
Tähtaeg (märgitakse kuu täpsusega)

Ministeerium Tööplaani õigusloomeline punkt Eelanalüüs

VTK esitamine 

kooskõlasta-

misele

Mõjude analüüsi 

koostamine

Eelnõu 

esitamine 

kooskõlasta-

misele

Eelnõu 

esitamine VV-

le

Järelanalüüs 

(kui nähakse 

ette seaduse 

rakendussätet

es)

Sisu lühikirjeldus: mida tehakse ja miks?                          

EL õigusaktide korral märgitakse ülevõtmise 

tähtaeg.                                                        

Põhjendus, miks VTK-d ei plaanita

Haridus- ja Teadusministeerium
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 

muutmise seaduse eelnõu 
tehtud 2015

tehtud 2016/ 

JuM-isse 

veebruar 2018

aprill 2018

Kooliturvalisuse suurendamine (jõust 

01.01.2019).

Haridus- ja Teadusministeerium
Kutseõppeasutuse seaduse 

muutmise seaduse eelnõu
tehtud 2017 mai 2018 juuli 2018

Kutsehariduse rahastamise, akrediteerimise ja 

õppekorralduse uuendamine (jõust 01.01.2019).

Haridus- ja Teadusministeerium Kõrgharidusseaduse eelnõu tehtud 2017 mai 2018 august 2018
Haridusseadustiku kaasajastamise raames uue 

kõrgharidusseaduse väljatöötamine.

Haridus- ja Teadusministeerium Alushariduse seaduse eelnõu veebruar 2018 juuni 2018
september 

2018

Tervikliku alushariduse ja lapsehoiu süsteemi 

loomine (jõust 01.09.2019).

Haridus- ja Teadusministeerium
Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse 

muutmise seaduse eelnõu 
aprill 2018

september 

2018

detsember 

2018

Õppelaenusüsteemi korrastamine (jõust 

01.09.2019).

Haridus- ja Teadusministeerium Haridusseaduse eelnõu tehtud 2014
tehtud 

2015/2016

september 

2018

Haridusseaduse kaasajastamine (jõust 

01.09.2019).

Haridus- ja Teadusministeerium

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 

ning kutseõppeasutuse seaduse 

muutmise seaduse eelnõu 

tehtud 2015

tehtud 2016/ 

JuM-isse 

detsember 

2018

veebruar 2019

Kooli õppekorralduse ja välishindamise 

korrastamine (jõust 01.09.2019).

Haridus- ja Teadusministeerium
Ülikoolide seaduste muutmise 

seaduse eelnõu

september 

2018
veebruar 2019 mai 2019

Uue kõrgharidusseaduse väljatöötamise raames 

ülikoolidele oma seaduste väljatöötamine.

Justiitsministeerium Riigikaitse õiguse VTK juuni 2018

Justiitsministeerium Andmekaitseõiguse rakendamine aprill  2018

Justiitsministeerium

Vastutustundetu ettevõtluse 

vastaste

meetmete eelnõu
oktoober 2018

Soov on võidelda nn tankistide kasutamise 

praktikaga. Pakutakse välja võimalikud õiguslikud 

muudatused, et nn tankiste ei oleks võimalik nii 

palju ja nii lihtsalt kasutada. Mõjutab erinevaid 

seadusi. 

Ministeeriumide seadusloomeplaanide ülevaade 2018
2018. aastal algatatavad seadusloomelised ülesanded. Samuti kajastatakse varem algatatud ja aastasse 2018 ületulevad ülesanded.



Justiitsministeerium

Võlaõigusseaduse muutmise 

seaduse eelnõu (üüriõiguse 

uuendused)

tehtud 2017 

detsember

november 

2018

Eesmärk on viia üürileandja ja üürniku õigused 

teatud olulistes punktides paremasse tasakaalu. 

Näiteks leppetrahvi nõudmise õigus, viivis, 

remondikohustus jne. 

Justiitsministeerium
Elatismiinimumi eelnõu ja elatisvõla 

sissenõudmise tõhustamise eelnõu

september 

2018

Eesmärk on muuta nn seaduses ette nähtud 

elatise miinimumsumma (PKS § 102) suuremasse 

sõltuvusse kohustatud isiku varalisest olukorrast 

ning seejuures unustamata lapse tegelikke 

vajadusi. Lisaks soovime luua täiturile 

täiendavaid töövahendeid elatisvõlgnikega 

tegelemiseks. 

Justiitsministeerium Osanike register
detsember 

 2018

Eesmärk on luua õigusliku tähendusega osanike 

nimekiri, mis muudaks õiguskindlamaks osadega 

seotud tehingud. 

Justiitsministeerium
Projekti "Õiguse revisjon" raames 

ühinguõiguse kontseptsioon

Valmimise tähtaeg on august 2018.

Kogu ühinguõiguse – äriühingu, isikuühingud, 

ühistud, sihtasutused jne. 

Justiitsministeerium

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EL) 2015/848, 20. mai 2015, 

maksejõuetusmenetluse kohta 

(maksejõuetuse eelnõu)

august 2018
detsember 

2018

Pankrotiseaduse ülevaatamine, kaasajastamine, 

puudutavate instituutide lisamine jne. 

Justiitsministeerium „Tühja kasseti“ eelnõu
detsember 

2018

"Tühja kasseti" tasu probleem on olnud juba 

pikalt ülevalt. Ilmselt saab 2018 lõpu ka aastal 

2013 alustatud kohtumenetlus, milles nõutakse 

autorite, esitajate ja fonogrammitootjate poolt 

riigi käest kahjuhüvitise maksmist. Selleks, et 

edaspidi selliseid kohtuasju vältida tuleks 

kehtivat õigust muuta. 



Justiitsministeerium

Karistusseadustiku jm seaduste 

muutmise seadus (ohtlikud 

kalduvuskurjategijad, ruumiline 

eripreventsioon jm küsimused) 

tehtud 2017
tehtud 

oktoober 2017
märts 2018

Seaduseelnõuga tõhustatakse meetmeid ohtlike 

kalduvuskurjategijate ning välismaalastest 

kurjategijate poolt toime pandud kuritegudele 

reageerimiseks. Lisaks peamistele eesmärkidele 

muudetakse eluaegse vangistuse täitmise korda, 

lahendatakse karistusseadustiku § 141 lg 2 

sanktsiooni alammäära põhiseaduspärasuse 

küsimus, tehakse muudatusi uimasti- ja 

alkoholisõltlaste ning seksuaalkurjategijate 

kompleksravi regulatsioonis, tõhustatakse 

võimalusi tegeleda alkoholi tarvitamisest 

tuleneva retsidiivsusohuga ning muudetakse 

üldkasuliku töö täitmise regulatsiooni senisest 

paindlikumaks.

Justiitsministeerium
Karistusseadustiku jm seaduste 

muutmise seadus (väärteotrahvid)

osaliselt tehtud 

2016
tehtud 2017 veebruar 2018

Seaduseelnõuga reformitakse väärtegude 

toimepanemisele järgnevaid õiguslikke tagajärgi 

ning luuakse võimalus Euroopa Liidu õiguses 

sätestatud haldustrahvide kohaldamiseks 

väärteomenetluses.

Justiitsministeerium
Andmekaitse direktiivi 2016/680 

ülevõtmine (06.05.2018).
tehtud 2017 I kv 2018

Seaduseelnõuga võetakse üle 

andmekaitsedirektiivist tulenevad kohustused, 

mis puudutavad andmekaitset 

õiguskaitseasutuste menetluses.

Justiitsministeerium Sideandmete eelnõu märts 2018  mai 2018 august 2018 

Seaduseelnõuga korrastatakse Euroopa Kohtu 

lahenditest lähtudes elektroonilise side andmete 

säilitamise ja menetluses kasutamise tingimusi.

Justiitsministeerium

Kriminaalmenetluse seadustiku 

revisjoni I etapp (ESF projekt 

„Õigusloome kodifitseerimine“)

tehtud 2017 esitatud 2017 I kv 2018

Eelnõuga kaasajastatakse ja korrastatakse 

mitmeid kriminaalmenetluse seadustiku üldosa 

regulatsioone (tõendid, tõkendid, edasikaeve, 

digitaliseeritud menetlus jne).

Justiitsministeerium
Terrorismidirektiivi 2017/541 

ülevõtmine (8.09.2018)
tehtud 2015  II kv 2018 II kv 2018

Eelnõuga võetakse täielikult üle direktiivist 

tulenevad kohustused. Eelnõu ettevalmistamist 

alustati seoses Euroopa Nõukogu 

terrorismivastase konventsiooni lisaprotokolliga 

ühinemise kavatsusega, kuid see peatus direktiivi 

väljatöötamise perioodiks.

Justiitsministeerium VangS VTK märts 2018 II kv 2018  III kv 2018

Vangistusseaduse muutmine, sh EIK lahenditest, 

Euroopa Nõukogu soovitustest ja õiguskantsleri 

kirjadest lähtudes, vangistusstrateegiast tulenev.



Justiitsministeerium Kohtuekspertiisi seaduse muutmine veebruar 2018  II kv 2018 II kv 2018

Eelnõuga korrastatakse riikliku ekspertiisi 

korraldust, sh riiklikult tunnustatud ekspertide 

staatust.

