
Ministeeriumide seadusloomeplaanide ülevaade 2020 
2020. aastal algatatavad seadusloomelised ülesanded. Samuti kajastatakse varem algatatud ja aastasse 2020 ületulevad ülesanded. 

Tähtaeg (märgitakse kuu täpsusega) 

Ministeerium Tööplaani õigusloomeline 
punkt 

Eelanalüüs VTK esitamine 
kooskõlastamisele 

Mõjude 
analüüsi 
koostamine 

Eelnõu esitamine 
kooskõlastamisele 

Eelnõu 
esitamine VV-le 

Järelanalüüs 
(kui nähakse 
ette seaduse 
rakendus-
sätetes) 

Sisu lühikirjeldus: mida tehakse ja 
miks?                          EL õigusaktide 
korral märgitakse ülevõtmise 
tähtaeg.                                                        
Põhjendus, miks VTK-d ei plaanita 

Haridus- ja Teadusministeerium 
Välisriigi kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamise seaduse ja 
ehitusseadustiku muutmine 

  
VTKd ei tehtud, EK 
rikkumismenetlus 

  17.01.2020 01.04.2020   
EK algatatud rikkumismenetluses 
tuvastatud puuduste kõrvaldamine 

Haridus- ja Teadusministeerium 
Vabariigi Valitsuse seaduse ja 
teiste seaduste muutmise 
seadus 

  
VTKd ei tehtud, VVTP 
ülesanne 

  05.02.2020 15.04.2020   
HTMi valitsemisala tegevuste 
konsolideerimine 

Haridus- ja Teadusministeerium Alushariduse seaduse eelnõu   tehtud 2017   30.03.2020 02.09.2020   
Tervikliku alushariduse ja 
lapsehoiu süsteemi loomine 

Haridus- ja Teadusministeerium 
Õppetoetuste ja õppelaenu 
seaduse muutmise eelnõu 

  tehtud 2018   

2018, 
Justiitsministeeriumile 
kooskõlastamiseks ei 
ole veel esitatud 

01.12.2020   

Õppelaenu intressimäära 
alandamine, kahe käendaja 
asendamine ühega, laenu 
tagasimaksmise alguse 
pikendamise võimalus 

Haridus- ja Teadusministeerium 

Haridusseaduse eelnõu   tehtud 2014   tehtud 2015/2016 01.12.2020   
1992. aasta EV haridusseaduse 
kaasajastamine 

Justiitsministeerium Haldusmenetluse lihtsustamine 
vanglates 

  VTK valmis 
(kooskõlastamisele 
saatmiseks)  

  august (2020)     VTK valmis ja ministeeriumi sisesel 
kooskõlastamisel. ÕKT ja KPO 
märkused olemas, VO esitab 
statistika.Eriolukorra asjade ja 
haldustrahvi-menetluse seaduse 
eelnõu koostamise tõttu on VTK 
kooskõlastamisele saatmise 
tähtaeg viibinud. VTK 
kooskõlastamisele saatmise 
tõenäoline tähtaeg 08/2020. 



Justiitsministeerium Tehisintellekti 
kasutuselevõtmine 

  VTK valmis 
(kooskõlastamisele 
saatmiseks) 

  juuli (2020)     VTK on valmimisjärgus, läheb 
kooskõlastamisele tõenäoliselt 
07/2020. 

Justiitsministeerium Riigikaitse revisjon Riigikogus ja 
rakendusaktid 

            Riigikogus, II lugemise 
ettevalmistamine. 
Seisab poliitiliste erimeelsuste 
tõttu koalitsioonis. 
Riigikaitseseaduse rakendusakte ei 
ole veel alustatud, vastuvõtmine 
detsember 2020. 

Justiitsministeerium Riigisaladuse seaduse 
muutmise seadus  

        september 
(2020) 

  Kooskõlastamise tähtaeg 
08.05.2020. 
15.06.2020 seisuga ei ole VVTP 
järgsete kaasvastutajate ehk KAM-i 
ja VÄM-i kirja. 
Töörühma tegevus jätkub koos-
kõlastamisel esitatud märkuste 
läbitöötamisega. 

Justiitsministeerium Riigisaladuse kaitse kord       november (2020) Jaanuar (2021) 
veebruar (2021) 
määrus peab 
jõustuma koos 
RSVS 
muudatusega 

  VV määruse kavand on RSVS 
eelnõule lisatud. Eesmärgid: 1) 
RSVS eelnõu VV-le esitamisel 
rakendusakti täiendatud kavand, 2) 
hiljemalt 11/2020 määruse eelnõu 
ise kooskõlastamisele. 

Justiitsministeerium Valimisseaduste muudatused 
(e-valimised) 

            VTK koostamisel, 
kooskõlastamisele esitamine 
sõltub sellest, milliseid teemasid 
VTK-s otsustame käsitleda, juuni 
lõpp on hetkel orientiiriks. 12/2020 
eelnõu vastu võetud 

Justiitsministeerium Isikuandmete kaitse 
vangistusseaduses  

      august (2020)     Eelnõu esitatakse 
kooskõlastamisele augustis 2020. 

Justiitsministeerium Andmekaitse konventsiooni 
menetlus Riigikogus 

            Vastu võetud 18.06.2020. 



