenud vajadusest. 

  Metsaseaduse muutmise 
seaduse eelnõu 

2015 II kvartal   2015 II kvartal 2015 III 
kvartal 

   Eelnõu on seotud metsakorralduse regulatsiooni 
ajakohastamisega. Lisaks tuleb kehtivat regulatsiooni 
täpsustada praktikas ilmnenud vajadusest. 

  Ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni seaduse 
eelnõu 

VTK on 
kooskõlastamiseks 
esitatud 

2016 I poolaasta 2016 II poolaasta 2017 II 
kvartal 

   Uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus.  

  Hong Kongi rahvusvaheline 
laevade keskkonnasõbraliku 
ümbertöötlemise 
konventsiooni (2009) 
ratifitseerimise seaduse 
eelnõu 

Ei ole nõutav, 
HÕNTE § 1 lg 2 p 2 ja 
3 

  2016 I poolaasta 2016 II 
poolaasta 

   Konventsiooniga ühinemine vajalik laevade 
ringlussevõtuga seotud merekeskkonna riskide 
vältimiseks ja vähendmaiseks ning tervist kahjustavate 
töötingimuste välistamiseks sellise tööga seoses. EL -s 
on vastuvõetud ka vastavasisuline määrus ja Nõukogu 
otsus, mille kohaselt riigid peavad nimetatud 
konventsiooni ratifitseerima 



  „Ühelt poolt Euroopa Liidu ja 
selle liikmesriikide ning teiselt 
poolt Islandi vahelise lepingu, 
milles käsitletakse Islandi 
osalemist Euroopa Liidu, selle 
liikmesriikide ja Islandi 
kohustuste ühises täitmises 
Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni 
kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Kyoto 
protokolli teisel 
kohustusperioodil“ 
ratifitseerimise seadus 

Ei ole nõutav. 
HÕNTE § 1 lg 2 p 3 

  2015 II kvartal 2015 III 
kvartal 

   Islandi lepingus on sätestatud tingimused, millega 
reguleeritakse Islandi osalemist ELi, selle liikmesriikide 
ja Islandi  kohustuste ühises täitmises Kyoto protokolli 
teise kohustusperioodil. EL ja selle liikmesriigid ei võta 
kõnealuse lepinguga endale mingeid kohustusi. 

Keskkonnaministeeriu
m 

Maapõueseaduse eelnõu 
(kodifitseerimine) 

    2015 II kvartal 2015 III 
kvartal 

   Eelnõu eesmärgiks onlihtsama, omavahel paremini 
haakuva, lünkadeta ja paremini arusaadava 
keskkonnaõiguse loomine. 

  Keskkonnaseire seaduse 
eelnõu (kodifitseerimine) 

    Eelnõu on 
kooskõlastusringid 
läbinud 

Eelnõu on 
VV-le 
esitatud 

   Eelnõu eesmärgiks onlihtsama, omavahel paremini 
haakuva, lünkadeta ja paremini arusaadava 
keskkonnaõiguse loomine. 

  Jäätmeseaduse eelnõu 
(kodifitseerimine) 

    2015 III kvartal 2015 IV 
kvartal 

   Eelnõu eesmärgiks onlihtsama, omavahel paremini 
haakuva, lünkadeta ja paremini arusaadava 
keskkonnaõiguse loomine. Samuti ühildatakse 
tootjavastutuse regulatsioon, mis oli mõeldud eraldi 
jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõuna. 

  Jäätmeseaduse muutmise 
seaduse eelnõu  

direktiivi ülevõtmine   2015 II kvartal 2015 III 
kvartal 

   Eelnõu on seotud ohtlike jäätmete ja jäätmete ohtlike 
omadustega seotud sätete täpsustamisega. 

  Keskkonnatasude seaduse 
muutmise seaduse eelnõu 

    Eelnõu on 
kooskõlastusringid 
läbinud 

Eelnõu on 
VV-le 
esitatud 

   "Keskkonnatasude kujundamise raamkava 2016+" 
rakendamisest tulenevad keskkonnatasude seaduse 
muudatused. Eeldatav jõustumise aeg on 2016. aasta 
algus. 

  Kiirgusseaduse eelnõu 
(kodifitseerimine) 

    Eelnõu on 
kooskõlastusringid 
läbinud.  

Eelnõu on 
VV-le 
esitatud 

   Eelnõu eesmärgiks onlihtsama, omavahel paremini 
haakuva, lünkadeta ja paremini arusaadava 
keskkonnaõiguse loomine. 

  Atmosfääriõhu kaitse seaduse 
eelnõu (kodifitseerimine) 

    Eelnõu on 
kooskõlastusringid 
läbinud 

Eelnõu on 
VV-le 
esitatud 

   Eelnõu eesmärgiks onlihtsama, omavahel paremini 
haakuva, lünkadeta ja paremini arusaadava 
keskkonnaõiguse loomine. 



  Bonni konventsiooni 
rändliikide leppe AEWA 
muudatuste heakskiitmise 
seaduse eelnõu 

    Eelnõu on läbinud 
suure 
kooskõlastusringi 

2015 III 
kvartal 

   Eelnõuga kiidetakse heaks Aafrika ja Euraasia 
rändveelindude kaitse kokkuleppe muudatused, mis on 
vastu võetud Madagaskaril leppe 4. osapoolte 
kohtumisel septembris 2008. a ja 5. osapoolte 
kohtumisel Prantsusmaal suvel 2012. 

  HNS-konventsiooni 
ratifitseerimise seaduse 
eelnõu 

  Mõjude analüüs 
olemas 

2016 I poolaasta 2016 II 
poolaasta 

   HNS konventsioon loob kahjuhüvitamise 
rahvusvahelise režiimi ohtlike või kahjulike (Hazardous 
and Noxious Substances – HNS - rohkem aineid kui 
IOPC fondis, mis katab rasked kütteõlid) ainete 
mereveost tingitud kahju korral. 

  Ballastvete konventsiooni 
seaduse 
ratifitseerimiseseaduse 
eelnõu 

    Eelnõu on korra 
suurel 
kooskõlastusringil 
olnud. 

2015 II 
kvartal 

   Eesmärk on rahvusvahelise merekeskkonna kaitsmise 
kohustuse täitmise tagamine nii Eesti jurisdiktsiooni all 
olevatel merealadel kui Eesti lippu kandvatel laevadel 
ja õhusõidukitel, mis viibivad väljaspool Eesti 
merealasid (ei kohaldu sõjalaevadele jt riigi teenistuses 
olevatele laevadele).  

  Veeseaduse muutmise 
seaduse eelnõu 
(nitraadidirektiivi 
rikkumismenetlus ja uus 
ohtlike ainete direktiivi 
ülevõtmine) 

direktiivi ülevõtmine   Eelnõu on läbinud 
suure 
kooskõlastusringi 

2015 III 
kvartal 

   Eelnõuga täiendatakse ja täpsustatakse 
rikkumismenetluses 2013/2017 toodud vajakajäämisi 
nitraadidirektiivi ülevõtmisel. 

  Veeseaduse eelnõu 
(kodifitseerimine) 

    Eelnõu on suure 
kooskõlastusringi 
läbinud. 

2015 III 
kvartal 

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

  Veeseaduse muutmise 
seaduse eelnõu (MSRD 
normide lisamine) 

direktiivi ülevõtmine   Eelnõu on 
kooskõlastusringid 
läbinud. 

Eelnõu on 
VV-le 
esitatud 

   Veeseaduse täpsustamine seoses merestrateegia 
raamdirektiivi 2008/56/EÜ nõuete ülevõtmisega. 

  Veeseaduse muutmise 
seaduse eelnõu 
(punkerdamise regulatsioon) 

    Saadetud suurele 
kooskõlastusringil
e 

2015 IV 
kvartal 

   Eelnõu on seotud punkerdamise regulatsiooni 
täiendamisega. 