Justiitsministeerium
Rigi õigusabi tellimuste hankemudeli 

VTK 
aprill 2018

Soovime muuta RÕA tellimuste advokaatide 

töösse jagamise mudelit selliselt, et see toimuks 

automatiseeritud nn minihangete kaudu, kus 

tellimuse saab töösse advokaat, kes pakub 

madalamat hinda. Eesmärgiks on muuta RÕA 

vahendite kasutamine läbipaistvamaks, tasustada 

töö eest õiglasemalt, muuta RÕA süsteem 

jätkusuutlikumaks jm.

Justiitsministeerium Digitõestamise eelnõu juuni 2018 oktoober 2018

Soovime luua õiguslikud alused digitaalse 

tõestamise vormi rakendamiseks. See võimaldaks 

tõestada lihtsamaid tehinguid välismaal 

välisesinduste kaudu, so ilma notariga füüsiliselt 

kohtumata. Näiteks võiks kohaldada muudatusi 

järgmistele tehingutele: osa võõrandamise ning 

pantimise kohustus- ja käsutustehingud; 

volikirjade tõestamine ja kehtetuks kuulutamine; 

abiellumis- ja lahutamisavalduse esitamine ning 

abiellujate eelnev nõustamine notari poolt; 

pärimismenetluse algatamise, pärandi 

vastuvõtmise ja pärandist loobumise avalduse 

tõestamine. 

Justiitsministeerium

Täitemenetlussüsteemi 

ümberkorraldamise stsenaariumide 

VTK ja eelnõu

märts 2018 august 2018
november 

2018

Pakume aruteluks uusi täitemenetluse mudeleid 

olukorraks , kus riik otsusab hakata ise enda 

nõudeid täitma. Eesmärk on leida selliseks 

olukorraks toimiv TM mudel, mis võimaldaks 

efektiivselt täita nii avaliku võimu kandja kui ka 

eranõudeid. 

Justiitsministeerium Kohtute seaduse eelnõu tehtud 2017 juuni 2018 august 2018

Asenduskohtunike institutsiooni loomine 

korrakohase õigusemõistmise tagamiseks ja 

kohtunike töökoormuse ühtlustamiseks; 

kohtujuhtimine, kohtunike lisatasustamine 

töövälisel ajal tehtud töö eest.



Justiitsministeerium
Riigi Teataja seaduse muutmise 

eelnõu
jaanuar 2018 veebruar 2018

Koondatakse ministri määruste terviktekstide 

koostamine justiitsministeeriumisse alates 2019. 

aastast, et tõhustada ministeeriumide 

töökorraldus ja Riigi Teatajas tagada otstarbekas 

korraldus aktide avaldamiseks. Samuti 

loobutakse avaldatud aktide väljatrükkidest va 

seadused, et vähendada ebaotstarbekat 

väljatrükkiude mahtu.

Justiitsministeerium
Ametlike teadaannete koondamine 

Atsse

november 

2018

Teistes väljaannetes teadannete avaldamine 

koondada ühte kohta, et hoida kokku kulusid ja 

lõpetada ebamõistlik dubleerimine.

Justiitsministeerium

Kohtute seaduse muutmine: 

kinnistus- ja registriosakonda 

puudutavas osas eelnõu ja 

seletuskirja koostamine

mai 2018 juuli 2018

Kinnistus- ja registriosakonna ühendamine, 

piirkondlike talituste mõistest loobumine 

seaduses.

Kaitseministeerium Riigisaladuse ja salastatud välisteabe 

seadus

I kv II-III kv 01.09.2018

Kaasaajastada salastamise aluseid ja tähtaegu 

ning töötlemise ja arvestuse pidamse tingimusi. 

Täpsustada riigisaladuse kaitset erikordade ajal ja 

sõjaväleil väljaõppel.

Kaitseministeerium Kaitseväe korralduse seadus

II kv III kv III kv

Kaitseväe tegevuse korraldamisega seotud 

teemade täpsustamine. Hinnatakse Kaitseväe 

tegevusega seotud õigusakte ja nende mõju riigi 

sõjalise kaitse ettevalmistamisele ja 

korraldamisele.

Kaitseministeerium Kaitseliidu seaduse muutmine

II kv II kv III kv

Kaitseliidu liikmete sotsiaalsete tagatiste 

ülevaatamine ning Kaitseliidu struktuuri 

korrastamine arvestades riigikaitse arengukava 

2017-2026.

Kaitseministeerium Kaitseväeteenistuse seaduse 

muutmine
III kv 2019 2019

Kaitseväeteenistuse ja kaitseväekohustuse 

ajakohastamine. 

Keskkonnaministeerium
Kiirgusseaduse muutmise seaduse 

eelnõu

Direktiivi 

ülevõtmine, 

VTK-d ei esitata

Esitatud 

oktoober 2017
veebruar 2018

Eelnõuga võetakse üle nõukogu direktiiv 

2013/59/Euratom, millega kehtestatakse 

põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva 

kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest 

(Basic Safety direktiiv). Direktiivi ülevõtmise 

tähtaeg on 6. veebruar 2018.



Keskkonnaministeerium
Veeseaduse eelnõu 

(kodifitseerimine)

Eelnõu on 

läbinud 

kooskõlastus-

ringid 

märts 2018

Eelnõu eesmärgiks on lihtsama, omavahel 

paremini haakuva, lünkadeta ja paremini 

arusaadava keskkonnaõiguse loomine.  Eelnõuga 

kõrvaldatakse praktikas ilmnenud puudused ja 

lihtsustatakse loa menetlust ning viiakse 

kooskõlla EL õigusega. 

Keskkonnaministeerium

Bioloogilise mitmekesisuse 

konventsiooni geneetilistele 

ressurssidele juurdepääsu ja nende 

kasutamisest saadava tulu õiglase ja 

erapooletu jaotamise Nagoya 

protokolli ratifitseerimise seaduse 

eelnõu

VTK-d ei tehta, 

kuna 

rahvusvahelise 

lepingu 

ratifitseerimine

Eelnõu on 

läbinud 

kooskõlastus-

ringid

veebruar 2018

Eelnõuga ratifitseeritakse bioloogilise 

mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele 

ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest 

saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise 

Nagoya protokoll. 

Keskkonnaministeerium
Atmosfääriõhu kaitse seaduse 

muutmise seaduse eelnõu

Direktiivi 

ülevõtmine, 

VTK-d ei esitata

Eelnõu on 

läbinud suure 

kooskõlastus-

ringi

aprill 2018

Eelnõuga võetakse üle Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2016/2284/EL sätted. 

Nimetatud direktiiv käsitleb teatavate 

õhusaasteainete riiklike heitkoguste 

vähendamist. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on 1. 

juuli 2018.

Keskkonnaministeerium
Atmosfääriõhu kaitse seaduse 

muutmise seaduse eelnõu

Direktiivi 

ülevõtmine, 

VTK-d ei esitata

oktoober 2018
detsember 

2018

Eelnõuga võetakse üle EL määrus nr 2017/239, 

millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et 

jätkata kehtivate piirangute kohaldamist 

lennutegevuse ulatuse suhtes ja teha 

ettevalmistusi ülemaailmse turupõhise meetme 

rakendamiseks alates 2021. aastast. Eelnõuga 

viiakse AÕKS kooskõlla ka Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu otsusega nr 1814/2015, mille kohaselt 

alates 2019. aastast rakendub 

turustabiilsusreserv.

Keskkonnaministeerium

Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. 

aasta konventsiooni hapestumise, 

eutrofeerumise ja 

maapinnalähedase osooni 

vähendamise protokolliga ühinemise 

ja 2012. aasta muudatuste 

heakskiitmise seaduse eelnõu 

VTK-d ei tehta, 

kuna 

rahvusvahelise 

lepingu 

ratifitseerimine

Eelnõu on 

läbinud suure 

kooskõlastus-

ringi. 

aprill 2018

Göteborgi protokolli eesmärk on hoida kontrolli 

all ja vähendada nelja saasteaine heitkoguseid 

(vääveldioksiid (SO2), lämmastikoksiidid (NOx), 

ammoniaak (NH3) ja inimetegevusest 

põhjustatud lenduvad orgaanilised ühendid 

(LOÜd), mis võivad atmosfääri kaudu piiriülese 

kauglevi tagajärjel esineva hapestumise, 

eutrofeerumise või maapinnalähedase osooni 

moodustumise tõttu kahjulikult mõjutada 

inimese tervist, looduslikke ökosüsteeme, 

materjale või põllukultuure.



Keskkonnaministeerium
Maapõueseaduse muutmise 

seaduse eelnõu

Sõltub 

poliitilistest 

valikutest

Sõltub 

poliitilistest 

valikutest

Maapõueseaduses sätestatud põlevkivi 

kaevandamise aastamäärast 20 milj tonnist jääb 

iga aasta ligikaudu 5 milj t kaevandamata (nt 

elektri- ja naftaturu hindade ning ettevõtete 

tehnoloogilise võimekuse tõttu). Analüüsitakse, 

milline on igal aastal kaevandamata jäänud 

põlevkivi otstarbekaim jaotussüsteem. Tegevuse 

vajadus põhineb VV 09.11.2017 otsusel 

analüüsida kootöös RAMi, MKMi ning 

põlevkivitööstuse ettevõtjatega kehtivat põlevkivi 

jaotussüsteemi.  