Justiitsministeerium IO rikkumiste ajutised 
kaitsemeetmed (vahendajad) 

jaan.20 - veebr.20 märts.20 juuni.20 . Võimaldatakse 
intellektuaalomandi õiguse 
rikkumisele tugineva hagi 
tagamiseks taotleda, et kohus 
kohustaks vahendajat, kelle 
teenuseid õiguste rikkumisel 
kasutatakse, rakendama meetmeid 
rikkumise peatamiseks või 
ärahoidmiseks. Sellega 
tõhustatakse õiguste omajate 
võimalusi oma õigusi kaitsta ning 
tagatakse Eesti õiguse parem 
vastavus Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2004/48/EÜ art-
st 9 ja direktiivi 2001/29/EÜ art 8 
lg-st 3 tulenevatele nõuetele. VTK 
koostamine ei ole HÕNTE § 1 lg 2 p-
de 2 ja 5 järgi nõutav. 

Justiitsministeerium Patendiameti e-menetlus 
(leiutised, geograafilised 
tähised) 

jaanuar - 
juuli 2020 

- aug.20 sept.20 okt.20 - Patendiseaduses, kasuliku mudeli 
seaduses, mikrolülituse topoloogia 
kaitse seaduses ja geograafilise 
tähise kaitse seaduses tehakse 
muudatused, mis on vajalikud 
selleks, et Patendiamet saaks võtta 
kasutusele elektroonilise 
menetluse (uus infosüsteem 
võetakse kasutusele eelduslikult 
2021. aasta II kvartalis), samuti 
korrigeeritakse üksikuid praktikas 
ilmnenud kitsaskohti taotluste ja 
avalduste menetluse 
regulatsioonis. VTK koostamine ei 
ole HÕNTE § 1 lg 2 p 5 järgi nõutav. 



Justiitsministeerium Autoriõiguse lõivu kogumine 
salvestusseadmete- ja kandjate 
müügilt 

september 
2019 - 
veebruar 
2020 

aprill 2012; juuni 
2015 

veebruar - 
märts 2020 

märts.20 juuni.20 - Muudetakse ja ajakohastatakse nn 
tühja kasseti tasu süsteem, mille 
abil tagatakse autoritele, 
esitajatele, fonogrammitootjatele 
ja edaspidi ka filmi esmasalvestuse 
tootjatele hüvitise maksmine selle 
eest, et AutÕS järgi on füüsilistel 
isikutel õigus teha isiklikuks 
kasutamiseks koopiaid teoste 
helisalvestistest ja 
audiovisuaalsetest teostest ilma 
õiguste omaja loata. Selleks 
muudetakse esmalt AutÕS-i ja 
seejärel selle alusel välja antud 
Vabariigi Valitsuse 17.01.2006. a 
määrust nr 14. Muudatused 
jõustuvad eelduslikult 2021. aasta 
alguses ning need on vajalikud 
selleks, et tagada Eesti õiguse 
vastavus Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2001/29/EÜ art 
5 lg 2 p-st b tulenevale nõudele, 
mille kohaselt tuleb õiguste 
omajatele tagada "õiglane hüvitis". 



Justiitsministeerium Autoriõiguse kompetentsi 
loomine Patendiametile 

november 
2019 - 
veebruar 
2020 

- veebruar - 
märts 2020 

märts.20 juuni.20 - Üksikud autoriõiguse valdkonna 
ülesanded, mida seni on täitnud 
Justiitsministeerium, antakse üle 
ministeeriumi valitsemisalas 
olevale Patendiametile. Nendeks 
on: 1) orbteoseid puudutav suhtlus 
EUIPO-ga; 2) riikliku järelevalve 
teostamine kollektiivse esindamise 
organisatsioonide üle; 3) 
autoriõiguse komisjoni töö 
korraldamine. VTK koostamine ei 
ole HÕNTE § 1 lg 2 p 5 järgi nõutav. 
Ülesandeid liigutatakse haldusala 
siseselt. 



Justiitsministeerium Autoriõiguse direktiivide (EL) 
2019/790 (nn DSM) ja (EL) 
2019/789 (nn KabSat 2) 
ülevõtmine 

mai 2019 - 
juuni 2020 

- juuli.20 okt.20 jaan.21 - Eelnõuga võetakse üle kaks 
autoriõiguse direktiivi: 1) Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
(EL) 2019/790, 17. aprill 2019, mis 
käsitleb autoriõigust ja 
autoriõigusega kaasnevaid õigusi 
digitaalsel ühtsel turul ning millega 
muudetakse direktiive 96/9/EÜ ja 
2001/29/EÜ; 2) Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
(EL) 2019/789, 17. aprill 2019, 
millega kehtestatakse 
ringhäälinguorganisatsioonide 
teatavate veebiülekannete ning 
televisiooni- ja raadiosaadete 
taasedastamise suhtes 
kohaldatavate autoriõiguste ja 
nendega kaasnevate õiguste 
teostamise reeglid ja muudetakse 
direktiivi 93/83/EMÜ.  Direktiivide 
ülevõtmise tähtpäev on 7. juuni 
2021. VTK koostamine ei ole 
HÕNTE § 1 lg 2 p 2 järgi nõutav. 