Kaitseministeerium Riigikaitseseaduse 
rakendusaktid 

    III kvartal IV kvartal    Eesmärk: jõustada RiKS 21 rakendusakti. Tähtaeg 
01.12.2015 

  KaM ametnike 
kontaktandmete 
avalikustamise piiramisega 
seonduvad küsimused 

           Eesmärk: sätestada piirangud KM ja KV ametnike 
kontaktandmete avalikustamisele. 
Tähtaeg: 2015 



  Töövõimetusreformi 
õigusnõustamine ja vajalike 
õigusaktide muudatuste 
ettevalmistamine 

    III kvartal      Eesmärk: kaasata osalise töövõimega tööealised isikud 
aktiivselt tööturule. Reformi tulemusena ei hinnata 
alates 01.07.2015.a Sotsiaalministeeriumi 
valitsemisalas enam töövõimetust, vaid töövõimet. 
Töövõimetuspensioni asemel nähakse tööealistele 
tervisekahjustusega isikutele ette töövõimetoetus. 
Reformist tulenevad muudatused tuleb sisse viia KVTSi 
ja KaLSi. Tähtaeg 31.12.2015 

  Sõjahaudade kaitse seaduse 
väljatöötamiskavatsuse 
koostamise toetamine 

           Eesmärk: ajakohastada sõjahaudade kaitse seadus. 
Tähtaeg: 31.12.2015 

  Sundkoormiste valdkonna 
kontseptuaalse kava 
väljatöötamine 

           Eesmärk: koostada koostöös KVOO-ga sundkoormiste 
valdkonna kontseptuaalne kava, eesmärgiga töötada 
2014. aastal töötada välja uue seaduse 
väljatöötamiskavatsus, mis arvestab muudatusi 
õigusaktides (KaLS, KVTS, riigikaitseseadus).  Tähtaeg: 
31.12.2015 

  Veteranipoliitikast tulenevate 
seadusemuudatuste 
ettevalmistamine ja 
menetlemine 

           Veteranipoliitikast tulenevate seadusemuudatuste 
(maksud) ettevalmistamine ja menetlemine. Tähtaeg: 
31.12.2015 

  Kaitseväe distsiplinaararesti 
teostamise korra muutmise 
VTK (KVTS, VangS, VTMS)   

II kvartal   III kvartal IV kvartal    Eesmärk: luua võimaldus sistsiplinaararesti 
korraldamiseks PPA arestimajades. Tähtaeg 
01.09.2015 

  KaLS ja KVTS muudatused IV kvartal          Eesmärk: rakendamisel selgunud ebatäpsuste 
parandamine.  Tähtaeg 30.11.2015 

  ehitusseadustiku ja 
planeerimisseaduse 
rakendusaktide koostamine 

    II kvartal III kvartal    Eesmärk: tagada seaduste rakendamisel riigikaitse 
huvide järgimine. Tähtaeg 01.10.2015 

Kaitseministeerium Kaitseliidu seaduse 
rakendusaktid 

             

  Arstlikele komisjonidele 
tervise infosüsteemi 
juurdepääsu võimaldamine 

    II kvartal III kvartal 2019.a  Eesmärk: valmistada ette seadusemuudatus koostöös 
kaitseväeteenistuse osakonnaga. TA 31.12.2015 



  Tsiviiltoetuse registri loomine 
(end tsiviilressursside 
register) 

      IV kvartal    Eesmärk: muuta õigusakte, mis reguleerivad 
Kaitseressursside Ameti tegevust sundkoormiste 
menetlemisel, aluse loomine tsiiiltoetuse registrile 
ning sundkoormiste rakendamise pandlikumaks 
muutmine.Tähtaeg: 31.12.2015 

Kultuuriministeerium Muinsuskaitseseaduse eelnõu esitatud 
kooskõlastamisele 
EIS-s 21.04.2014.a.  

  veebruar mai    Muinsuskaitseseaduse eelnõuga nähakse ette 
muudatused kultuuriväärtuste hoidmise ja kaitse 
korralduses selliselt, et tagada paremini 
kultuuriväärtusega asjade säilimine. Lähtutakse küll 
eeldusest, et kultuuripärandi säilimine on selgelt 
väljendunud avalik huvi, mis lubab seada mälestiste 
kasutamisele piiranguid, kuid seejuures  
suurendadakse riigi kohustusi mälestise omaniku 
kasuks, panustades senisest enam nõustamis- ja 
ennetustegevusele ning andes otsuste tegemisel 
suurem paindlikkus. 

  Etendusasutuse seaduse 
muutmise seaduse eelnõu 

juuni   oktoober november    Etendusasutuste tegevuse regulatsiooni 
kaasajastamine, eelkõige rahastamise korralduse 
korrastamine,  ja praktikas tekkinud probleemide 
lahendamine.  

  Kultuuri rahastamise aluste 
seaduse eelnõu (nimetus võib 
muutuda) 

juuni             

  UNESCO veealuse 
kultuuripärandi kaitse 
konventsiooniga liitumine 

ei koostata   september november    UNESCO veealuse kultuuripärandi kaitse konventsioon 
allkirjastati 6. novembril 2001. a UNESCO peakorteris 
Pariisis ja see jõustus 2. jaanuaril 2009.  Konventsiooni 
eesmärk on tagada veealuse kultuuripärandi kaitse ja 
seda tugevdada. Tehnika kiire arengu tõttu on kogu 
maailmas kasvanud ligipääs vrakkidele, veealustele 
ehitistele ja laevahukukohtadele. Kasvanud on 
sukeldumisklubide ja hobisukeldujate arv, tihenenud 
laevaliiklus. Seetõttu on sagenenud ka selle pärandi 
rikkumine nt traalimise ja süvendamise teel, samuti 
vrakkidele ja veealustele ehitistele sukeldumine ning  
kultuuriväärtuslike vrakkide lammutamine või 
rikkumine eesmärgiga ülestoodud osasid müüa. Kuna 
laevavrakid on rahvusvahelise tähtsusega leiud, mis on 
seotud mitme riigi ajalooga, on Eestile konventsiooniga 
liitumine oluline.   



  Euroopa Liidu liikmesriigi 
territooriumilt 
ebaseaduslikult väljaviidud 
kultuuriväärtuste tagastamise 
direktiivi nr 2014/60 
ülevõtmine 

ei koostata   august september    Direktiivi ülevõtmise aeg: 18.12.2015. Direktiiv 
võetakse üle Euroopa Liidu liikmesriigist 
ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste 
tagastamises seaduses  

  Euroopa Nõukogu 
spordivõistluste tulemustega 
manipuleerimise vastase 
konventsiooniga ühinemine 

ei koostata   september november    Eesti liitub Euroopa Nõukogu 18.09.2014 .a 
spordivõistluste tulemuse manipuleerimise vastase 
konvensiooniga. Sporditulemustega manipuleerimine 
on muutunud tõusvaks trendiks. Konventsioonia 
ühinemine annab Eestile parenad võimalused selle 
vastu meetmete rakendamiseks. 

Kultuuriministeerium Rahvaraamatukogu seaduse 
muutmise seadus 

      november    Määratletakse rahvaraamatukogude ülesanded ja 
rahastamine muutunud keskkonnas.  

  Säilituseksemplari seaduse 
eelnõu (endine 
Sundeksemplari seaduse 
eelnõu) 

    märts aprill    Kaasajastatakse säilituseksemplaride kogumise 
kriteeriumid.  

Majandus- ja 
Kommunikatsioonimin
isteerium 

Digitaalallkirja seaduse 
muutmise seadus 

ei   juuli oktoober    Vajalik nn eIDAS määruse rakendamiseks (Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 910/2014, 
23. juuli 2014 , e-identimise ja e-tehingute jaoks 
vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ) 

  Liiklusseaduse, 
autoveoseaduse ja 
ühistranspordiseaduse 
muutmise seaduse eelnõu 
seoses EL määrustega 

ei   mai detsember    Liiklusseaduse muutmine seose EL määrustega nr (EL) 
167/2013, 168/2013, 165/2014 sõidukite 
tüübikinnituse ja turujärelevalve ning sõidumeerikute 
kohta. Lisaks EL määrus autovedudel avastatud 
rikkumiste kategoriseerimise kohta (avaldatakse 2015. 
a alguses), mille sätted tuleb jõustada 2016. a alguses 
(seotud määrusega 1071/2009). 

  Raudteeseaduse muutmise 
seadus 

ei   märts juuni    Direktiivi 2012/34/EL ülevõtmine 

  Ehitusseadustiku muutmise 
seaduse eelnõu  

ei   märts august    Eelnõu võtab üle direktiivi 2014/61/EL. Direktiivi 
ülevõtmise tähtaeg on 01.01.2016. Direktiiv tuleb 
jõustada 01.07.2016. Direktiivi eesmärgiks on 
vähendada kiire andmesidevõrgu kasutuselevõtu 
kulusid. 



  Elektroonilise side seaduse ja 
toote nõuetele vastavuse 
seaduse muutmise eelnõu 

ei   aprill oktoober    Eelnõu võtab üle direktiivi (2014/53/EL). Direktiivi 
ülevõtmise tähtaeg on 13.06.2016. Direktiiv seab 
nõuded raadioseadmete turule laskmisele ja turul 
kättesaadavaks tegemisele. 