Keskkonnaministeerium
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

seaduse eelnõu

VTK 

kooskõlastatud 

2015

mai 2018 oktoober 2018

Eelnõuga töötatakse välja uus ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni seaduse eelnõu, mis arvestab vee-

ettevõtluse jätkusuutlikkuse ja veemajanduse 

säästlikkuse põhimõtet.

Keskkonnaministeerium
Jahiseaduse muutmise seaduse 

eelnõu

VTKd ei 

koostata kuna 

eelnõuga ei 

kaasne olulist 

õiguslikku 

muudatust või 

muud olulist 

mõju

juuni 2018 oktoober 2018

Jahiseaduses on vaja muuta keskkonnakahju, 

linnujahi ning elektroonilisele 

jahidokumentatsioonile üleminekuga seotud 

sätteid. 

Keskkonnaministeerium
Londoni protokolli 2009 ja 2013 

aasta muudatustega ühinemine

VTK-d ei tehta, 

kuna 

rahvusvahelise 

lepingu 

ratifitseerimine

märts 2018
juuni 2018 (mai 

2018)

Muudatusetega ühinemise tulemusena on 

võimalik Eestis anda välja luba, mis võimaldab 

teha kaadamis- ja süvendustöid nii eestis kui ka 

väjaspool riikide jurisdiktsiooni oleval merealal, 

mistahes riigist pärit loa taotlejale. 

Keskkonnaministeerium
Nairobi laevavrakkide konventsiooni 

ratifitseerimise seaduse eelnõu

VTK-d ei tehta, 

kuna 

rahvusvahelise 

lepingu 

ratifitseerimine

juuni 2018
detsember 

2018

Konventsiooni ratifitseerimisega tagatakse Eesti 

vetes või Eestile kuuluvate laevavrakkide ohutu 

kõrvaldamine merepõhjast või nende ohutus 

merepõhjas. 

Keskkonnaministeerium

Ohtlike ainete mereveo (HNS) 

konventsiooni ratifitseerimise 

eelnõu

VTK-d ei tehta, 

kuna 

rahvusvahelise 

lepingu 

ratifitseerimine

märts 2018
september 

2018

Konventsioon käsitleb ohtlikest ainetest tekkiva 

kahju kompenseerimist Eesti merealal või Eesti 

laevadega rahvusvahelistes vetes. 

Konventsiooniga ühinenud riigid katavad ühiselt 

ja ühiste põhimõtete kohaselt ohtlike ainete 

veoga merekeskkonnale tekitatud kahjud. 



Keskkonnaministeerium

Hong Kongi laevade lammutamise 

konventsiooni ratifitseerimise 

seaduse eelnõu

VTK-d ei tehta, 

kuna 

rahvusvahelise 

lepingu 

ratifitseerimine

veebruar 2018
september 

2018

Konventsiooniosaliseks olemine tagab laevade 

keskkonnaohutu lammutamise Eestis või Eesti 

laevade ohutu lammutamise teistes riikides.  EL 

on laevade lammutamise kohta vastu võtnud 

määruse, mida kohaldatakse alates 2018. 

aastast. 

Keskkonnaministeerium
Looduskaitseseaduse muutmise 

seaduse eelnõu

VTK 

kooskõlastatud 

2016

aprill 2018 sept 2018

Seadusemuudatusega täpsustatakse seaduse 

sätteid, et muuta need selgelt ja üheselt 

mõistetavateks. Täpsustatakse liigikaitset 

käsitlevaid sätteid ja kaitsealadel ehitamise 

regulatsiooni. Samuti ostueesõiguse kaotamise 

temaatika. 

Keskkonnaministeerium
Looduskaitseseaduse muutmise 

seaduse  VTK
2019

VTKs analüüsitakse erandkorras lindude tapmise 

regulatsiooni täpsustamise vajadust, ranna ja 

kalda piiranguvööndis kaevandamise 

võimaldamise regulatsiooni loomist ja rannal ja 

kaldal mootorsõidukiga sõitmine tiheasustusala 

haljasala hooldustöödel. 

Keskkonnaministeerium

Looduskaitseseaduse muutmise 

seaduse eelnõu (Alutaguse 

rahvuspargi moodustamine)

VTKd ei 

koostata kuna 

eelnõuga ei 

kaasne olulist 

õiguslikku 

muudatust või 

muud olulist 

mõju

märts 2018 juuni 2018

Eelnõuga tehakse vastavad muudatused 

seadusesse Alutaguse rahvuspargi 

moodustamiseks.  

Keskkonnaministeerium
Tööstusheite seaduse muutmise 

seaduse eelnõu

Direktiivi 

puuduste 

ülevõtmine, 

VTK-d ei tehta

mai 2018
september 

2018

Eelnõuga kõrvaldatakse EU Pilot taotluses 

8479/16/ENVI direktiivi 2010/75/EL ülevõtmisel 

tuvastatud puudused. 

Keskkonnaministeerium

Keskkonnaseadustiku üldosa 

seaduse ja teiste seaduste muutmise 

seaduse (KOTKAS II) eelnõu

mai 2018
november 

2018

Eelnõuga muudetakse keskkonnaseadustiku 

üldosa seadust, keskkonnatasude seadust, 

veeseadust, jäätmeseadust, atmosfääriõhukaitse 

seadust, maapõue seadust jms. Üheks 

eesmärgiks on panna alus ja ellu kutsuda ühtne 

keskkonnaluba. Muudatuste eesmärk on tagada 

ka andmekogu KOTKAS efektiivne ja 

eesmärgipärane kasutamine.



Keskkonnaministeerium
Jäätmeseaduse muutmise seaduse 

eelnõu VTK
2019

Analüüsitakse hetkel eestis puuduvat  

probleemtoodete kogumisel ja taaskasutamisel 

tekkinud kulude jagamise selge süsteemi loomise 

vajadust, mis kindlustaks erinevate tootjate ja 

tootjavastutusorganisatsioonide vahelise 

jäätmete võrdse jagamise.

Keskkonnaministeerium

Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüteemi seaduse 

muutmise seaduse eelnõu VTK

2019

Hetkel puudub toimiv mõjuhindamiste 

järelhindamise süsteem ning puudub ka teave 

mõjuhindamiste tulemuste õigsusest. 

Järelhindamist on vaja, et kontrollida KMH/ KSH 

hindamistulemuste õigsust. 

Keskkonnaministeerium
Jäätmeseaduse muutmise seaduse 

eelnõu

Direktiivi 

ülevõtmine, 

VTK-d ei esitata

juuni 2018
september 

2018

Eelnõuga võetakse üle RoHS direktiivi 

2011/65/EL muudatus (EL) 2017/2102, millega 

täpsustatakse direktiivi reguleerimisala. Tegemist 

on tehniliste muudatustega, mis parandavad 

direktiivi rakendamist. Direktiivi ülevõtmise 

tähtaeg on 12. juuni 2019.

Kultuuriministeerium
Etendusasutuse seaduse muutmise 

seaduse eelnõu
tehtud 2016 veebruar 2018 aprill 2018

Etendusasutuste rahastamise aluste ja neile 

tegevustoetuse jaotamise põhimõtete 

kaasajastamine.

Rahastamise aluste ja neile tegevustoetuse 

jaotamise põhimõtete mitte vastavus

tegelikule finantseerimispraktikale ning ka 

etendusasutuste endi vajadustele.

Etendusasutuste rahastamise aluste ja neile 

tegevustoetuse jaotamise põhimõtete 

kaasajastamine.

Kultuuriministeerium
Muuseumisseaduse muutmise 

seaduse eelnõu
tehtud 2017 märts 2018 mai 2018

Näituse riikliku kahjuhüvitise maksmise tagamise 

süsteemi muutmine.

Kultuuriministeerium Muinsuskaitse seaduse eelnõu tehtud 2014 veebruar 2018 aprill 2018

Muinsuskaitseseaduse eelnõu koostamise 

eesmärk on tagada paremini kultuuriväärtusega 

asjade säilimine, riigi ja omanike õiguste ja 

kohustuste parem tasakaal ning muinsuskaitse ja 

muuseumide valdkonna suurem sidusus.

Kultuuriministeerium
Spordiseaduse muutmise seaduse 

eelnõu
märts juuni 2018 august 2018

Sportlaste tasustamise süsteem ning 

spordiregistri eesmärk ja andmekoosseis. 



Maaeluministeerium
Taimekaitseseaduse muutmise 

seadus (taimetervis)  
 mai 2018

detsember 

2018
jaanuar 2019

VTK ja eelnõuga käsitletakse taimekaitseseaduse 

muudatusi seoses Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL) 2016/2031, mis käsitleb 

taimekahjustajate vastaseid kaitsemeetmeid, 

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 

652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 

69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 

98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 

2007/33/EÜ. Määruse rakendamise tähtpäev 

(eranditega): 14.12.2019. 