Justiitsministeerium Konkurentsiõiguse direktiivi 
(EL) 2019/1 (nn ECN+) 
ülevõtmine 

september 
2019 - 
oktoober 
2020 

- okt.20 nov.20 dets.20 - Eelnõuga võetakse üle Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
(EL) 2019/1, 11. detsember 2018, 
mille eesmärk on anda 
liikmesriikide 
konkurentsiasutustele volitused, et 
tulemuslikumalt tagada 
konkurentsinormide täitmine ja et 
tagada siseturu nõuetekohane 
toimimine. Direktiivi ülevõtmise 
tähtpäev on 4. veebruar 2021. VTK 
koostamine ei ole HÕNTE § 1 lg 2 p 
2 järgi nõutav. 

Justiitsministeerium Korteriomandid ja -ühistud   juuli (2020)   detsember (2020) märts (2021)   KrtS avalikul konsultatsioonil 
(04.2019) ja seaduse rakendamisel 
tõusetunud praktiliste 
probleemide lahendamine. 

Justiitsministeerium Miinimumelatise süsteem   11.06.2018 01.09.2020 01.10.2020 15.12.2020   Elatise väljamõistmise süsteemi 
muutmine (miinimumelatise 
vähendamine, põhimõtete 
muutmine, elatiskalkulaator) 

Justiitsministeerium Suhtlusõigus   07.05.2019   05.06.2020 31.08.2020     

Justiitsministeerium Apellatsioonimenetlus                



Justiitsministeerium Ühinguõiguse revisjon             

Ühinguõiguse revisjoni eesmärk on 
Eesti ühinguõiguse 
moderniseerimine ja korrastamine. 
Sellega peaks õiguskord muutuma 
rakendajatele selgemaks, olema 
ajakohane ning vastama 
tänapäevase majandus- ja 
ettevõtluskeskkonna vajadustele. 
Eesmärgiks ei ole uue, kõiki 
eraõiguslike juriidiliste isikute liike 
hõlmava koodeksi loomine, vaid 
püütakse säilitada võimalikult 
suures ulatuses ühinguõigust 
reguleerivate seaduste senine 
süsteem.   

Justiitsministeerium VVS ja halduskorraldus             Kooskõlastusring läbitud. Puudu 
kooskõlastused Riigikantseleilt, 
Siseministeeriumilt, ÕKK-t, 
Riigikontrollilt. VVS-i muutmise 
seaduse eelnõu koos 
alternatiividega koostatud. 
Minister otsustab, kas ja kuidas 
sellega edasi minna. 

Justiitsministeerium Riigivastutus         september 
(2020) 

  Analüüsi mustand olemas, vajab 
läbitöötamist. VV-le esitamise 
tõenäoline aeg 09/2020. 

Justiitsministeerium Haldustrahvid         september 
(2020) 

  Töö eelnõu ja seletuskirjaga. 
Eelnõu kooskõlastamisele juulis-
augustis 2020. 

Justiitsministeerium Open Data direktiivi 
ülevõtmine 

      november (2020)     Eelnõu koostamine 

Justiitsministeerium Vangistusseadus (2015 VTK)       oktoober detsember   2015 VTK muudatused 
(õiguskantsleri kirjad, CPT 
soovitused jm) 



Justiitsministeerium Korruptsioonivastane seadus       ebaselge ebaselge   GRECO soovitused, ministri 
nõunike kohustus esitada HD, 
julgeolekuasutuste juhtide HD-de 
avalikkuse piiramine. Väikese 
mõjuga muudatus. 

Justiitsministeerium Aresti ja konfiskeerimise 
määrus (EL) 

      aprill august   EL õiguse üle võtmine (detsember 
2020) 

Justiitsministeerium Vangistusseadus (arestimajade 
üleandmine) 

      juuli august   Lühiajaliste kinnipeetavate 
kinnipidamise võimaldamine 
vanglas.  

Justiitsministeerium Kohtuekspertiisiseadus        juuni september   Ekspertiisinduse korrastamine. 

Justiitsministeerium KrMS revisjon I         juuli-august   Digitaalne menetlus, menetluse 
lihtsustamine ja korrastamine 

Justiitsministeerium Mittesularahalised 
maksevahendid (EL) 

      oktoober november   EL õiguse üle võtmine (mai 2021) 

Justiitsministeerium Sideandmete kasutamine 
süüteomenetluses 

      ebaselge ebaselge   Sideandmete säilitamise 
regulatsiooni vastavusse viimine EL 
õigusega. Eelnõu sõltub EK 
praktikast. 

Justiitsministeerium Prokuratuuriseadus (EPPO 
rakendamine) 

        2019 detsember 
(seadus jõus) 

  Euroopa prokuröri ja Euroopa 
delegaatprokuröri ametikoha 
sätestamine. EL õiguse ülevõtmine. 

Justiitsministeerium Karistusseadustik jt (joobes juhi 
tervisetõendi ja 
juhtimisõiguse autom. 
peatumine ning joobeseisundis 
juhtimisega seoses karistuste 
ülemmäärade tõstmine)  

      oktoober veebruar (2021)   Joobes juhi tervisetõendi ja 
juhtimisõiguse autom. peatumine 
ning joobeseisundis juhtimisega 
seoses karistuste ülemmäärade 
tõstmine. VTK-d ei tule, sest 
memorandumis kokku lepitud 
tegevused. 