  Lõhkematerjaliseadus ei   mai september    Aja jooksul esile kerkinud probleemide lahendamine, 
uue lõhkematerjalidirektiivi 2014/28/EL ülevõtmine. 
Direktiivi uued sätted tuleb üle võtta hiljemalt 
19.04.2016. Puudutatud teemad: lõhkematerjali ja 
pürotehniliste toodete vedu, hoidmine, müük. Kuivõrd 
muudatusi on üle 1/3 ning LMS on kehtinud juba üle 
10 aasta ja seda on korduvalt muudetud, valmistatakse 
ette uus terviktekst. Lisaks muudetakse 
reklaamiseadust ja relvaseadust. 
Väljatöötamiskavatsus koostatati 
lõhkematerjaliseaduse muudatuste kohta ning 
kooskõlastati aastal 2013. 

  Elektrituruseaduse muutmise 
eelnõu (eraldatud võrk) 

märts   mai november    Eraldatud võrku puudutav eelnõu (ja energiaühistud) 

  Maagaasiseaduse muutmise 
seaduse eelnõu 

märts   aprill september    Muudatusega kavandatakse järgmised eesmärgid: 1. 
Bilansi korraldamise metoodika ja terminoloogia 
ühtlustamine määrusega (EL) nr 312/2014. Määruses 
toodud bilansikorraldamise põhimõtted ja regulatsioon 
on võetud üle Eesti seadusandlusesse, 
Konkurentsiametiga kooskõlastatud bilansilepingu 
tüüptingimused vastavad määruses toodud 
põhimõtetele. 2. Gaasi tarbimisandmete edastamise ja 
haldamise tarvis on koostatud korrektne regulatsioon, 
täpselt on määratletud andmete esitamise kord ja 
sagedus ning andmete kättesaadavus 
andmevahetusplatvormist. 3. Tagatud on selge ja 
arusaadav regulatsioon gaasivaru loomiseks ja 
gaasivaru loomise ning haldamisega seotud kulude 
hüvitamiseks. 

  Euroopa Kosmoseagentuuriga 
ühinemiseks vajalike 
lepingute ratifitseerimise 
seadus 

ei   märts mai    Ühinetakse Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise 
konventsiooniga ning ratifitseeritakse 
liitumiskokkulepe, kanderakettide deklaratsioon ning 
salastatud teabe kokkulepe. Tähtaeg 
ratifitseerimiskirjade hoiuleandmiseks on 20.09.2015. 



  Lennundusseaduse muutmise 
seaduse eelnõu (riigilõivud, 
lennuohutusest teatamise 
kord, meditsiin, SAFA) 

mai   juuli detsember    EL õigusega seotud nõuete täpsustamine 
(lennuohutust mõjutavatest juhtumitest teatamine (EL 
määrus), lennundusmeditsiini nõuded (EL määrus) 
õhuruumi korraldamisega seotud regulatsioon (EL ja 
siseriiklikud nõuded), SAFA (EL )  ning Lennuameti 
toimingute eest võetavate riigilõivude täpsustamine. 
EL regulatsioonist tulenevad nõuded on väga 
abstraktsed ning ilma siseriikliku täpsustamiseta on 
nõuete rakendamine keeruline. 

  Lennundusseaduse muutmise 
seaduse eelnõu (EL-OPS) 

ei   detsember      EL määrusest tulenevate nõuete siseriiklik 
täpsustamine (äriline lennutransport ja mitteäriline 
lennutegevus). Temaatikat reguleeriv EL määrus 
jõustub osaliselt 2016 august ning osaliselt aprill 2017. 

  Meresõiduohutuse seaduse ja 
sellega seonduvalt teiste 
seaduste muutmise seadus 

ei   märts oktoober    Seaduseelnõu eesmärgiks on meresõiduohutuse 
seaduse (edaspidi MSOS) muutmine ning selle 
kooskõlla viimine Euroopa Liidu õigusaktide ja 
rahvusvaheliste konventsioonide nõuetega. Eelnõuga 
muudetakse veel ka veeseadust, sadamaseadust, 
riigilõivuseadust, kaubandusliku meresõidu seadust, 
laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadust ning 
kalapüügiseadust 

  MSOS juurdluse  ja 
väikelaevade tehnilise 
direktiivi ülevõtmise eelnõu 

ei   veebruar august    Eelnõuga täpsustatakse laevaõnnetuste liigitamist, 
ohutusjuurdluse kohaldamisala, ohutusjuurdlusalast 
koostööd ning ohutusjuurdluse korraldaja õigusi ja 
kohustusi tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivist 2009/18/EÜ. Eelnõuga täpsustatakse ka 
väikelaevade ja jettide komponentide ja turule 
laskmise regulatsiooni tulenevalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivist 2013/53/EL. Nimetatud 
direktiivis sätestatakse nõuded väikelaevade ja 
osaliselt valmis väikelaevade, jettide ja osaliselt valmis 
jettide, nende komponentide ja käiturite ning oluliselt 
ümber ehitatud väikelaevade ja jettide projekteerimise 
ja tootmise kohta ning eeskirjad nende vaba liikumise 
kohta Euroopa Liidus.  

Majandus- ja 
Kommunikatsioonimin
isteerium 

Liiklusseaduse muutmise 
seadus 

ei   detsember      2014. aastal välja jäänud muudatuste menetlemine. 
Eelnõuga täpsustatakse seaduse rakendamise käigus 
ilmnenud puudused ning mitmeti tõlgendatavaid 
nõudeid.  



  Autoveoseaduse eelnõu ja 
sellega seotud muude 
seaduste (LS, RLV) muutmise 
seaduse eelnõu 

ei   mai      Uus AutoVS peaks jõustuma 01.01.2017 
(Justiitsministeeriumile esitamine 2016.a jaanuari 
lõpus ning VV-le esitamise tähtaeg 2016.a mai lõpus). 
AutoVS reguleerib mootorsõiduki ja selle haagisega 
tasulise ja oma kulul korraldatava autoveo korraldust 
(välja arvatud tasuline sõitjatevedu, mida reguleerib 
ÜTS), veokorraldaja ja autojuhi koolituse korraldamise 
aluseid, järelevalve, vastutus. Tegemist on seaduse uue 
terviktekstiga 

  Tarbijakaitseseaduse 
terviktekst 

ei     aprill    Eelnõu on väljatöötamisel eeskätt seosesvajadusega 
võtta üle 12. märtsil 2013 vastuvõetud EP ja nõukogu 
direktiiv, milleskäsitletakse tarbijavaidluste 
kohtuvälistlahendamist ja millega muudetakse 
määrust(EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 
2009/22/EÜ.Ülevõtmise tähtaeg on 9. juuli 2015. 
Direktiivkohustab liikmesriike tagama, et 
nendeterritooriumil asutatud kauplejaga 
seotudvaidluse saab esitada vaidluste 
kohtuväliselahendamise üksusele (ADR üksus) 
jahõlbustavad tarbijate juurdepääsu 
vaidlustekohtuvälise lahendamise menetlustele. 
Lisakson Euroopa Komisjon juhtinud tähelepanu, 
etmõningad ebaausate kaubandustavadedirektiivi 
artiklid ei ole meie seadusesse õigestiüle võetud, mida 
antud eelnõuga olemelubanud korrigeerida. Lisaks on 
üle vaatamiselmõningad vastutuse ja riikliku 
järelevalvesätted seoses JuMi algatatud VÕS-i ja KarS-
imuutmisega.Kuna muudatused puudutavadkaht 
kolmandikku kehtivat teksti, siisplaanime esitada uue 
tervikteksti. Eelnõu on kooskõlastusringi läbinud. 

  Lennundusseaduse muutmise 
seaduse eelnõu (mehitamata 
õhusõidukid) 

ei   mai detsember    Mehitamata õhusõidukite käitamisega seotud 
regulatsioon – opereerimine, hooldamine, piloodi 
litsentsid). Mehitamata õhusõidukite kasutamine 
lennunduses on muutnud väga massiliseks, mistõttu 
on vajalik esmajärjekorras reguleerida ohutusega 
seotud aspektid. 



  Meresõiduohutuse seaduse ja 
sellega seonduvalt teiste 
seaduste muutmise seadus 

ei   märts oktoober    Seaduseelnõu eesmärgiks on meresõiduohutuse 
seaduse (edaspidi MSOS) muutmine ning selle 
kooskõlla viimine Euroopa Liidu õigusaktide ja 
rahvusvaheliste konventsioonide nõuetega. Eelnõuga 
muudetakse veel ka veeseadust, sadamaseadust, 
riigilõivuseadust, kaubandusliku meresõidu seadust, 
laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadust ning 
kalapüügiseadust. 