Maaeluministeerium
Loomakaitseseaduse ja 

pankrotiseaduse muutmise seadus
 mai 2018 veebruar 2019 aprill 2019

VTK ja eelnõu käsitleb loomapidaja 

loomapidamiskohustuse kohaliku omavalitsuse 

üksusele üleandmise korralduse muutmist ning 

seda eriti olukorras, kus kohaliku omavalitsuse 

üksusele on vaja üle anda suurema hulga 

põllumajandusloomade pidamise kohustus. 

Plaanitakse täiendada ja täpsustada loomapidaja 

loomapidamiskohustuse üle võtmist käsitlevaid 

sätteid loomakaitseseaduses. Pankrotiseadust 

puudutavad muudatused on tingitud vajadusest 

tagada loomade tervise ja elu kaitse ka juhul, kui 

loomapidaja suhtes on esitatud pankrotiavaldus 

ja algatatud pankrotimenetlus.

Maaeluministeerium Alkoholiseaduse muutmise seadus  juuli 2018 aprill 2019 mai 2019
VTK ja eelnõu käsitleb alkoholiregistri pidamise 

jätkamise põhjendatuse küsimust.



Maaeluministeerium

Geneetiliselt muundatud 

organismide keskkonda viimise 

seaduse ja taimekaitseseaduse 

muutmise seadus

kooskõlasta-

tud mai 2016

kooskõlasta-

tud november 

2017

jaanuar 2018

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda 

viimise seaduses kavandatud muudatused on 

tingitud geneetiliselt muundatud põllukultuuride 

asukohtade ja käitlejate andmekogu asutamise 

vajaduse äralangemisest. Geneetiliselt 

muundatud põllukultuuride käitlemise nõuded 

jõustusid 18. novembril 2010. a, kuid seni ei ole 

Eestis keegi kasvatanud geneetiliselt muundatud 

põllukultuure ega tundnud ka huvi nende 

kasvatamise võimaluste vastu, mistõttu puudub 

vajadus andmekogu asutamiseks. Sellest 

tulenevalt tehakse ka asjakohased muudatused 

geneetiliselt muundatud põllukultuuride käitleja 

mõistes, käitlemise õigus tekib senise registrisse 

kandmise kohustuse asemel Põllumajandusameti 

teavitamisega. Teave geneetiliselt muundatud 

põllukultuuri käitleja kohta kantakse edaspidi 

toidu ja sööda esmatöötlejate registrisse.

Maaeluministeerium
Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse 

muutmise seadus

kooskõlasta-

tud juuni 2017
01.02.2018 01.04.2018

Väetiseseaduse muutmise seaduse muudatused 

on tingitud vajadusest ajakohastada 

väetiseregistri andmekoosseisu ning täpsustada 

väetiste jaemüügi üle tehtava järelevalve 

pädevust.

Maaeluministeerium
Põllumajandusloomade aretuse 

seadus

kooskõlasta-

tud august 

2017

01.02.2018 01.04.2018

Seadusega tunnistatakse kehtetuks 

põllumajandusloomade aretuse seadus ning 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrust (EL) 2016/1012, tõupuhaste 

aretusloomade, ristandaretussigade ja nende 

aretusmaterjali aretuse, turustamise ning nende 

liitu sissetoomise suhtes kehtivate zootehniliste 

ja genealoogiliste tingimuste kohta, millega 

muudetakse määrust (EL) nr 652/2014, nõukogu 

direktiive 89/608/EMÜ ja 90/425/EMÜ ning 

tunnistatakse kehtetuks teatavad õigusaktid 

tõuaretuse valdkonnas. Määruse rakendamise 

tähtpäev: 01.11.2018.



Maaeluministeerium
Taimekaitseseaduse muutmise 

seadus (karistused) 

kooskõlasta-

tud august 

2017

aprill 2018 juuni 2018

Taimekaitseseaduse muutmise on tinginud 

vajadus lahendada seaduse rakendamisel 

ilmnenud probleemid ja ühtlustada 

taimekaitseseaduse ning Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 

terminoloogia. Eelnõu põhieesmärk on 

taimekaitsevahendite turustamise ja 

kasutamisega kaasnevate inimeste ja loomade 

tervise- ning keskkonnariskide vähendamine. 

Eesmärgi saavutamiseks kavandatakse 

taimekaitseseaduse vastutusnormides 

muudatused, mille tegemise järel on riiklikul 

järelevalveasutusel edaspidi võimalik tõhustada 

järelevalvetoiminguid.

Maaeluministeerium

Maaelu ja põllumajandusturu 

korraldamise seaduse ning sellega 

seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seadus (väärtuslik 

põllumajandusmaa)

kooskõlasta-

tud august 

2014

märts 2018 juuni 2018

Seadust  täiendatakse peatükiga, mis sätestab  

õiguslikud alused väärtusliku põllumajandusmaa 

määratlemiseks. Tulenevalt kehtivast 

planeeringuseadusest on väärtuslikke põllumaid 

seni määratletud nii üldplaneeringutes kui 

maakonnaplaneeringutes iga üksiku omavalitsuse 

või maavalitsuse äranägemisel. Sellest tulenevalt 

on Siseministeeriumi, maavalitsuste ning mitmte 

kohalike omavalitsuste ettepanekul määratletud 

väärtuslik põllumajandusmaa termin ning 

töötatud välja ühtsed õiguslikud alused 

väärtusliku põllumajandusmaa kui piiratud 

ressurssi kasutamiseks ja kaitseks.



Maaeluministeerium

Taimede paljundamise ja sordikaitse 

seaduse ning riigilõivuseaduse 

muutmise seadus

kooskõlasta-

tud september 

2015

mai 2018 oktoober 2018

Seaduses muudetakse seemnete sertifitseerimise 

kord muudetakse kiiremaks ja lihtsamaks 

selliselt, et sertifitseeritud ka seemne 

põldtunnustamist ja proovide võtmist saab 

edaspidi teha seemne tootja, kes on läbinud 

vastava koolituse. Korra muutmine suurendab 

sertifitseeritud seemne tootja omavastutust, 

vähendab sertifitseerimisega seotud 

halduskoormust seemne tootjale ja 

sertifitseerimise korraldamisest tulenevat 

Põllumajandusameti töökoormust. See kiirendab 

sertifitseerimise protsessi. Samuti täpsustatakse 

tootja kohustust teavitada oma tarbeks toodetud 

seemne sortidest sordi omanikke, et sordi 

omanikud saaksid teavet oma sortide seemne 

oma tarbeks tootmise ja kasutamise kohta ning 

saaksid seeläbi õiglast tasu nende sortide 

kasutamise eest.

Maaeluministeerium Toiduseaduse muutmise seadus
kooskõlasta-

tud juuni 2017
mai 2018

november 

2018

Seadusega muudetakse loakohustusega 

ettevõtjate loetelu ja luuakse alus ministri 

määruste kehtestamiseks, millega sätestatakse 

paindlikumad nõuded väiksema tootmismahuga 

ettevõtete kohta ja erandid 

jaekaubandusettevõtete kohta.

Maaeluministeerium

Loomade ja loomsete saadustega 

kauplemise ning nende impordi ja 

ekspordiseaduse, loomatauditõrje 

seaduse, söödaseaduse, 

toiduseaduse ja 

veterinaarkorralduse seaduse 

muutmise seadus

kooskõlasta-

tud jaanuar 

2018

detsember 

2018
jaanuar 2019

Eelnõu töötatakse välja ametliku kontrolli 

määruse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EL) nr 2017/625, 15. märts 2017) 

rakendamiseks. Loomatervise valdkonna, toidu ja 

toiduohutuse ning sööda ja söödaohutuse 

valdkonna seadused viiakse nende seaduste 

muutmise seaduse eelnõuga vastavusse ametliku 

kontrolli määrusega. Muu hulgas tehakse 

vajalikud muudatused ametliku kontrolli 

määrusest tulenevate tasude ja lõivude 

rakendamiseks. Ametliku kontrolli määrust 

kohaldatakse (eranditega) alates 14. detsembrist 

2019. a.

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium
Sisend puudub



Rahandusministeerium

Finantskriisi lahendamise direktiivi 

muutmise direktiivi ülevõtmine 

(FELSi, KrASi ja VPTSi muutmine)

eelnõu 

koostamise 

raames

01.04.2018 01.09.2018

VTK-d ei plaanita, kuna muudatused tulenevad 

EL õigusest, samuti tuleb direktiiv üle võtta 2018 

lõpuks.

Rahandusministeerium
Krediidiandjate ja -vahendajate 

seaduse muudatuste VTK
01.03.2018 01.03.2018 ei ole teada ei ole teada

Rahandusministeerium Pandikirjade seaduse eelnõu VTK 2016

eelnõu 

koostamise 

raames

01.04.2018 01.09.2018

Rahandusministeerium
Investeerimisfondide seaduse 

muutmine

eelnõu 

koostamise 

raames

01.05.2018 01.10.2018

VTK-d ei plaanita, kuna muudatused tulenevad 

EL õigusest.

Rahandusministeerium

EL prospektimääruse ülevõtmine 

(Väärtpaberituru seaduse 

muutmine)

eelnõu 

koostamise 

raames

01.05.2018 01.10.2018

VTK-d ei plaanita, kuna muudatused tulenevad 

EL õigusest.