Justiitsministeerium Haldustrahvid       juuli  august   EL haldustrahvide riigisisene 
kohaldamine 

Justiitsministeerium Riigireeturite jt ennetähtaegse 
vabastamise välistamine 

      september november   Teatud süüdimõistetute 
ennetähtaegse vabastamise 
välistamine 

Justiitsministeerium Kohtupsühhiaatria   detsember         Kohtupsühhiaatria valdkonna 
korrastamine. 

Justiitsministeerium Üldmenetluse lihtsustamine   juuli         Üldmenetluse lihtsustamine. 



Justiitsministeerium KrMS revisjon II rahvusvaheline 
koostöö 

  mai   september detsember   Rahvusvahelise kriminaalkoostöö 
valdkonna korrastamine. 

Justiitsministeerium Vilepuhujad (EL)   juuli         EL õiguse ülevõtmine (detsember 
2021) 

Justiitsministeerium Kohtuarenduse II etapp 
kohtute seadus + 
menetlusseadustikud 

2020 mai-
aug 

2020 sept 2020 sept 2020 dets 2021 märts   VTK: 1) Kohtunikuabi ja 
kohtujuristi ameti sotsiaalsed 
tagatised, ametisse sisenemise ja 
JV ametitegevuse üle 
ühtlustamine; 2) JV-osakonna 
loomine 3) Erikohtualluvuse ja 
teatud liiki kohtuasjade riikliku 
jagamise loomine kohtutevahelise 
töökoormuse ühtlustamiseks 
Eelnõu: KS ja TsMS muutmise SE 
vastavalt VTK-le. 

Justiitsministeerium Paberivabale kohtule üleminek   2020 juuni   2020 sept 2020 okt   Tsiviil- ja haldusasjades digitaalsele 
toimikule üleminek. Lisaks luuakse 
eeldused andmepõhise 
kohtumenetluse osalisele 
rakendamisele. 

Justiitsministeerium Avalikustamine 2020 märts-
sept 

2020 okt   2021 jaan 2021 märts   

Kohtulahendite elektrooniline 
avalik kuulutamine ja jõustunud 
kohtulahendite avalikustamine. 
Kohtutoimikuga tutvumine 
kriminaalmenetluses. Virtuaalsete 
kohtuistungite avalikkus.   

Justiitsministeerium Perelepitussüsteemi 
käivitamine  

2020 jaan 2020 jaan 2020 aug 2020 okt 2020 dets   Perelepituse teenuse riikliku 
süsteemi mudeli välja töötamine, 
kas KOV või SKA tasandil. 
Perekonnaasjades kohtuvälise 
lepituspuhvri laiendamine EN 
esitamine kooskõlastamiseks ja EN 
esitamine VV-le sõltub suuresti 
töörühmast.  



Justiitsministeerium Vanglaametnike Kaitseväe 
ülesannete täitmisele 
kaasamise rakendusaktid 

            Vanglaametnike kaitseväe 
ülesannete täitmisele kaasamise 
rakendusaktide osas sõltub meie 
sisend sellest, millal ja mis kujul 
võetakse vastu riigikaitse reformi 
pakett,  mille ümber on olnud 
erinevaid poliitilisi küsimusi. 
Riigikaitsepakett seisab kuni 
sügiseni 

Justiitsministeerium VangS-i muudatusettepanekud   1) teenistusõiguse 
osa- VKT-d 
kooskõlastatud 2015 
ja 2017 (avaliku 
teenistuse seaduse ja 
avaliku teenistuse 
eriliike reguleerivate 
seaduste muutmise 
seaduse eelnõu VTK; 
RaM); 
2)organisatsiooniline 
- VTK-d ei koostata, 
lähtutakse HÕNTE § 1 
lg 2 p-st 5 . 

analüüsitakse 
eelnõu 
seletuskirjas 

oktoobris 2020 31.12.2020 ei 1) teenistusõigus - Kaasajastatakse 
regulatsiooni lähtuvalt praktikas 
ilmnenud reguleerimist vajavatele 
küsimustele ja praktilistele 
vajadustele (tööaeg, lisapuhkuse 
kustumise tähtaeg jms); 2) luuakse 
toetavaid norme VangS-i, et 
paremini toetada vanglateenistuse 
käsitlemist asutusena olukordades, 
kus see on organisatsiooni 
esindamise ja toimimise 
seisukohalt vajalik, nt teenuste 
tsentraalselt juhtimine ja 
tugiteenuste tsentraalselt 
osutamine viisil, kus vangla 
struktuuris olevad tugiteenused ei 
ole vangla direktori alluvuses, vaid 
tugistruktuur alluks otse 
vanglateenistuse osaks olevale 
vanglate osakonnale. Kuna 
sisuliselt korraldatakse tugi- ja 
põhiteenuste tsentraliseerimise 
(VVTP) käigus ümber teenuste 
korraldus, siis nende 
juhtimiskorralduse muutmisega ei 
kaasne olulist õiguslikku 
muudatust ega muud olulist mõju 
vanglateenistuse välistele isikutele. 
Muutuvad sisepädevus ja 
alluvusvahekorrad, mis ei ole 
oluline mõju muudele isikutele. 