Põllumajandusministe
erium 

Kalandusturu korraldamise 
seaduse muutmise seadus 

    mai.2015 juuli.2015    Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse 
eelnõuga kavandatakse ette näha muudatus, mille 
kohaselt muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi määrus) artiklis 66 sätestatud tootmis- 
ja turustuskavade toetuse puhul toetuse taotluse 
menetlejaks Põllumajandusministeeriumi asemel 
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni 
Amet.Samuti täiendatakse seadust korrektsete 
viidetega kalamajandusliku grupierandi määrusele (EL) 
nr 1388/2014  ning täpsustatakse sama määrusega 
kehtestatud grupierandi teatise esitamise aluseid ja 
korda.  

  Mahepõllumajanduse 
seaduse muutmise seadus 

märts.2015   mai.2015 juuli.2015    Kavandatud muudatus on tingitud vajadusest 
täiendada seadust võimalusega viidata 
mahepõllumajanduslike koostisosade kasutamisele ka 
toitlustusettevõttes pakutavate toodete puhul ning 
kehtestada toitlustusettevõttes 
mahepõllumajanduslike koostisosade kasutamisele 
viitav märk. Eeldatavasti motiveeriks selline võimalus 
toitlustusettevõtjaid rohkem mahetoitu pakkuma. 
Sellekohaste nõuete kehtestamine on kooskõlas 
nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 
mahepõllumajandusliku tootmise ning 
mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja 
määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise 
kohta artikli 1 lõikega 3, mille kohaselt võivad 
liikmesriigid  toitlustusettevõtetest pärit toodete 
märgistamise ja kontrolli puhul kohaldada riiklikke või 
nende puudumisel erasektori eeskirju, niivõrd kui 
nimetatud eeskirjad on kooskõlas ühenduse õigusega.  



  Maaelu ja põllumajandusturu 
korraldamise seaduse 
muutmise seadus  

juuni.2014   juuni.2015 aug.2015    Täiendatakse riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmise 
sätteid arvestades seaduse rakendamisel tekkinud 
probleeme. Samuti täiendatakse seadust  peatükiga, 
mis sätestab  õiguslikud alused väärtusliku 
põllumajandusmaa määratlemiseks. Tulenevalt 
kehtivast planeeringuseadusest on väärtuslikke 
põllumaid seni määratletud nii üldplaneeringutes kui 
maakonnaplaneeringutes iga üksiku omavalitsuse või 
maavalitsuse äranägemisel. Sellest tulenevalt on 
Siseministeerium, maavalitsused ning mitmed 
kohalikud omavalitsused pöördunud 
Põllumajandusministeeriumi poole ettepanekuga 
defineerida väärtuslik põllumajandusmaa ning töötada 
välja ühtsed õiguslikud alused väärtusliku 
põllumajandusmaa kui piiratud ressurssi kasutamiseks 
ja kaitseks. 

  Euroopa Liidu ühise 
põllumajanduspoliitika 
rakendamise seaduse 
muutmise seadus 

    juuli.2015 sept.2015    Seaduse muutmisega  on kavandatud täpsustada 
makseasutuse ülesandeid ühise põllumajanduspoliitika 
mõningate abinõude rakendamisel, täiendada 
nõustamis- ja koolitusteenuse ning muu teadmussiirde 
ja teavituse osutaja valimisel kohaldatavaid riigihanke 
menetluse liike ning  kõrvaldada seaduse rakendamisel 
ilmnenud ebatäpsused.  

  Kalapüügiseaduse muutmise 
seadus 

    aug.2015 sept.2015    Kalapüügiseaduses kavandatakse muuta 
kalalaevaregistri tegevust reguleerivaid sätteid, et viia 
see kooskõlla avaliku teabe seaduse § 43.1 lõikega 1, 
mille kohaselt tuleb register asutada seadusega või 
selle alusel antud õigusaktiga. 

  Loomakaitseseaduse 
muutmise seadus 

märts.2015   mai.2015 okt.2015    Loomakaitseseaduses kavandatakse täpsustada ja 
täiendada loomade veo tegevusloa andmise aluseid ja 
korda reguleerivaid sätteid kooskõlas Nõukogu 
määruses 1/2005 sätestatuga.  

  Loomakaitseseaduse 
muutmise seadus 

märts.2015   okt.2015 dets.2015    Eelnõuga kavandatakse loomakaitseseadusesse lisada 
keeld kasutada tsirkustes suuri kaslasi, karusid, 
elevante ja ahve. 



  Taimekaitseseaduse 
muutmise seadus 

okt.2015   jaan.2016 veebr.2016    Kavandatud muudatus on tingitud vajadusest 
määratleda parema selgusega taimekaitsevahendi 
kasutamise nõuete rikkumise puhul kohaldatavad 
väärteokoosseisud. Samuti viiakse taimekaitseseaduse 
3. ptk kooskõlla majandustegevuse seadustiku üldosa 
seadusega ning nimetatakse taimetervise valdkonna 
pädev asutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr 652/2014, millega nähakse ette sätted 
toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning 
taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud 
kulude haldamise kohta ning muudetakse nõukogu 
direktiive 98/56/EÜ, 2000/29/EÜ ja 2008/90/EÜ, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 
178/2002, (EÜ) nr 882/2004 ja (EÜ) nr 396/2005, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/128/EÜ 
ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 
1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
otsused 66/399/EMÜ, 76/894/EMÜ ja 2009/470/EÜ, 
tähenduses. 

  Taimede paljundamise ja 
sordikaitse seaduse muutmise 
seadus  

sept.2015 29.05.2015 jaan.2016 märts.2016    Peamine taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse 
muutmise eelnõu eesmärk on muuta volitatud 
põldtunnustajate ja volitatud proovivõtjate süsteemi. 
Lisaks on vaja täiendada seemnekartuli tarnijate 
kohustusi lisades enesekontrolli nõuded ning 
lahendada muid seaduse rakendamisel üles kerkinud 
küsimusi nagu nt viirushaiguste määramise korral 
ekspressanalüüsi maksmist. Eelnõuga ei kaasne olulist 
õiguslikku muudatust või muud olulist mõju. 

  Toiduseaduse muutmise 
seadus 

juuni.2015   jaan.2016 juuli.2016    Kavas on muuta toiduseaduse § 8 ja vabastada 
tegevusloa kohustusest need käitlejad, kes valmistavad 
loomset toitu  EL määruse 852/2004 II lisa III peatükis 
nimetatud ettevõttes (ehk eramus) ja kes soovivad 
seda turustada teisele käitlejale. 



Põllumajandusministe
erium 

Maaparandusseaduse 
muutmise seadus 

sept.2012   mai.2015 sept.2015    Kehtiv maaparandusseadus võeti vastu 2003. aastal. 
Seaduse vastuvõtmisest saadik on seda korduvalt 
väiksemate muudatustega ajakohastatud, kuid 
viimasel kümnendil aset leidnud muudatused 
maakasutuse osas on kaasa toonud selle, et kehtiv 
regulatsioon ei vasta enam täielikult praktilistele 
vajadustele. Seetõttu on vaja regulatsiooni 
ajakohastada ja täpsustada. Probleeme põhjustab 
selline ehitustegevus, mis toob endaga kaasa süsteemi 
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. 

Rahandusministeeriu
m 

Audiitortegevuse seaduse 
muutmise seaduse eelnõu 

24.06.2015   20.10.2015 15.01.2016    auditidirektiivi 2011/788 ülevõtmine siseriiklikku 
õigusesse 

  Raamatupidamise seaduse 
muutmise seaduse eelnõu 

tehtud tehtud 20.03.2015 8.06.2015    direktiivi 2013/34 ülevõtmine siseriiklikku õigusesse 

  Raamatupidamise seaduse 
muutmise seaduse eelnõu 

direktiivi 
ülevõtmine, VTK-d 
ei tee 

  20.03.2015 8.06.2015    direktiivide 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ MMI  - 
mitmekesisus ja mittefinantsteave suurettevõtetele 
siseriiklikku õigusesse ülevõtmine 

  Rahapesu ja terrorismi 
rahastamise tõkestamise 
seaduse eelnõu 

3.02.2016   14.06.2016 20.09.2016    rahapesu tõkestamise direktiivi ülevõtmine, eeldatav 
avaldamise aeg 29.06.2015 

  Makseasutuste ja e-raha 
asutuste seaduse ning 
võlaõigusseaduse muutmise 
seaduse eelnõu 

direktiivi 
ülevõtmine, VTK-d 
ei tee 

  30.09.2015 31.12.2015    Direktiivide ülevõtmine: direktiiv makseteenuste kohta 
siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2013/36/EL ja 
2009/110/EÜ muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta (nn PSD 2). Direktiiv on 
menetlemisel (triloogid). EL määrus kaardipõhiste 
maksetehingute vahendustasude kohta (nn MIF). Pole 
veel ELT-s avaldatud. 