Rahandusministeerium
Aktsionäride õiguste direktiivi 

ülevõtmine (VPTSi ja ÄSi muutmine)

eelnõu 

koostamise 

raames

01.05.2018 01.10.2018

VTK-d ei plaanita, kuna muudatused tulenevad 

EL õigusest.

Rahandusministeerium

Finantssektori subjektide 

sanktsioneerimist puudutava 

regulatsiooni muutmine

tehtud JuM 

poolt sügisel 

2016

01.05.2018 01.10.2018

Muudetakse finantssektori seadustes karistuste 

regulatsiooni tuginedes menetluses olevale 

karistusseadustiku muutmise eelnõule (586 SE).

Rahandusministeerium
Vastastikuste kindlustusseltside 

regulatsiooni väljatöötamine
tehtud 2017

eelnõu 

koostamise 

raames

kevadel 2019 sügisel 2019

Töötatakse välja regulatsioon, mis võimaldab 

asutada Eestis ka vastastikusel põhimõttel 

tegutsevaid kindlustusseltse. Praegu võib 

kindlustusseltsi asutada üksnes aktsiaseltsi või 

Euroopa äriühingu vormis.

Rahandusministeerium

Finantssektori seaduste muutmine 

seoses uue EL 

andmekaitseregulatsiooniga

Lähtume JuMi tööplaanist ja tegevustest.

Rahandusministeerium

Investeerimisfondide seaduse ja 

kogumispensionide seaduse 

muutmise seaduse eelnõu (IORP) 

ei tehta

eelnõu 

koostamise 

raames

01.05.2018 01.10.2018

Muudetakse tööandja pensioniskeeme 

puudtuavaid sätted eelkõige IFS-is. Tegemist on 

EL direktiivi ülevõtmisega, ülevõtmise tähtaeg 

13.01.2019. VTK-d ei koostata HÕNTE § 1 lg 2 p 2 

alusel.

Rahandusministeerium
Maksukorralduse seaduse 

muutmine
tehtud 2017 01.02.2018 01.06.2018

Rahandusministeerium
TuMS muutmine - Nõukogu direktiivi 

(EL) 2016/116 (ATAD) ülevõtmine

Rahandusministeerium

Laevandussektori konkurentsivõime 

parandamine (TuMS, SMS 

muudatused)

Läheb MKM paketina.



Rahandusministeerium Planeerimisseaduse paranduste VTK

Rahandusministeerium
Käibemaksuseaduse muutmise 

seaduse eelnõu
01.02.2018 01.05.2018

Reguleeritakse vautšeritega seotud tehingute 

maksustamist, lihtsustatakse impordi 

käibemaksu deklareerimise korda ning 

elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt 

osutatava teenuse käibe maksustamise korda.

Rahandusministeerium
Raskeveokimaksuseaduse muutmise 

seaduse eelnõu VTK
01.04.2018

Raskeveokimaksu määra arvestamise aluse 

täpsustamine.

Rahandusministeerium

Raamatupidamise seaduse ja 

kutseseaduse muutmise seaduse 

eelnõu (pakett 3)

01.02.2018 01.09.2018 01.06.2019

Seoses arvestusala kutseeksami korraldamist 

puudutavate sätete muutumisega AudS-s võib 

olla otstarbekas selle kutseeksami suurem 

sidumine Kutsekoja süsteemiga.

Rahandusministeerium
VTK audiitortegevuse järelevalve 

uuendamiseks
01.08.2018 01.12.2018 01.04.2019

AudS § 185/1 - RaM analüüsib 2019 1. juuliks 

seaduse 8. ptk-s sätestatud avalik-õigusliku 

Audiitorkogu ja 9. ptk-s sätestatud avalikes 

uvides teostatava järelevalve alase regulatsiooni 

rakendamise otstarbekust ja eesmärgipärasust 

ning esitab vajaduse korral ettepankud 

õigusaktide muutmiseks.

Rahandusministeerium

Püsiva tegevuskoha regulatsiooni 

sünkroniseerimine arvestusala ja 

maksupoliitika vaates

01.06.2018
Ei ole veel 

teada

Ei ole veel 

teada

TuMS § 55 lg 2 mitteresidendist juriidiline isik, 

kellel on Eestis püsiv tegevuskoht (§ 7), on 

kohustatud 6 kuu jooksul, arvates majandusaasta 

lõpust, esitama MTA-le püsiva tegevuskoha 

majandusaasta aruande allkirjastatud 

eksemplari.

Rahandusministeerium
Riigivaraseaduse muutmise seaduse 

eelnõu
01.07.2018 01.09.2018

Intellektuaalomandi kasutusse andmine, riigivara 

kasutamise regulatsiooni korrastamine, riigivara 

kasutamine teenuste osutamiseks.

Rahandusministeerium
Riikliku statistika seaduse muutmise 

VTK ja eelnõu
01.04.2018 01.10.2018 01.12.2018

Rahandusministeerium

Riigihangete seaduse muutmise 

seaduse eelnõu VTK ja eelnõu 

koostamine

01.09.2018 01.03.2019 01.06.2019



Rahandusministeerium

Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega 

seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seaduse eelnõu 

01.03.2018 01.04.2018

Maavalitsuste reformi järgsed täpsustused ja 

delegeerimisvõimaluste loomine. Samuti käsitleb 

eelnõu maavalitsuste tegevuse lõpetamisega 

seonduvalt KOV-dele ühiselt täitmiseks antud 

maakonna arengu kavandamise ülesande 

täitmiseks moodustatud koostööorganite ehk 

maakondlike arendusorganisatsioonide 

muutmise ja rahastamise korra täpsustamist ning 

regulatsiooni lihtsustamist riigi poolt 

halduslepinguga haldusülesannete üleandmiseks 

maakondlikele arendusorganisatsioonidele (KOKS 

muudatused).

Rahandusministeerium
Kohanimeseaduse muutmise 

seaduse eelnõu
01.09.2018 01.10.2018 15.12.2018

Kohanimenõukogu eelkohtumenetleja rolli 

muutmine suurema menetusliku selguse ja 

lihtsuse eesmärgil.

Rahandusministeerium

Perioodi 2007-2013 

struktuuritoetuse seaduse, perioodi 

2014-2020 struktuuritoetuse 

seaduse ja teiste seaduste muutmise 

seaduse eelnõu

01.03.2018 01.04.2018

Luuakse RTK-le võimalused täita ka 

rakendusasutuse, korraldusasutuse ja 

rakendusüksuse ülesandeid. Kiireloomuline, I 

kooskõlastusringil läheb ka JuM-i.

Siseministeerium Turvaseadus 31.03.2016 30.04.2017 31.03.2018

Uus terviktekst.  Vaadatakse üle turvateenused, 

uuendatakse regulatsiooni vastavalt praktikale 

eesmärgiga parandada teenuse kvaliteeti ja 

võimaldada teostada järelevalvet turvateenuse 

pakkujate üle. Lisandunud VV kabinetis 

otsustatud Eesti registris sõitvate laevade 

osakaalu tõstmine, mille üks ettepanek on 

seotud turvaettevõtete regulatsiooni kajastamine 

antud valguses.



Siseministeerium Nimeseadus 31.11.2015 20.03.2017 31.03.2017 30.09.2018

Uus terviktekst. Oluliste uute piirangutena 

sätestatakse keeld valida uueks 

perekonnanimeks elukaaslase perekonnanimi, 

piiratakse teatud karistusseadustiku 

paragrahvide alusel süüdimõistetute nimede 

muutmise võimalusi ning tõestamata suguvõsa 

nime võtmist uueks nimeks.  Arvestatud on 

ühiskonnas muutustega ning välisriigi elanike 

nimedega seotud erisuste arvestamiseks 

sätestatakse vajalikud erandite tegemise 

võimalused. Struktuur ja ülesehitus on selge, 

kaasaegne ja otstarbekas, vältides kordusi ja 

mitmeti tõlgendatavust ning vastab praegu 

õigusaktidele esitatavatele nõuetele.

Siseministeerium
Väärteomenetluse seadustiku ja 

teiste seaduste muutmise seadus
01.09.2016 01.12.2017

18.01.2018 

(kiideti heaks)

Eelnõuga tahetakse väärteomenetluses luua uus 

lihtsustatud menetlusliik - lühimenetlus.  

Siseministeerium

Riigipiiri seaduse, 

kriminaalmenetluse seadustiku, 

politsei ja piirivalve seaduse 

muutmise seadus

direktiivi 

ülevõtmine, ei 

koostata

1.02.2018 

(edastatud 

kooskõlastamis

ele)

31.03.2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi käsitleb 

broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja 

raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 

uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks. 

Direktiivi tekst on vastu võetud (avaldatud EL 

Teatajas 4. mai 2016) ning ülevõtmise perioodiks 

on seatud 2 aastat, so mai 2018. 

Siseministeerium Uue relvaseaduse VTK 31.11.2018 30.06.2020

vajalik töötada välja kontseptsioon ja 

põhimõtted, mida relvaseaduses põhimõtteliselt 

muudetakse. Alustatud koostööd 

huvirühmadega, et 2018 aastal saata VTK 

kooskõlastamisringile.