Kaitseministeerium Kaitseväeteenistuse seaduse ja 
teiste seaduste muutmine 

  2019 (toimik 19-0188)   II-III kv 01.09.2020   Kaitseväeteenistuse ja 
kaitseväekohustuse 
ajakohastamine. 
Asendusteenistuse osas 
reservteenistuse loomine, arstlike 
komisjonide töö 
ümberkorraldamine. 

Kaitseministeerium Lennundusseaduse muutmine   2020 I poolaasta   III-IV kvartal 2021   1) riikliku lennunduse nõuete 
korrastamine (millised asutused 
moodustavad riikliku lennunduse, 
millised nõuded kehtivad riiklikule 
lennundusele, järelevalve, riikliku 
lennunduse lendude prioriteetsus 
jms); 2) alaliste ja ajutiste 
piirangualade moodustamine 
(pääste- või politseisündmuse juhi 
õigused, lubade andmine ja 
järelevalve lennukeelualadel jms); 
3) õhuruumi kasutamisega 
seonduv (lennujuhtimise korraldus 
ja õhuruumi kasutamise piiramine 
riigikaitselisel eesmärgil, jõu 
kasutamine tsiviilõhusõiduki 
tekitatud ohu tõrjumiseks, 
õhuruumi kasutamise korraldamise 
komisjoni ja õhuruumi 
korraldamise üksuse roll 
riigikaitses jms). 



Keskkonnaministeerium Ruumiandmete seaduse ning 
korteriomandi- ja 
korteriühistuseaduse muutmise 
seadus 

  VTKd ei koostatud, 
kuna eelnõuga ei 
kaasne olulist 
õiguslikku muudatust 
või muud olulist 
mõju. 

  november 2019 aprill 2020   Muudatuse eesmärk on eelkõige 
tagada aadressiobjektide leitavus. 
Selleks antakse Maa-ametile kui 
aadressiandmete infosüsteemi 
vastutavale töötlejale pädevus 
määrata unikaalaadressiga alad, 
samuti sätestatakse erand 
paralleelaadressi määramise 
võimaldamiseks hoonestatud 
transpordimaa maaüksustele. 
Lisaks muudetakse suhtlust 
aadressiobjekti omanikuga 
lihtsamaks ja efektiivsemaks, 
sätestades uue võimalusena 
teavitada aadressiobjekti 
omanikku aadressi muudatustest 
e-kirja teel ning kortermaja puhul 
edastada info korteriühistule. 

Keskkonnaministeerium Jäätmeseaduse ja 
pakendiseaduse muutmise 
seaduse eelnõu (jäätmepakett) 

  VTK-d ei koostatud, 
kuna tegemist on 
kolme direktiivi 
ülevõtmisega.  

  november 2019 märts 2020   Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse 
muutmise seaduse eelnõuga 
võetakse üle jäätmete 
raamdirektiivi, pakendidirektiivi ja 
prügiladirektiivi (direktiivid 
2018/850, 2018/851 ja 2018/852)  
muudatused, mida nimetame 
kokkuvõtvalt jäätmepaketiks. 
Direktiivide ülevõtmise tähtaeg on 
5. juuli 2020. 



Keskkonnaministeerium Atmosfääriõhu kaitse seaduse  
ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- 
ja elektriaktsiisi seaduse 
muutmise seaduse eelnõu 

  VTK-d ei koostatud, 
kuna eelnõu 
menetlus on 
põhjendatult 
kiireloomuline. 

  oktoober 2019 veebruar 2020   AÕKSi kohaselt peavad kütuse 
tarnijad 31. detsembriks 2020 
vähendama tarnitud kütuse või 
energia elutsükli jooksul tekkivaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
energiaühiku kohta vähemalt 6% 
võrreldes kasvuhoonegaaside 
heitkogustega energiaühiku kohta 
2010. aastal.  Kehtiva seaduse 
kohaselt peab kohustuse täitma iga 
kuu. Eelnõu kohaselt 
võimaldatakse tarnijatel täita 
2020. aasta  igakuist kohustust 
paindlikult – poolaasta kaupa. 
Samuti täiendatakse eelnõu 
kohaselt seadust selliselt, et pärast 
2020. aastat tuleb tarnijal 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise kohustuse täitmist 
jätkata. Praegu on nimetatud 
kohustus vaid 2020 aastal. 

Keskkonnaministeerium Vabariigi Valitsuse seaduse ja 
teiste seaduste muutmine 
seoses ühendasutuse 
loomisega 

  VTK-d ei koostatud, 
kuna eelnõuga ei 
kaasne olulist 
õiguslikku muudatust 
või muud olulist 
mõju.  

  märts 2020 juuni 2020   Vabariigi Valitsuse seaduses ja 
sellega seonduvalt teistes 
seadustes tuleb luua õiguslikud 
alused ja teha muud asjakohased 
muudatused ühendasutuse 
loomiseks (KEA ja KIK).  