  Tagatisfondi seaduse 
muutmise seaduse eelnõu 

direktiivi 
ülevõtmine, VTK-d 
ei tee 

  30.04.2015 1.06.2015    Direktiivi 2014/49/EL Hoiuste tagamise skeemide 
kohta  ülevõtmine siseriiklikusse õigusesse. Ülevõtmise 
tähtaeg 31.05.2016. 



  Võlaõigusseaduse muutmise 
seaduse eelnõu 

29.05.2015   30.09.2015 31.12.2015    Direktiivi 2014/92/EL maksekontoga seotud tasude 
võrreldavuse, maksekonto vahetamise ja 
põhimaksekontole juurdepääsu kohta ülevõtmine. 
Ülevõtmise tähtaeg on 18.09.2016. 

  Hoiu-laenuühistu seaduse 
muutmise seaduse eelnõu 

  31.12.2015        2015. a vältel on kavas alustada analüüsi seaduse 
muutmiseks. Eelnõu valmib 2016 (Analüüs pigem RaM 
enda jaoks) 

  Eesti väärtpaberite 
keskregistri seaduse 
muutmise seaduse eelnõu 

direktiivi 
ülevõtmine, VTK-d 
ei tee 

  31.08.2015 31.11.2015    EL määruse nr 909/2014, mis käsitleb 
väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja 
väärtpaberite keskdepositooriume (nn CSDR) 
kohaldamiseks vajalike siseriikliku õiguse muudatuste 
tegemine. Määruse rakendamine alates 01.01.2016. 

  Väärtpaberituru seaduse ja 
sellega seonduvate teiste 
seaduste muutmise seaduse 
eelnõu 

direktiivi 
ülevõtmine, VTK-d 
ei tee 

  31.12.2015 28.02.2016    Võetakse üle direktiivid 2014/65/EL 
finantsinstrumentide turgude kohta (nn MiFID II), 
ülevõtmistähtaeg 3.07.2016 [ja EL määrus 600/2014 
ehk MiFIR II] ning direktiiv 2014/57/EL 
turukuritarvituste korral kohaldatavate 
kriminaalkaristuste kohta (nn MAD II), 
ülevõtmistähtaeg 3.07.2016 [ja EL määrus 596/2014 
ehk MAR] 

  Pandikirjade seaduse 
muutmise seaduse eelnõu 

30.06.2015   31.12.2015 30.06.2016    Pandikirjade (covered bonds) reguleerimine 

  Finantsinspektsiooni seaduse 
muutmise seaduse eelnõu 

  31.12.2015        Finantsinspektsiooni  õiguslikku staatust ja tema 
töötajate staatust puudutava regulatsiooni muutmine, 
analüüs pigem RaM enda jaoks)  

  Väärtpaberituru seaduse 
muutmise seaduse eelnõu 

direktiivi 
ülevõtmine, VTK-d 
ei tee 

  30.04.2015 30.06.2015    Direktiivi 2013/50/EL, millega muudetakse direktiivi 
2004/109/EÜ läbipaistvusnõuete ühtlustamise kohta 
ehk nn läbipaistvusdirektiivi ülevõtmine. 
Ülevõtmistähtaeg 26.11.2015 

  Kindlustustegevuse seaduse 
eelnõu 

      29.11.2015    Uus terviktekst, eelnõu langes Riigikogu menetlusest 
välja seoses RK koosseisu volituste lõppemisega. 
Edasine menetlus selgub pärast valimisi. 

  Liikluskindlustuse seaduse 
muutmise seaduse eelnõu 

Ei tee, kuna ECJ 
otsuse rakendamine 
on kiireloomuline 

  26.06.2015 9.11.2015    Seaduse muutmine tuleneb Euroopa Kohtu otsusest. 
Vajadusel tehakse eelnõusse ka mõned sõnastuslikud 
parandused, mille vajadus on ilmnenud pärast uue 
seaduse jõustumist. 



  Eesti ja Hiina vahelise 
topeltmaksustamise vältimise 
lepingu muutmise protokolli 
ratifitseerimise seaduse 
eelnõu 

välislepingu 
muutmine, VTK-d ei 
tee 

  31.03.2015 15.06.2015    Eesti ja Hiina vahelise topelmaksustamise vältimise 
lepingu muutmine 

  Tulumaksuseaduse muutmise 
seaduse eelnõu 

direktiivi 
ülevõtmine, VTK-d 
ei tee 

  31.03.2015 30.04.2015    Ema-tütre direktiivi ülevõtmine (seotud äriühingute 
vaheliste kasumijaotiste maksustamine). Ülevõtmise 
tähtaeg 31.12.2015. 

  Riigilõivu seaduse muutmise 
seaduse eelnõu 

VTK-d ei tee, kuna 
olulist õiguslikku 
mõju pole 

  1.05.2015 1.10.2015    Vastavalt 11.09.2014 valitsuskabineti otsusele (pp 3) 
vaatavad kõik ministeeriumid üle oma haldusala 
riigilõivude kulupõhisuse ja teevad vastavad 
muutmisettepanekud 

  Maksualase teabevahetuse 
seaduse muutmise seaduse 
eelnõu 

direktiivi 
ülevõtmine, VTK-d 
ei tee 

  31.03.2015 1.07.2015    Direktiivi 2014/107 ja OECD teabevahetuse standardi 
ülevõtmine. Ülevõtmise tähtaeg 1.01. 2016. 

  Maksukorralduse seaduse 
muutmise seaduse eelnõu 

1.04.2015   1.05.2015 1.06.2015    Seaduse täiendamine vastutusmenetlusega, 
täpsustatakse maksunõuete- ja kohustuste üleminekut 
õigusjärgluse korras, sätestatakse ettevõtjate käivete 
ja töötajate arvu avalikustamine, antakse 
maksuhaldurile õigusrikkumiste ärahoidmiseks õigus 
viia läbi menetlustoiminguid enne deklaratsiooni 
esitamise kuupäeva saabumist 

  Sotsiaalmaksuseaduse eelnõu 30.06.2015   31.12.2015      Uus terviktekst. Kaasajastatakse seadust ning 
täpsustatakse reguleerimata küsimusi ja mõisteid. 
Põhimõttelisi muudatusi ei tule. 

  Riigihangete seaduse eelnõu tehtud   30.03.2015 7.08.2015    Uus terviktekst, direktiivide 2014/23, 2014/24 ja 
2014/25 ülevõtmine. Direktiivide ülevõtmise tähtaeg 
on 17.04.2016. 

  Tolliseaduse muutmise 
seaduse eelnõu 

tehtud   20.04.2015 22.06.2015    Eelnõu langes Riigikogu menetlusest välja seoses 
Riigikogu koosseisu volituste lõppemisega 

  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja 
elektriaktsiisi seaduse 
muutmise seaduse eelnõu 

VTK-d ei tee seoses 
kiireloomulisusega 

  1.10.2015 1.12.2015    Energiatoodete makstustamise ülevaatamine, 
rakendusküsimuste lahendamine 

  Riigivaraseaduse muutmise 
seaduse eelnõu 

2.04.2015   1.11.2015 4.01.2016    Seadust täiendatakse vabavara regulatsiooniga 



Rahandusministeeriu
m 

Makseasutuste ja e-raha 
asutuste seaduse ning sellega 
seonduvate seaduste 
muutmise seaduse eelnõu 

eelnõuga alustati 
2010, seega VTK-d ei 
tee 

  30.09.2015 31.12.2015    Täpsustatakse makseasutuste ja e-raha asutuste 
suhtes kehtivaid nõudeid (muudetakse tegevusloa 
andmise ja kehtetuks tunnistamise aluseid; tegevusloa 
taotlemise ingimusi väikesemahulistele 
makseasutustele ja e-raha asutustele) 

  Investeerimisfondide seaduse 
eelnõu 

tehtud 2009   1.05.2015 30.09.2015    Uus terviktekst 

  Riigivaraseaduse eelnõu Eelnõu algatati 2013     6.04.2015    Eelnõu langes Riigikogu menetlusest välja seoses 
Riigikogu koosseisu volituste lõppemisega 

Siseministeerium Välismaalasele rahvusvahelise 
kaitse andmise seaduse 
muutmise seadus 

    detsember 2014 aprill 2015    Eelnõu on välja töötatud, et võtta üle Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 
2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja 
äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (uuesti 
sõnastatud) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
juuni 2013. aasta direktiiv 2013/33/EL, millega 
sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu 
nõuded (uuesti sõnastatud)  
Eesti on kohustatud enamuse direktiivide sätetest 
siseriiklikusse õigusesse üle võtma hiljemalt 2015. 
aasta 20. juuliks.  