Siseministeerium Tuleohutuse seaduse muutmine 17.10.2017 30.11.2017 31.08.2018 31.10.2018

Täpsustatakse KOVi rolli tuleohutusnõuete 

täitmisel, seatakse kohustus vingugaasianduri 

olemasolule, tuletöö tuleohutuskoolituse 

läbiviijale seatakse kvalifikatsiooninõue, luuakse 

õiguslik alus erasektori kaasamiseks 

ohutusjärelevalve 

tegevustesse,tuleohutusülevaatuse kohustuse 

seadmine, täpsustatakse mõisteid.



Siseministeerium Päästeseaduse muutmine 30.03.2018 31.08.2018 31.10.2018

Kavandatavad muudatused: 1) demineerijate 

õigus kasutada relva enese kaitseks; 2) PÄA-le 

seaduslik alus hoonetulekahjude tekkepõhjuste 

väljaselgitamiseks; 3)  ennetustöö mõiste 

sisustamine; 4) kaotatakse topelt tervisekontrolli 

nõue asendusteenistujatele, kes läbivad 

teenistuse PÄA-s.

Siseministeerium
Relvaseaduse muutmine (EL direktiiv 

(EL) 2017/853 ülevõtmine)

direktiivi 

ülevõtmine
01.03.2018 30.04.2018

Relvaseadust täiendatakse direktiivist tulenevate 

regulatsioonidega, mh uuendatakse 

järelevalvemudelit tsiviilrelvade ja nende 

omanike ning relvakandjaid ühendavate 

juriidiliste isikute üle.

Siseministeerium

Riigisaladuse ja salastatud välisteabe 

seaduse eelnõu 

väljatöötamiskavatsus on 

kooskõlastamiseks esitatud. 

31.07.2018 30.11.2018 30.04.2019

Käsitletakse 2014-2016 kaardistatud riigisaladuse 

töötlemist ja kaitset puudutavad probleeme ja 

nende regulatiivseid lahendusi. Muudatustega 

tagatakse parem õigusselgus rakendajale ning 

üksikisiku põhiõiguste kaitse. Lisaks tõhustatakse 

julgeolekukontrolli menetlust, vähendades liigset 

halduskoormust ja ressursside kasutamist. Kui 

eelnõu väljatöötamise algatab 2018. a 

Justiitsministeerium, liidetakse sellele 

kõnesolevad Siseministeeriumi poolt 

kaardistatud seaduse muudatused.



Siseministeerium

Isikut tõendavate dokumentide 

seaduse ning väljasõidukohustuse ja 

sissesõidukeelu seaduse muutmise 

seadus (Euroopa tagasisaatmise 

reisidokument)

seotud EL 

määrusega
31.08.2017 30.11.2017

1.02.2018 

(kiideti heaks)

Eelnõu on seotud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL) 2016/1953, mis käsitleb 

Euroopa reisidokumendi kehtestamist riigis 

ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide 

kodanike tagasisaatmiseks. Määruse 

rakendamiseks on vajalik täiendada ITDS-i 

paragrahvi, milles on sätestatud ITDS-i alusel 

väljaantavate dokumentide loetelu, ning anda 

eelnimetatud reisidokumendi väljaandmise ja 

kehtetuks tunnistamise pädevus PPA-le. EL-i 

ühtne reisidokument väljasaatmiseks, mis on 

kehtestatud nõukogu 30. novembri 1994. aasta 

soovituste alusel, on asendatud Euroopa 

tagasisaatmise reisidokumendiga, mis 

väljastatakse määruse alusel ja korras. Seega 

tuleb vastav VSS-i säte kehtetuks tunnistada.

Siseministeerium
Kodakondsuse seaduse muutmine 

(tasuta eesti keele kursused)
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30.01.2018 22.02.018 30.04.2018

Kavandatud on sätestada regulatsioon, mis 

käsitleb keeleõppe korraldamist vähemalt viis 

aastat Eestis seaduslikult elanud välismaalastele, 

kes vastavad põhilistele kodakondsuse 

taotlemise tingimustele ja kes soovivad taotleda 

Eesti kodakondsust. Keeleõpe on välismaalasele 

tasuta ning riik võimaldab talle stipendiumi ajal, 

kui ta on tööandjaga kokkuleppel saanud 

keeleõppeks tasustamata õppepuhkust. 

Keeleõppe korraldaja on Sisekaitseakadeemia. 

Siseministeerium

Välismaalaste seaduse ja 

riigilõivuseaduse muutmise seaduse 

(viisa vaidlustus) eelnõu

31.03.2018 31.03.2018 31.052018 30.09.2018

Välismaalaste seaduses luuakse regulatsioon, 

mille kohaselt on edaspidi võimalik viisa 

andmisest keeldumise, viisa tühistamise või 

kehtetuks tunnistamise otsuse vaidlustamise 

käigus tehtud otsuseid kohtus vaidlustada.



Siseministeerium

Välismaalaste seaduse muutmise 

seaduse (sisserände regulatsiooni 

muutmine) eelnõu

VV 8.02.2018 

otsuse kohaselt 

ei koostata 

antud eelnõu 

osas VTK-d 

ning 

menetletakse 

kiireloomulisen

a

31.03.2018 31.03.2018 30.06.2018

VMS muudatustega jäetakse sisserände piirarvu 

arvestusest välja tippspetsialistid. Lisaks 

kehtestatakse Eestisse pikemaks ajaks elama 

asuda soovivatele välismaalastele nõue osata A2 

tasemel eesti keelt, kui soovitakse pikendada 

töötamiseks antud tähtajalist elamisluba või 

taotletakse uut.

Siseministeerium
Välismaalaste seaduse muutmine 

(õpirände direktiiv)

direktiivi 

ülevõtmine, ei 

koostata

31.01.2017 30.09.2017 11.02.2018

Euroopa Parlamnedi ja Nõukogu direktiivi, mis 

käsitleb kolmandate riikide kodanike teadustöö, 

õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja 

tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja 

au-pair´na töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja 

elamise tingimusi, ülevõtmine. Direktiivi 

ülevõtmise tähtaeg on 23.05.2018. Muudetakse 

peamiselt Eestis ajutise viibimise regulatsiooni, et 

lihtsustada Eestisse teadustööd tegemise ja 

kõrgkooli õppima tulemist, mis omakorda 

soodustab majanduse arengut ja Eesti üldist 

konkurentsivõimet.  Muudatusega võimaldatakse 

senise 90 päeva asemel teadustöö tegijal teise 

Euroopa Liidu riigi direktiivi kohase loaga töötada 

Eestis teadustegevuse eesmärgil selle loa 

kehtivusaja jooksul ning üliõpilased võivad selle 

loa alusel õppida Eestis kõrgkoolis kuni 360 

päeva.

Siseministeerium

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse 

andmise seaduse ja 

väljasõidukohustuse ja 

sissesõidukeelu seaduse muutmine  

(hädaolukordade lahendamine)

31.03.2017 31.03.2017 30.04.2018 31.05.2018

EL-i õiguse kohaselt on liikmesriigil lubatud 

hädakorras, kus erakordselt suure hulga 

kolmanda riigi kodanike vastuvõtmine paneb 

liikmesriigi kohtutele ja haldusorganitele või 

vastuvõtutingimustele ettenägematult suure 

koormuse, võtta vastu kiireloomulisi meetmeid, 

mis kalduvad kõrvale EL-i õigusaktidega 

kehtestatud üldregulatsioonist. VSS-s ja VRKS-s 

plaanitakse vastavad erisused kehtestada.



Siseministeerium
Välismaalaste seaduse muutmise 

seadus (IV etapp)
28.02.2018 30.04.2018 30.05.2018 01.09.2018

Välismaalaste seaduse muutmise IV etapi 

muudatused lihtsustavad nende välismaalaste 

sisserännet, kes panustavad Eesti majanduse ja 

ühiskonna arengusse. Eelnõu peamised 

muudatused: ajutise viibimisalusega 

välismaalaste elukoha registreerimine RR-s, 

digitaalne nomaadlus, tööandja kohustuste 

täpsustamine, nõuete täpsustamine.

Siseministeerium

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse 

andmise seadus, 

Väljasõidukohustuse ja 

sissesõidukeelu seadus

EL aktide 

ülevõtmine
30.11.2018 31.03.2019

Koostatakse välismaalasele rahvusvahelise kaitse 

andmise seaduse uus terviktekst ning 

täiendatakse väljasõidukohustuse ja 

sissesõidukeelu seadust lähtuvalt EL 

kvalifikatsioonitingimuste määruse, 

menetlustingimuste määruse ja 

vastuvõtutingimuste direktiivi ülevõtmisega Eesti 

õigusruumi. 

Sotsiaalministeerium
Riikliku pensionikindlustuse seaduse 

ja teiste seaduste muutmine

Jaanuar 2017 

VV

kabinet

2017. aasta 2018. aprill

I samba pensioni reform. 2017 a esitati eelnõu 

EIS-i kooskõlastuseks. Peamised muudatused: 

pensionivalem; pensioniindeks; paindlik pension; 

pensioniea sidumine oodatava elueaga.  