Keskkonnaministeerium Keskkonnaseadustiku üldosa 
seaduse ja teiste seaduste 
muutmise seadus seoses 
keskkonnaregistri seaduse 
kehtetuks tunnistamisega 

  VTK-d ei koostatud, 
kuna eelnõuga ei 
kaasne olulist 
õiguslikku muudatust 
või muud olulist 
mõju.  

  märts 2020 august 2020   Eelnõuga korrastatakse 
keskkonnateabe kogumise 
regulatsiooni, sh kaasajastatakse 
seni KeRSis sätestatud aegunud 
nõudeid. Eelnõus kirjeldatakse 
keskkonnateabe kogumist ning 
jaotumist erinevatesse 
andmekogudesse selliselt nagu see 
tegelikult toimub. 
Keskkonnateavet sisaldavate 
andmekogude korrastamise 
protsess on toimunud juba pikema 
aja vältel, muuhulgas on asutatud 
keskkonnaseire andmekogu KESE 
(keskkonnaseire seaduse alusel), 
keskkonnalubade infosüsteem 
KOTKAS (keskkonnaseadustiku 
üldosa seaduse alusel) ning 
kalanduse lubasid ja andmeid 
sisaldav teadus- ja 
harrastuskalapüügi andmekogu 
TEHA (kalapüügiseaduse alusel). 
Eelnõuga antakse korrektne 
õiguslik alus olemasolevale 
infosüsteemile Eesti looduse 
infosüsteem, mida seni on 
käsitletud keskkonnaregistri 
alaminfosüsteemina. 

Keskkonnaministeerium Ohtlike ja kahjulike ainete 
mereveol tekitatud kahju eest 
kantava vastutuse ja kahju 
hüvitamise 1996. a. 
rahvusvahelise konventsiooni 
2010. a protokolli 
ratifitseerimise seaduse eelnõu 

  VTK-d ei koostata, 
kuna tegemist on 
välislepingu 
sõlmimisega. 

  märts 2020 august 2020   Konvnetsioon käsitleb ohtlikest 
ainetest tekkiva kahju 
kompemseerimist Eesti merealal 
või Eesti laevadega 
rahvusvahelistes vetes. 
Konventsiooniga ühinenud riigid 
katavad ühiselt ja ühiste 
põhimõtete kohaselt ohtlike ainete 
veoga merekeskkonnale tekitatud 
kahjud. Kahju hüvitamise vahendid 
kujunevad HNS-fondi 
sissemaksetest.  



Keskkonnaministeerium Kalapüügiseaduse muutmise 
seaduse eelnõu 

  aprill 2020   september 2020 detsember 2020   Kalapüügiseaduses on ilmnenud 
kitsaskohti, mis on seotud 
järelevalve teostamisega ja 
dokumentide menetlemisega: 
rikkumiste menetlemise 
lihtsustamine ja elektroonilise 
dokumentide menetlemise 
laiendamine. Lisaks esitab oma 
ettepanekud MEM. 

Keskkonnaministeerium Jäätmeseaduse ja 
pakendiseaduse muutmise 
eelnõu VTK (ühekordse plasti 
direktiivi üle võtmine) 

  juuli 2020         VTK eesmärk on välja selgitada, 
millised on parimad meetmed 
vähendamaks ühekordselt 
kasutatavate plastist joogitopside 
ja toidupakendite tarbimist ning 
millised on parimad viisid direktiivi 
laiendatud tootjavastutuse sätete 
rakendamiseks. Direktiivi 2019/904 
ülevõtmise tähtaeg on 3. juuli 
2021. 

Keskkonnaministeerium Jäätmeseaduse ja 
pakendiseaduse muutmise 
seadus 

  juuli 2020   november 2020 märts 2021   Seaduste muutmisega võetakse üle 
direktiiv 2019/904 teatavate 
plasttoodete keskkonnamõju 
vähendamise kohta. direktiivi 
ülevõtmise tähtaeg pn 3. juuli 
2021.  

Keskkonnaministeerium Jäätmeseaduse muutmise 
seadus (tootjavastutuse 
valdkonna korrastamine) 

  VTK-d ei koostata, 
kuna eelnõuga ei 
kaasne olulist 
õiguslikku muudatust 
või muud olulist 
mõju.  

  august 2020 november 2020   Seadusega korrastatakse 
tootjavastutuse sätteid: lisatakse 
kõik rehvid rehvi tootjavastutuse 
alla, mootorsõidukite osad 
võetakse tootjavastutuse alt ära. 
Samuti muudetakse kulude 
jagamise (kliiringu)sätteid. 



Keskkonnaministeerium Atmosfääriõhu kaitse seaduse 
muutmise seadus 

  VTK-d ei koostata, 
kuna eelnõuga ei 
kaasne olulist 
õiguslikku muudatust 
või muud olulist 
mõju.  

  juuni 2020 september 2020   2018. aastal võeti vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
(EL) 2018/410, millega muudeti EL 
HKSi direktiivi 2003/87/EÜ ja 
ajakohastati EL HKSi 4. 
kauplemisperioodiks. Seoses 4. 
kauplemisperioodiga on Euroopa 
Komisjon muutmas ja vastu 
võtmas ka mitmeid alamakte. 
Sellest tulenevalt on vajalik muuta 
ka atmosfääriõhu kaitse seadust, 
et viia õigusruum vastavusse EL 
õigusega. 