  Välismaalaste seaduse ja 
sellega seonduvalt teiste 
seaduste muutmise seadus 

    mai 2015 september 
2015 

   Eelnõu eesmärk on Eesti õigusesse üle võtta Euroopa 
Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2014/36/EL ja  
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 
2014/66/EL.Direktiivis 2014/36/EL määratakse kindlaks 
kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki 
sisenemise ja riigis viibimise tingimused ning 
hooajatöötajate õigused.Direktiivi ülevõtmise tähtaeg 
on 30/09/2016.  Direktiiviga 2014/66/EL määratakse 
kindlaks kolmandate riikide kodanike ja nende 
pereliikmete rohkem kui 90 päevaks ettevõtjasisese 
üleviimise eesmärgil riiki sisenemise ja riigis elamise 
tingimused ning nende õigused.  

  Turvaseaduse muutmise 
seadus 

juuli 2015 jaanuar-aprill 
2015 

oktoober 2015 detsember 
2015 

   Ajakohastamine, olenevalt analüüsist vajadusel ka uue 
tervikteksti koostamine. 

  Relvaseaduse muutmise 
seadus 

september 2015 detsember 2015 2016 2016    Eelnõu eesmärgiks on viia seadusesse sisse 
muudatused seoses digitaalse relvaloa kasutusele 
võtmisega, lisaks mõned kasutuspraktikaga seonduvad 
täpsustused. 



  Politsei ja piirivalve seaduse 
muutmise seadus 

veebruar 2015 jaanuar-
veebruar 2015 

märts 2015 juuli 2015    Eelnõu eesmärk on seadusesse sisse viia mõned 
jälitustoiminguid puudutavad muudatused, mis 
viimasest paketist välja jäid. 

  Kriminaalmenetluse 
seadustiku muutmise ja 
sellega seonduvalt teiste 
seaduste muutmise seadus 

november 2014   märts 2015 mai 2015    Eelnõu eesmärk on korrastada asitõendite, leidude ja 
konfiskeeritud varade arvestuse ja käitlemise 
regulatsiooni. Määrata üks keskne vastutav astus ning 
luua regulatsioon nimetatud varade üleriigiliseks 
arvestuse pidamiseks. 

  Hädaolukorra seaduse ja 
Vabariigi Valitsuse seaduse 
muutmise seadus 

mai 2014 august-
september 2015 

september 2015 detsember 
2015 

   Eelnõu eesmärgiks on täpsustatada hädaolukorra 
seaduses kasutatavaid termineid, asutuste vastutust, 
hädaolukorra juhtimist, õppuste korraldamist, 
elutähtsate teenuste valdkonda jm.  

  Rahvastikuregistriseadus kooskõlastamisele 
esitatud juba 2013.a 

2016 2016 2016    Seaduse aluspõhimõtted ja süsteem vaadatakse 
ümber. 

  Nimeseadus november 2015 2016 2016 2016    Uue nimeseaduse põhimõtete väljatöötamine, VTK 
koostamine. 

  Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse muutmise 
seadus 

november 2014 detsember 2014-
märts 2015 

aprill 2015 oktober 
2015 

   Eelnõu eesmärgiks on sätestatada selgem õiguslik 
regulatsioon ühisasutuste asutamiseks ning 
ühisasutuste poolt kohaliku omavalitsuse ülesannete 
täitmiseks, et omavalitsustel oleks võimalik koostöös 
moodustada avalik-õiguslik asutus. 

  Püsiasustusega väikesaarte 
seaduse muutmise seadus 

veebruar 2014 jaanuar-aprill 
2015 

mai 2015 oktoober 
2015 

   Eelnõu eesmärgiks on seaduse ajakohastamine. VSaarS 
regulatsioon ei ole enam ajakohane. Osa regulatsioone 
(nt üldkogu, saarevanem) ei ole täielikult ellu 
rakendunud ning seaduse eesmärgid täiel määral 
täitunud. Samuti ei ole VSaarS volitusnormide alusel 
kõiki seaduse rakendusakte senini välja töötatud ning 
vastavate rakendusaktide väljatöötamine kehtiva 
seadusandluse valguses ei ole enam otstarbekas.  

  Julgeolekuasutuste seaduse 
muutmise seadus 

veebruar 2015 jaanuar-
veebruar 2015 

märts 2015 juuli 2015    Eelnõu eesmärgiks on luua teabe kogumist puudutav 
regulatsioon ning eelnõuga kõrvaldatakse praktikas 
esilekerkinud kitsaskohad, võttes seejuures arvesse 
õiguskantsleri poolt 2010. aastal edastatud 
tähelepanekuid (2014 algatatud PPVS jt seaduste 
muutmise seaduse eelnõust välja jäänud muudatused). 



  Riigisaladuse ja salastatud 
välisteabe seaduse muutmise 
seadus 

veebruar 2015 jaanuar-
veebruar 2015 

märts 2015 juuli 2015    Eelnõu eesmärgiks on  lisatada seadusesse sätted, 
mille kohaselt määratletakse riigisaladusena SMITi ja 
tema tehtud analüüsidega seotud riigi julgeolekut 
ohustav teave (2014 algatatud eelnõust välja jäänud 
muudatused). 

  Elektroonilise side seaduse 
muutmise seadus 

mai 2015 märts-juuni 2015 juuli 2015 september 
2015 

   Eelnõu eesmärgiks on andmete säilitamise ning neile 
juurdepääsu võimaldamise regulatsioon  parendamine. 

  Avaliku teabe seaduse 
muutmise seadus 

mai 2015 märts-juuni 2015 juuli 2015 september 
2015 

   Eelnõu eesmärgiks on kavandada regulatsioon 
julgeolekuga seotud teabele juurdepääsu piiramiseks. 

  Perioodi 2014 - 2020 
struktuuritoetuste seaduse 
muutmise seadus 

    aprill 2015 juuni 2015    Eelnõu eesmärgiks on Eesti-Vene Euroopa 
naabruspoliitika instrument  (ENI) programmi 
alussätete sissekirjutamine uue EE-RU programmi 
rakendamiseks ja elluviimiseks. 

  Asjaõigusseaduse muutmise 
seadus 

    veebruar 2015 detsember 
2015 

   Kehtiva AÕS-i  alusel omandab riik erinevaid kinnisasju 
ning need paiknevad erinevates Eesti paikades. SiM 
analüüsides olukorda jon jõudnud järeldusele, et 
kinnisasjad, millest on loobutud, peaks üldjuhul 
omandama kinnisasja asukohajärgne kohaliku 
omavalitsuse üksus. 

Siseministeerium Euroopa Liidu kodaniku 
seaduse ja karistusseadustiku 
muutmise seadus 

    juuni 2014 aprill 2015    Eelnõu väljatöötamine on tingitud Euroopa Komisjoni 
märkustest Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja 
nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt 
liikmesriikide territooriumil ülevõtmise kohta. 
Eelnõuga kavandatu kohaselt muudetakse vastavalt 
rikkumismenetluse-eelse menetluse käigus Euroopa 
Komisjoni tehtud märkustele Euroopa Liidu kodaniku 
seadust, et täiendada seda normidega, mis Euroopa 
Komisjoni hinnangul on vajalikud, et tagada Euroopa 
Liidu kodanikule ja tema perekonnaliikmele direktiivist 
tulenevad õigused.  