Sotsiaalministeerium
Tervishoiuteenuste korraldamise 

seaduse muutmise VTK

november 

2018

TTKS muudatus seoses lähtetoetustega.

Sotsiaalministeerium

Tervishoiuteenuste korraldamise 

seaduse ja teiste seaduste 

muutmine

jaanuar 2018  jaanuar 2018 august 2018
november 

2018

TTKSi ja teiste seaduste

muutmise seaduse (esmatasandi tervishoiu 

tugevdamise) eelnõu

VTK-s on analüüsitud: 1) võimalikke 

koostöömudeleid, et

motiveerida perearstide koostööd ja koondumist 

tervisekeskustesse 2) võimalusi

tagada kvaliteetne üldarstiabi arvesse võttes 

vananevat arstkonda ja

piirkondlikke eripärasid 3) perearstide 

teeninduspiirkondade ja nimistute regulatsiooni

täiendamist 4) pereõdedele suurema vastutuse 

andmist.



Sotsiaalministeerium
Välisarstid ja RAKS muutmine seoses 

arst-residentide ravikindlustusega

 2015. aastal 

audit nr 7-2014 

november 

2017
märts 2018

Seadusesse lisatakse kohustus kõikidel 

kolmandates riikides hariduse omandanud 

tervishoiutöötajatel sooritada vastavuseksam, 

mis koosneb tööpraktikast. Eesti 

tervishoiuteenuse osutaja juures ning 

teoreetiliste teadmiste testist Tartu Ülikooli  

juures või Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli või Tartu 

Tervishoiu Kõrgkooli juures. Tööpraktika 

kestuseajaks registreeritakse kolmandatest 

riikidest tervishoiutöötajate registrisse kanda 

soovijaid tervishoiuteenuse osutamise 

tegevuslubade riiklikku registrisse ning nad 

praktiseerivad tervishoiuteenuse osutaja juures 

pädeva juhendaja juhendamisel ja vastutusel. 

Terviseamet registreerib taotlejad tegevuslubade 

registris, kui tööpraktika algab, ning kustutab 

registrist, kui tööpraktika on lõppenud.

Sotsiaalministeerium

Meditsiiniseadmete regulatsiooni 

ülevaatamine seoses Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruste 

(EL) 2017/745 ja (EL) 2017/746

detsember 

2018

Meditsiiniseadmete regulatsiooni ülevaatamine 

seoses

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) 

2017/745 ja (EL) 2017/746 (milles

käsitletakse meditsiiniseadmeid ja in vitro 

diagnostikameditsiiniseadmeid).

Ülesannete ja otsustuskohtade kaardistamine. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 

2017/745 kohaldatakse alates 26. maist 2020, 

samas osad sätted kohalduvad juba varem (sh 

2017. ja 2018. aastal).Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrust (EL) 2017/746 kohaldatakse 

alates 2022. aastast, samas osad sätted 

kohalduvad juba 2018. aastal.

Sotsiaalministeerium

Töötuskindlustuse seaduse 

muutmine seoses meremeeste 

maksurežiimiga

märts 2018

Vabariigi Valitsuse otsuse kohaselt tuleb hiljemalt 

31. märtsiks 2018 esitada eelnõu, mille järgi Eesti 

lipu all sõitva laeval töötavate isikute eest 

makstakse töötuskindlustusmakset kuni 750 

eurolt.



Sotsiaalministeerium

Tööturuteenuste ja -toetuste 

seaduse ning töötuskindlustuse 

seaduse muutmine

mai 2017 oktoober 2017 märts 2018

Eelnõuga reguleeritakse töövahendust, EURES 

liikmete ja partnerite vastuvõtmise süsteemi, 

sõidu- ja majutustoetuse maksmise korda, 

töötuturutoetuste- ja teenuste tagasinõudmise 

korda ja töötuskindlustusvahendite kasutamist. 

Eelnõu menetlemisega alustati 2017. aastal, selle 

kohta on koostatud väljatöötamiskavatsus ning 

see on läbinud esimese kooskõlastusringi. 2018. 

aastal menetlus jätkub. 

Sotsiaalministeerium Rahvatervise seadus 2013. aasta juuni 2017 märts 2018

Jätkub RTerS tervikteksti eelnõu menetlus. 

Seaduse eeldatav jõustumisaeg on 01.01.2019.

Sotsiaalministeerium Vereseaduse muutmine juuni 2018 august 2018
september 

2018

Vereseaduse verevalvsuse, vereteenistuse 

infosüsteemi ja järelevalve sätete muutmine.

Sotsiaalministeerium
Surma põhjuse tuvastamise seaduse 

muutmine
jaanuar 2018 juuni 2018 jaanuar 2019

Peamine põhjus seaduse muutmiseks on asjaolu, 

et seaduses reguleeritud nõuded vajavad 

uuendamist (seadus pole vastavuses 

tegelikkusega). Teine põhimõtteline muudatuste 

tegemise vajadus tuleneb tegelikust elust. 10 

aasta jooksul on reaalses elus toimunud 

muutused nii  seadusandluses  kui ka igapäevases 

elus ning koos sellega on täiustunud  ka surma 

põhjuse tuvastamise võimalused. Muudatust 

valmistab ette EKEI koostöös 

Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumiga.

Sotsiaalministeerium

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje 

seaduse (NETS) muutmine seoses 

tervishoiuteenuste osutamisega 

seotud nakkustega

märts 2018 juuni 2018
november 

2018

Tervishoiuteenuse osutamisega seotud 

nakkushaiguste ennetamise ja tõrje asjakohaste 

sätete kaasajastamine seaduses. 

Seadusemuudatus näeb ette ümberkorraldusi 

tervishoiuteenuse osutamisega seotud 

nakkushaiguste ennetamise ja seire 

korraldamises ning muutusi tervishoiuteenuse 

osutajate teavitamiskohustuses ja

kohustustes rakendada asjakohaseid 

ettevaatusabinõusid.



Sotsiaalministeerium Ravikindlustuse seaduse muutmine
detsember 

2018

Õdede korduvretsepti väljakirjutamise õiguste 

laiendamine (VTK koostamine), eeldab RaKS ja 

RavS muutmist ning sotsiaalministri 18.02.2005 

määruse nr 30 "Ravimite väljakirjutamise ja 

apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning 

retsepti vorm" muutmist.

Sotsiaalministeerium Ravimiseaduse muutmine 
detsember 

2016
aprill 2018

september 

2018

Teemad: ravimijäätmete käitlemise lihtsustamine 

ja dubleeriva regulatsiooni kaotamine, ravimite 

sisse- ja väljaveolubade regulatsiooni 

lihtsustamine, müügiloata ravimite 

kättesaadavuse parendamine, müügilubade 

regulatsiooni kaasajastamine ning ravimiseaduse 

sätete EL õigusega vastavusse viimine, 

ravimireklaami nõuete kaasajastamine, 

apteegiteenuse arendamine, ravimialase 

tegevuse arendamine.

Sotsiaalministeerium
Tööõnnetus- ja 

kutsehaiguskindlustuse VTK
veebruar 2018

Sotsiaalministeerium

Töölepingu seaduse ning 

töötervishoiu ja tööohutuse seaduse 

muutmine

märts 2018

Paindlike töövormidega seonduvad muudatused 

vajavad töölepingu seaduse ning töötervishoiu ja 

tööohutuse seaduse muutmist.

Sotsiaalministeerium Patsiendikindlustuse reguleerimine veebruar 2017 mai 2018 oktoober 2018

Patsiendikindlustuse seaduse eelnõu koostamine 

koos VÕS, TTKS jt seaduste muutmisega.

Sotsiaalministeerium
Võrdse kohtlemise seaduse 

muutmine 
juuli 2015 august 2017 veebruar 2018

 Võrdse kohtlemise seaduse muutmisega (PIK ja 

kohaldamisala eelnõu) on laiendatud võrdse 

kohtlemise seaduse kohaldamisala selliselt, et 

kõigi tunnuste alusel on tagatud võrdne õigus 

õigusabile, samuti on võrdõigusvolinikule 

määratud puuetega inimeste õiguste kaitse 

konventsiooni järelevalve mehhanismi roll.

Sotsiaalministeerium
Soolise võrdõiguslikkuse seaduse 

muutmise eelnõu muutmine

veebruar 

2017 VV 

kabinet

aprill 2018  juuni 2018

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muudatusega 

on Tööinspekstioonile antud õigus teha 

järelevalvet naistele ja meestele võrdse tasu 

maksmise põhimõtte üle avalikus sektoris.Mõju: 

Tööandajad on paremini teadlikud seadusega 

pandud kohustustest ja neid on seaduse 

rakendamisel Tööinspektsiooni poolt toetatud. 

Sooline palgalõhe väheneb.



Sotsiaalministeerium Tervishoiu spetsialistide ligipääs TIS-i 2017. a.
september 

2018

Haigekassa, Terviseameti ja tervishoiu 

spetsialistide ligipääsi TIS-i.

Sotsiaalministeerium
Sotsiaalhoolekande seaduse 

muutmine 
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märts 2018 august 2018

Sotsiaalhoolekande seaduse muutmine 

eesmärgiga muuta SKA vastutavaks 

erihoolekandeteenuste teenusevajaduse 

tuvastajaks ja sellega seotud muudatused.