Keskkonnaministeerium Looduskaitseseaduse ja teiste 
seaduste muutmise seadus 

  VTK kooskõlastatud 
september 2016 

  märts 2020 august 2020   Seadusemuudatuse eesmärk on 
täpsustada looduskaitseseaduse 
sätteid, et muuta need selgelt ja 
üheselt mõistetavaks. 
Täpsustatakse liigikaitset 
käsitlevaid sätteid ja kaitsealadel 
ehitamise regulatsiooni. 
Ostueesõiguse kaotamine ja 
vastutussätete muutmine. 

Keskkonnaministeerium Maapõueseaduse muutmise 
seaduse eelnõu VTK 

  august 2020         Maapõueseaduse muutmise 
vajadus tuleneb korrastamise 
süsteemi ülevaatamise analüüsist 
tehtud järeldustest, vajalik on 
lisada maavarade kontsessiooni 
puudutav osa ning analüüsida 
täiendavalt KeM ja MKM ning 
nende haldusalade tööjaotust. 

Keskkonnaministeerium Läänemere 
merekeskkonnakaitse 
konventsiooni ratifitseerimise 
seaduse muutmine 

  VTK-d ei koostata, 
kuna tegemist on 
välislepingu 
sõlmimisega. 

  september 2020 detsember 2020   Seaduses tunnistatakse kehtetuks 
volitusnorm punkerdamise 
määruse kehtestamiseks. 
Senikehtinud punkerdamise 
määrus on kehtestatud Läänemere 
merekeskkonna kaitse 
konventsiooni ratifitseerimise 
seaduse alusel. Uus punkerdamise 
määrus kehtestatakse uue 
veeseaduse § 143 lg 7 alusel. 



Keskkonnaministeerium Meresõiduohutuse seaduse, 
kaubandusliku meresõidu 
seaduse ja sadamaseaduse 
muutmise seadus 

      august 2020 detsember 2020   Eelnõu eesmärk on täpsustada 
rahvusvahelistest 
konventsioonidest tulenevate 
nõuete täitmist merekeskkonna 
kaitset reguleerivates õigusaktides. 

Keskkonnaministeerium Atmosfääriõhu kaitse seaduse 
muutmise seadus 

      juuni 2020 november 2020   Seadust muudetakse, et anda 
Keskkonnainspektsioonile ja 
Maksu-ja Tolliametile suuremad 
volitused tegelemaks fluoritud 
kasvuhoonegaaside illegaalse 
kaubandusega. Hetkel puudub 
seadusest kontrollostu või 
konfiskeerimise osa ning lisaks on 
vaja täpsustada mõistet „turule 
laskmine“. Vajadus on üle vaadata 
F-gaaside järelevalvesätted ja neid 
vajadusel täiendada lähtuvalt 
517/2014 nõuetest. Vajadus on 
muuta f-gaaside vastutussätteid, et 
järelevalveasutustel oleks lihtsam 
sanktsioone rakendada.  

Keskkonnaministeerium Veeseaduse muutmise seadus       aprill 2020 august 2020   Eelnõuga soovitakse loobuda 
vedelsõnniku laotamisplaani 
esitamise nõudest ja sellest 
tulenevalt kaob ära 
Keskkonnaameti kohutus 
laotamisplaane kinnitada. Samuti 
soovitakse otstarbekuse eesmärgil 
loobuda karjatamise teatise 
esitamise nõudest ja kaob ära KEA 
kooskõlastamise kohutus. Samuti 
seaduse rakendamisel välja tulnud 
vigade parandused veeseaduses. 

Keskkonnaministeerium Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
seaduse eelnõu 

  VTK kooskõlastatud  
jaanuar 2015  

  mai 2020 detsember 2020   Töötatakse välja uus ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu, 
mis arvestab vee-ettevõtluse 
jätkusuutlikkuse ja veemajanduse 
säästlikkuse põhimõtet. 



Keskkonnaministeerium Kaldakinnisasja käsitlevate 
õigusnormide VTK 

  juuli 2020         Kaldakinnisasja käsitlevat ühtset 
regulatsiooni Eestis hetkel ei ole. 
See on tekitanud mitmeid 
probleeme, mis puudutavad 
kaldakinnisasja piiride ja pindala 
muutumist loodusjõudude mõjul, 
samuti kaldakinnisasja 
omandiõigust. 

Keskkonnaministeerium Kaldakinnisasja käsitlevate 
seaduste muutmise seadus 

  juuli 2020   detsember 2020 juuli 2021   Kaldakinnisasja ühtset 
regulatsiooni Eestis hetkel ei ole. 
Selleks, et lahendada eeltoodust 
tulenevad probleemid, tuleb 
seadustes sätestada ühtsed alused. 