Sotsiaalministeerium Tubakaseaduse muutmise 
seadus 

direktiivi 
ülevõtmine, VTK-d 
ei tee 

  1.06.2015 31.12.2015    EP ja EN tubakatoodete direktiivi 2014/40/EL 



  Nakkushaiguste ennetamise 
ja tõrje seadus 

 I kvartal   II kvartal  IV kvartal    Tagamaks parem valmisolek epideemia hädaolukorra 
lahendamiseks, tuleb välja töötada NETS muudatused 
ning viia seadus kooskõlla HOS-is sätestatud 
hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra 
lahendamise põhimõtetega. Vaja on üle vaadata 
nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamise 
korraldus, sh karantiini kehtestamine ja lõpetamine 
ning Eesti riigipiiril eriti ohtlike nakkushaiguste leviku 
tõkestamise kord ja tingimused, ning nendes vajalikud 
muudatused teha. Tervishoiuteenuse osutamisega 
seotud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje 
asjakohaste sätete kaasajastamine seaduses.  
Immuniseerimispassi loomine. Immuniseerimispass on 
e-tervise infosüsteemis välja arendatud ja vajalik 
õigusruum loodud. VTK üle arutletakse, et kas üldse 
vaja kuna on suhteliselt tehniline. Puudutab TTKS 
rakendusakte ka dokumenteerimise määruseid nr 56 ja 
53 

  Vereseaduse muutmine     30.09.2015 2015 
detsember 

   Vereseaduse ja selle rakendusaktide kooskõlla viimine 
direktiividega 2002/98/EÜ ja 2005/61/EÜ. Vere, 
kudede ja rakkude keskne register (doonorite register) 
tervise infosüsteemis. I etapi arendustööd hõlmavad 
doonorite registri arendust tehakse ettevalmitused II 
etapi töödeks ehk jälgitavuse süsteemi loomiseks).  

  Tervishoiuteenuste 
korraldamise seaduse 
muutmise seadus 

VTK-d ei tehta, 
tehniline (HÕNTE § 1 
lg 2 p 5) 

  esitatud 1.06.2015    Üldarstiabi korralduse põhimõtete uuendamine 
(Perearsti nimistu andmete kirjeldamine ja edastamise 
kohustuse muutmine. Perearsti poolt andmete 
edastamise muudatused ja korraldus Eesti teabevärava 
kaudu (teabeväravat ennast polnud vaja reguleerida ). 
Perearsti nimistust loobumisest teavitamine peab 
olema esitatud Terviseametile 6 kuud enne lahkumist. 
Perearsti keskuste loomise õiguse laiendamine ühelt 
omavalitsusüksuselt mitmele omavalitsusüksusele. 
Mitu KOV-i võib teha äriühingu. Perearsti nimistust 
puudutav dokumentatsiooni üleandmise kord 
järgmisele teenuse osutaja äriühingule.  

  Tervishoiuteenuste 
korraldamise seaduse 
muutmise seadus 

1.12.2015          Perearsti nimistu piirsuuruse muutmine 
(suurendamine), kohustuslik koduvisiit vastsündinule 



  Tervishoiuteenuste 
korraldamise seaduse 
muutmise seadus 

30.09.2015          Ssisendi SiM eelnõusse. Hädaolukorra 
tervishoiukorralduse kaasajastamine.  Olemas 
eelkokkulepe, et TTKSi tükk läheks koos HOSi eelnõuga  

  Tervishoiuteenuste 
korraldamise seaduse  § 30 lg 
2  muutmine 

detsember          Arstide tervishoiutöötajate registris registreerimise 
küsimus, kohanemisaeg jne. Volitusnorm TTKS § 30 lg 2 
viiakse määruse sisuga vastavusse. Muudetakse 
määruste sisu vastavaks TA senise praktikaga.  Vajadus 
tuleneb Auditist 

  Tervishoiuteenuste 
korraldamise seaduse 
muutmise seadus. 
Tervishoiuteenuse osutaja, 
apteegiteenuse osutaja ja 
meditsiiniseadme müüja 
kohustused piiriülese 
tervishoiuteenuse osutamisel, 
Pereõe retsepti ja 
lisapäevustega seotud TTKS 
muutmine 

Kiireloomuline 
tulenevalt EK 
rikkumismenetluses
t 

  25.02.2015 31.06.2015    Euroopa Komisjoni rikkumismenetlus. komisjoni 
hinnangul on direktiivi 2011/24/EL  artikli 4 lõike 2 
punkt b üle võetud puudulikult.  Sätte muutmisega 
viiakse senine regulatsioon vastavusse direktiiviga ning 
edaspidi peab tervishoiuteenuse osutaja patsiendile 
selgitama, kas tema vastutus on kindlustatud ning 
kuidas on tagatud kahju hüvitamine, mille 
tervishoiuteenuse osutaja on tekitanud patsiendile 
kindlustuse kehtivuse ajal toimunud kindlustusjuhtumi 
tagajärjel. Seaduse muudatus annab patsiendile 
parema õigusselguse ja täpsema teabe oma õigustest 
saada informatsiooni muu hulgas ka tervishoiuteenuse 
osutaja vastutuskindlustuskaitse olemasolu kohta. See 
on oluline patsiendi õiguste kaitse seisukohalt 
võimaliku hüvitisnõude korral, kui tervishoiuteenuse .  
Sätestatakse, millistel tingimustel võib 
tervishoiutöötaja registreeringut mitteomavad isikud 
osaleda tervishoiutöötaja poolt osutatava 
tervishoiuteenuse osutamisel; sätestatakse tervishoiu 
valdkonna spetsialistid, kes võivad tervishoiuteenuse 
osutamisel osaleda; sätestatakse õdede retseptiõigus. 

  Ravikindlustuse seaduse 
muutmise seadus 

 I kvartal    II kvartal  III kvartal    Rasket haigust põdevate laste hooldajatele 
hooldushüvitise maksmine 

  Meditsiiniseadme seaduse 
muutmine 

    26.02.2015  juuni    Meditsiiniseadme seaduse kooskõlla viimine 
direktiiviga 93/42/EMÜ EC märgise ja 
teavitamiskohustuse osas 

  Ravimiseaduse muutmine  detsember           Proviisorite koja kui avalik-õigusliku institutsiooni 
loomiseks; personaalse jaendamise teenuse 
kättesaadavuse parandamiseks; ravimite 
väljakirjutamisõiguse pereõdedele/residentidele 
laiendamist käsitleva eelnõu menetlus.  



  Ravimiseaduse ja 
ravikindlustuse seaduse 
muutmine 

    Eis I ring läbitud mai     Ravimiregistrile uue põhimääruse kehtestamine.  
Ravimiregistri ja Koodikeskuse liitmine. Praegu 
dubleerivad Koodikeskus ja Ravimiregister suures osas 
teineteist. Selle vältimiseks liidetakse Ravimiregister 
Koodikeskuse külge.  

  Tööturuteenuste ja -toetuste 
seaduse muutmine 

    EIS I ring läbitud      TTTS (Eures) - tegu laiemalt EURES reformiga. 
Taustainfoks - EURESega on lood üsna heitlikud olnud 
– 2012. a lõpus jõustus rakendusotsus, millega 
taasasutati EURES võrgustik ja alustati EURESe 
reformimisega. Valdkond viis ühe TKindlS-i 
muudatusega siseriikliku õiguse rakendusotsusega 
kooskõlla (§ 23 lg 81 ). Siis aga tuli Euroopa Komisjon 
välja määruse eelnõuga, mis omakorda taasasutab 
EURES võrgustiku. Selle põhjuseks oli tegelikult see, et 
EP pöördus Euroopa Kohtu poole kuna leidis, et 
komisjon on volitusi ületanud, sätestades 
rakendusakti, mitte delegeeritud akti ja nõudis 
rakendusotsuse tühistamist. Praegu on käinud töö 
sotsiaalküsimuste töögrupis, kus on määruse eelnõuga 
jõutud ühise lähenemisviisini ja arutelud jätkuvad 
triloogidel.  

  Tööturuteenuste ja -toetuste 
seaduse muutmine 

Kiireloomuline st 
vajaduse tuleneb 
Riigikohtu otsusest 

  1.07.2015 1.12.2015     TTKS § 41, TKindlS § 46 muutmine vastuolu PS-ga  - 
muutmise vajadus tuleneb Riigikohtu ostusest / TTTS 
(erabürood - TI järelevalve eraõiguslike 
töövahendajate üle)  

  Töö eriosa     1.07.2015 1.12.2015      

  Sotsiaalhoolekande seadus 
(Sotsiaalteenuste ja -toetuste 
andmeregister) 

11.03.2015   1.04.2015 1.06.2015    1) Laiendada sotsiaalteenuste loetelu, mille 
määramisotsuste kandmine STAR-i on KOV-dele 
kohustuslik. 2) Laiendada andmekokku kantavat 
andmestikku juhtumiplaani ning juhtumimenetluse 
toimingute andmetega. 3) Institutsionaalsete 
hoolekandeteenuste osutajate kohustus kanda 
andmekokku andmed teenuse osutamise kohta nende 
isikute osas, kes viibivad teenusel KOV suunamiseta. 4) 
Luua õiguslik alus last perekonnas hooldada ja 
lapsendada soovijate alamregistri loomiseks ning 
reguleerida andmete kandmine andmekokku. 5) 
Lihtsustada teenuseosutajate volitamist isikuandmete 
töötlemiseks STAR-is. 