Sotsiaalministeerium PHS jt seotud seaduste muutmine
VV 2017. märts 

kabinet
märts 2018 juuni 2018

Vanemapuhkuste ja -hüvitiste reform - II etapp. 

Tegevuse raames viiakse ellu 

seadusemuudatused ja IT-arendused, et 

rakendada järgmised muudatused:- rasedus- ja 

sünnituspuhkuse ja sünnitushüvitise asendamine 

vanemapuhkuse ja vanemahüvitise skeemiga;- 

paindlikumate võimaluste andmine 

vanemahüvitise kasutamiseks kalendripäevade 

kaupa;- võimalus saada vanemahüvitist ja viibida 

kahe kuu ulatuses vanemapuhkusel samaaegselt;- 

erisuste loomine enneaegsetele lastele ja 

kolmikutele ning enamaarvulistele mitmikele- 

erisuste loomine surnuna sündinud lastele või 30 

päeva jooksul peale sündi surnud lastele- 

lapsepuhkuse hüvitamise põhimõtete ja 

tingimuste muutmine.- lapsendaja puhkuse 

hüvitamise põhimõtete ja tingimuste muutmine.

Sotsiaalministeerium Töölepingu seaduse muutmine 
VV 2017. sept. 

kabinet

detsember 

2017
märts 2018

09.2017 VV kabineti otsus hoolduskoormuse 

vähendamise meetmete osas nägi ette 

tasustatud hoolduspuhkuse kehtestamise 

täisealise sügava puudega isiku töötavale 

pereliikmele. Muudatus nõuab töölepingu 

seaduse muutmist. Täiendava puhkuse liigiga 

kaasneva hüvitise maksab välja SKA. 

Puhkusehüvitise väljamaksmiseks on vaja SKA IT 

arendusi (SKAIS1 või SKAIS2) eesmärgiga maksta 

hüvitisi välja alates 01.07.2018.  



Sotsiaalministeerium

Meretöö seaduse muutmine 

kalandustöö konventsiooni ja 

meretöö konventsiooni muudatuste 

rakendamiseks EL direktiiviga

HÕNTE § 1 lg 2 
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august 2018

november 

2018

Meretöö seaduse muutmine on vajalik: 1) 

Nõukogu direktiivi ülevõtmiseks, millega 

rakendatakse 21. mai

2012. aasta (muudetud 8. mail 2013) kokkulepet, 

mille sõlmisid Euroopa Liidu

põllumajandusühistute üldine liit (COGECA), 

Euroopa Transporditöötajate

Föderatsioon (ETF) ja Euroopa Liidu 

kalandusettevõtete riiklike

organisatsioonide ühendus (EUROPÊCHE) ning 

mis käsitleb Rahvusvahelise

Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö 

konventsiooni rakendamist; 2) Nõukogu direktiivi 

ülevõtmiseks, millega rakendatakse Euroopa

Ühenduse Reederite Ühingu ja Euroopa Liidu 

Transporditöötajate Ametiühingute

Liidu sõlmitud kokkulepet muuta nõukogu 

direktiivi 2009/13/EÜ kooskõlas 2006.

aasta meretöönormide konventsiooni 2014. 

aasta muudatustega, mille

Rahvusvaheline Töökonverents kiitis heaks 11. 

juunil 2014; 3) MLC 2016.a muudatuste 

ülevõtmiseks: a) muudatused töötervishoidu ja 

tööohutust

puudutavates juhendites; b) meretöötunnistuse 

kehtivuse pikendamine

tunnistuse kehtivuse lõppemisel. MLC 2016.a 

muudatused jõustuvad eelduslikult 01.01.2019.

Sotsiaalministeerium
Ravimiseaduse muutmine (kliinilised 

uuringud, turvamärgised)

HÕNTE § 1 lg 2 

p 2
mai 2018

september 

2018

Ravimiseaduse kooskõlla viimine Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 

536/2014, millega tunnistatakse kehtetuks 

ravimite kliinilisi uuringuid reguleeriv direktiiv 

2001/20/EÜ.Ravimiseaduse täiendamine 2016. a 

vastu võetud komisjoni delegeeritud määrusega 

(EL) nr 2016/161, millega kehtestati 

üksikasjalikud eeskirjad inimtervishoius 

kasutatavate ravimite välispakendil olevate 

turvaelementide ja nende kontrollimise kohta, 

samuti nõuded turvaelementide haldamiseks 

müügiloa hoidjate poolt loodavatele 

andmebaasidele. Tähtaeg 09.02.2019.



Sotsiaalministeerium

Narkootiliste ja psühhotroopsete 

ainete ning nende lähteainete 

seaduse muutmine

märts 2018 oktoober 2018

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning 

nende lähteainete seaduse 

väljatöötamiskavatsus koostatakse eesmärgiga 

muuta narkomaaniaravi andmekogu isikustatuks.

Sotsiaalministeerium PHS jt seotud seaduste VTK mai 2018

Elatisabi maksmise jätkamine lastele, kelle 

vanema suhtes on algatatud pankrotimenetlus. 

Kehtiv regulatsioon ei võimalda elatisabi 

maksmise jätkamist, kuna pankrotimenetluse 

algatamine toob kaasa elatise nõude 

täitemenetluse lõpetamise, mis on aga elatisabi 

maksmise eelduseks. VTK eesmärk on töötada 

välja lahendus, mis annaks aluse elatisabi 

maksmiseks ka pankrotimenetluse algatamise 

korral.

Sotsiaalministeerium
Eesti Haigekassa seaduse ja 

ravikindlustuse seaduse muutmine

VV 2017. juuli 

kabinet
august 2017 veebruar 2018

Eesti Haigekassa nõukogu ja TTL komisjon.

Sotsiaalministeerium Ravikindlustuse seaduse muutmine veebruar 2018 aprill 2018 aprill 2018

RaKS-i muudatused (haigekassa VTK eelnõu - 

muudatused elektroonilise töövõimetuslehe 

avamisel, koostamisel; pahaloomulise kasvajaga 

lapse hooldushüvitise maksmisel. Visiiditasuga 

seotud küsimused.



Välisministeerium

Konsulaarseaduse ja isikut 

tõendavate dokumentide seaduse 

muutmine 

VTK-d ei tehtud
september 

2017
jaanuar 2018

Eelnõuga võetakse üle nõukogu direktiiv (EL) 

2015/637, 20. aprill 2015, mis käsitleb 

koordineerimis- ja koostöömeetmeid, millega 

hõlbustatakse liidu esindamata kodanike 

konsulaarkaitset kolmandates riikides ning 

tunnistatakse kehtetuks otsus 95/553/EÜ. 

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on 1.05.2018. 

Seadust täiendatakse kahe uue 

konsulaarteenusega, mida konsulaarametnikud 

hakkavad välisesindustes osutama isikutele, kellel 

on vaja taastada isikutunnistuse, elamisloakaardi 

või digitaalse isikutunnistuse sertifikaatide 

kehtivus või kellele on vaja väljastada uued 

koodid (PIN-ümbrik), samuti hakatakse neid 

teenuseid pakkuma Eestisse akrediteeritud 

diplomaatidele, kellel on diplomaatiline 

isikutunnistus. 

Kuna nimetatud toiminguid tehakse isikut 

tõendavate dokumentide seaduse alusel, 

muudetakse ka isikut tõendavate dokumentide 

seadust. 

Välisministeerium Rahvusvahelise sanktsiooni seadus aprill 2017 mai 2018
september 

2018

RSanS muutmine on vajalik, sest kehtiva seaduse 

alusel on tekkinud probleeme uute 

keerulisemate sanktsioonide riigisisesel 

rakendamisel, rakendusasutuste omavahelise 

koostöö korraldamisel ja sanktsiooni rikkumiste 

menetlemisel. Mõned ilmnenud probleemidest 

seonduvad kehtiva õigusliku regulatsiooniga, 

teised selle puudumisega. Probleemidele on 

juhtinud tähelepanu nii erinevad ametiasutused 

kui ka ettevõtjad. Muuta on vaja mõisteid, 

riigiasutuste pädevusi ja karistusi sanktsiooni 

rikkumise korral ning laiendada rahapesu 

andmebüroo pädevust finantssanktsiooni 

rakendamise üle järelevalve teostamisel. 



Välisministeerium Välisteenistuse seadus
oktoober 

2017
märts 2018 juuni 2018 oktoober 2018

Seaduse muutmise eesmärk on avaliku 

teenistuse eriliike maksimaalselt ühtlustada 

avaliku teenistuse seadusega. Üldine lähetuste 

arv on suurenenud alates aastast 2006, mil VäTS 

vastu võeti ning vajadus on muuta kehtivat 

regulatsiooni selgemaks ja vähendada VäTSi 

alusel ametnikke lähetavate asutuste 

halduskoormust. Muudatustega kavandatakse 

valdkonna ulatuslikku ümberkujundamist. Sellest 

tulenevalt töötatakse ülevaatliku tulemuse 

saamiseks ning muudatuste õiguspoliitilise 

olemuse ja tähenduse esile tõstmiseks välja uus 

tervikseadus. 