  Sotsiaalhoolekande seadus 
(sotsiaalteenuste ja -toetuste 
andmeregister), 
lastekaitseseaduse ja 
perekonnaseaduse muutmine 

31.03 2015   31.05.2015 31.07.2015     1) Lapsendamine - rahvusvahelise ja siseriikliku 
lapsendamise korraldamise üleviimine SKAsse  2) 
Perevanemaga asenduskodu kasvataja töö- ja 
puhkeaja regulatsiooni muutmine   - 3) 
Asendushoolduselt ellu astuvatele noortele 
järelhoolduse pakkumiseks  

  Välismaalasele rahvusvahelise 
kaitse andmise seaduse 
muutmine 

VTK-d ei tehta kuna 
on tegemist 
direktiivi 
ülevõtmisega 

  1.10.2015      Direktiivi 2013/33/EL, millega sätestatakse 
rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded üle 
võtmine  

  Pensionide eksport 30.06.2015   30.09.2015 17.12.2015    Pensionite eksport üle maailma tagab Eestis töötanud 
inimestele nende väljateenitud pensioniõiguste 
säilimise ka väljapoole ELi ja lepinguriike.  

  Ühe ukse poliitika II etapp: 
PISTS, SHS jm TvTS 
muudatused 

    30.06.2015 1.10.2015    Töövõime hindamise ja puude raskusastme 
tuvastamise taotluste esitamine ühel vormil ehk ühel 
taotlusel, et inimene ei peaks 2-le erinevale 
haldusorganile (töötukassa ja sotsiaalkindlustusamet) 
esitama samu andmeid enda kohta. Töövõime 
hindamise ja puude raskusastme tuvastamise 
metoodika ühildamine tööelisele isikule, et tema 
suhtes ei teeks 2 hindamist 2 erinevat ekspertarsti 2 
metoodika alusel. SKA eksprtarstide ja SKA hinnangul 
töövõime hindamise metoodika sobib ka puude 
raskusastme tuvastamiseks;  PISTS-i muudatused 
seoses hoolekandeasutuses elavatele isikutele 
puudetoetuse maksmisega (otsustati hakata kõigile 
puudetoetust maksma olenemata sellest, kas isik on 
hoolekandeasutuses või mitte. 

  Pensionide jätkusuutlik 
arendamine  

1.04.2015   30.06.2015 22.10.2015    Ühetaolise pensioniskeemi saavutamiseks on vaja eri-, 
soodus- ja väljateenitud aastate pensionid kaotada. 

  Prokuratuuriseaduse  muutmi
ne 

1.07.2015   30.09.2015 14.01.2016    Ühetaolise pensioniskeemi saavutamine. 

  Võrdse kohtlemise seaduse 
muutmine 

2015 aprill   1.09.2015 1.01.2016    1) Võrdsustada kohaldamisala kõigi diskrimineerimise 
tunnuste lõikes. 2) Diskrimineerimistunnuste loetelu 
täiendamine kodakondsuse kriteeriumiga (direktiivi 
nõue). 3)Puuetega inimeste konventsiooni järelevalve 
üleandmine võrdõigusvolinikule  

  Ohvriabi seaduse muutmine märts    mai 15.06.2015    Perevägivalla ohvritele (naised ja lapsed) naiste 
tugikeskuse teenuse loomine ja selle korralduse 
viimine  Sotsiaalkindlustusameti pädevusse. 



  Meretöö seaduse muutmine VTK-d ei vaja kuna 
on tegu direktiivi 
ülevõtmisega 

         Tööaja korraldus siseveekodu transpordisektoris. 
Nõukogu direktiiv 2014/112/EL, 19. detsember 2014 

  Kollektiivlepingu ja 
kollektiivse töötüli 
lahendamise seaduse eelnõu 

           Eelnõu on Riigikogus, kuid seoses 1.03.2015 
valimistega kukub välja. Edasine sõltub uuest 
valitsusest 

  Eestisse lähetatud töötajate 
töötingimuste seaduse 
muutmine 

VTK-d ei vaja kuna 
on tegu direktiivi 
ülevõtmisega 

  juuni november    Lähetatud töötajate direktiivi rakendusdirektiivi 
2014/67/EL ülevõtmine 

Sotsiaalministeerium Tervishoiuteenuste 
korraldamise seaduse 
muutmise seadus 

    aprill august     Kiirabi korralduse kaasajastamine  ja patsiendi 
transport. TTKSi lisada patsiendi transpordi ja välijuhi 
regulatsioon 

  Ravimiseaduse muutmine  menetletud  alates 
2008 (takistused 
tulenevalt 
erinevatest 
kohtuasjadest) 

  esitatud mai     Ravimiseaduse muutmine ravimite juurdehindluste 
regulatsiooni osas;  

  Ravimiseaduse muutmine  VTK-d ei tehta kuna 
on tegemist 
direktiivi 
ülevõtmisega 

          Kehtiv ravimite kliiniliste uuringute regulatsioon 
tugineb Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivile 
2001/20/EÜ. Lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusest, milles käsitletakse inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliinilisi uuringuid ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/20/EÜ, tuleb 
üle vaadata ravimiseaduses ja selle alusel kehtestatud 
uuringute regulatsioon. 

  Sotsiaalseadustiku 
hoolekande eriosa eelnõu  

    EIS ringid läbitud, 1.09.2015     Sotsiaalseadustiku kodifitseerimise käigus koostatakse 
uus SHS terviktekst. Eelnõu koos seletuskirjaga on 
läbinud avalikud kooskõlastusringid. Eelnõuga 
kavandatav poliitikamuudatus puudutab muuhulgas 
KOV teenuste regulatsiooni. Kehtestatakse 
tingimuslikud miinimumnõuded KOV teenustele. 
Nimetatud muudatus on kooskõlas Euroopa Komisjoni 
poolse 5. riigipõhise soovitusega muuta kohalike 
omavalitsuste tegevus tõhusamaks ja tagada 
kvaliteetsete kohaliku tasandi avalike teenuste 
pakkumine, eelkõige aktiveerimismeetmeid 
täiendavate sotsiaalteenuste pakkumine.   



  Perehüvitiste seaduse eelnõu     EIS ringid läbinud 1.05.2015     Sotsiaalseadustiku kodifitseerimise käigus ühendatakse 
riiklike peretoetuste seadus, vanemahüvitist seadus ja 
elatisabi seadus ühtseks perehüvitiste seaduseks.  

  Nakkushaiguste ennetamise 
ja tõrje seadus 

    1.04.2014  30.06.2015    Immuniseerimise korraldamise ja rahastamise, 
nakkushaiguste referentlaborite korralduse, tahtest 
olenemata ravi kohaldamise ning tervisekontrolli 
läbiviimise kord nakkushaiguste suhtes on seaduses 
kaasajastatud. Seadusest jäetakse välja seni täitmata 
volitusnormid, mille täitmiseks puudub vajadus. 

Välisministeerium 
Välisteenistuse seaduse 
muutmise seadus 

september   detsember 2016 

   Välisteenistuse regulatsiooni kaasajastamine, st 
kohandamine praktikas ilmnenud vajadustele ja 
muudatustele teistes seadustes. 

  

Konsulaarseaduse muutmise 
seadus 

IV kvartal   2016 2016 

   Konsulaarsekretäri regulatsiooni korrigeerimine seoses 
üleminekuga peamiselt kohapealt palgatud 
sekretäridele, konsulaarteenuste loetelu kohandamine 
praktikas ilmnenud vajadustele ning konsulaarseaduse 
kooskõlla viimine teistes seadustes tehtud 
muudatustega. 

Välisministeerium 

Strateegilise kauba seaduse 
muutmise seadus 

    november 2016 

   
 StrKS muudatuse eesmärk on korrektselt üle võtta EL 
määrus 258/2012 ning parandada seni praktikas 
tõstatunud küsimused - muudatused seoses e-
menetluse andmebaasi Stratlink kasutusele võtuga, 
sanktsioonide korrektse rakendamise nimel 
impordikeelu sisse viimise jms praktiliste küsimuste 
lahendamisega. 

 

 