Keskkonnaministeerium ECMWF asutamise 
konventsiooniga ühinemise 
seadus 

  VTK-d ei koostata, 
kuna tegemist on 
välislepingu 
sõlmimisega. 

  märts 2020 mai 2020   Euroopa Keskpikkade 
Ilmaennustuste Keskuse (ECMWF) 
asutamise konventsiooniga 
ühinemisel saab eesti täisliikmeks. 
Täisliikmelisus tagab Eestile 
hääleõiguse ECMWF nõukogus ja 
nõuandvates komiteedes. Samuti 
annab Eestile ligipääsu ECMWF 
arvutus- ja 
andmesalvestusressurssidele, mis 
on vajalik lühi- ja pikaajaliseks 
ilmaennustamiseks. 

Keskkonnaministeerium KAURi tasuliste teenuste 
osutamisega seonduva seaduse 
muutmise VTK 

  aprill 2020         Keskkonnaagentuuril on vaja 
seaduslikku alust tasuliste teenuste 
osutamiseks. 

Keskkonnaministeerium MaaRS alusel seatud 
hoonestusõiguse omanikule 
kinnisasja lihtsustatud korras 
võõrandamise regulatsiooni 
väljatöötamine 

      Sõltub VV 
kabinetiotsusest 

Sõltub VV 
kabinetiotsusest 

   MaaRS alusel seatud 
hoonestusõiguse omanikule 
kinnisasja lihtsustatud korras 
võõrandamise regulatsioon.  
Tegevus on ajendatud 
valitsuskabineti poolt kinnitatud 
riigi kinnisvara koondaruandes 
2015-2018 toodud 
Rahandusministeeriumi 
ettepanekust nr 7.   
  



Keskkonnaministeerium Maa hindamise seaduse ja 
teiste seaduste muutmise 
seadus 

  VTK-d ei koostata, 
kuna eelnõuga ei 
kaasne olulist 
õiguslikku muudatust 
või muud olulist 
mõju.  

  august 2020 november 2020   Tegevus on seotud VV 
tegevusprogrammi 2019-2023 
punktiga 5.8. Tegevust ei saa 
alustada enne Vabariigi Valitsuselt 
põhimõttelise suunise saamist, 
kuidas ja milliste põhimõtete alusel 
maa korraline hindamine ja 
maamaksuseaduse muutmine ellu 
viia. 

Keskkonnaministeerium Geneetiliselt muundatud 
organsmide keskkonda viimise 
seaduse muutmise seaduse 
eelnõu 

  VTK-d ei koostata, 
kuna tegemist on 
direktiivi 
ülevõtmisega. 

  Sõltub VV 
kabinetiotsusest 

Sõltub VV 
kabinetiotsusest 

  Eelnõu eesmärk on viia kehtiv 
seadus vastavusse Euroopa 
Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 
2015/412, millega  muudetakse 
direktiivi 2001/18/EÜ seoses 
liikmesriikide võimalusega piirata 
või keelata oma territooriumil 
geneetiliselt muundatud 
organismide (GMOd) kasvatamist. 
Direktiivi ülevõtmine on 
liikmesriikidele vabatahtlik ning 
Eestis puudus varasemat poliitiline 
tahe GMOde kasvatamise 
keelustamiseks. 

Keskkonnaministeerium Keskkonnakaitse abiinspektori 
seaduse VTK 

  september 2020         Eesmärk on kaasata kodanikke 
keskkonnakaitsesse ja saada 
juurde võimekust rikkumiste 
avastamisel ja avaliku korra 
tagamisel. 
Sarnaselt abipolitseiniku seadusele 
lähtutakse keskkonnakaitse 
abiinspektori institutsiooni 
loomisel  põhimõttest, et 
abiinspektoril on jälgiv, abistav ja 
kaasatud roll avaliku korra kaitsel, 
kuid seda keskkonnakaitse 
valdkonnas. 



Keskkonnaministeerium Keskkonnakaitse abiinspektori 
seaduse eelnüõu 

      detsember 2020 mai 2021   Eesmärk on kaasata kodanikke 
keskkonnakaitsesse ja saada 
juurde võimekust rikkumiste 
avastamisel ja avaliku korra 
tagamisel.Sarnaselt abipolitseiniku 
seadusele lähtutakse 
keskkonnakaitse abiinspektori 
institutsiooni loomisel  
põhimõttest, et abiinspektoril on 
jälgiv, abistav ja kaasatud roll 
avaliku korra kaitsel, kuid seda 
keskkonnakaitse valdkonnas. 

Kultuuriministeerium Rahvaraamatukogu seaduse 
muutmise ja sellega seonduvalt 

teiste seaduste muutmise 
seaduse eelnõu 

Esitatud 
eelnõu VTK-
s 

VTK esitatud mai 
2020 

Eraldi 
mõjuanalüüsi ei 
koostata 

Esitatakse november 
2020 

    Rahvaraamatukogude võrgu ja 
juhtmise ning 
maakonnaraamatukogude 
kontseptsiooni uuendamine. 

Kultuuriministeerium 

Meediateenuste seaduse 
muutmise ja sellega seonduvalt 

teiste seaduste muutmise 
seadus 

  VTK ei koostatud 
(HÕNTE § 1 lg 2 p 2) 

Eraldi 
mõjuanalüüsi ei 
koostatud 

Esitatud veebruar 2020 Esitatakse 
august 2020 

  Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse 
üle Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv (EL) 2018/1808, 
millega muudetakse direktiivi 
2010/13/EL audiovisuaalmeedia 
teenuste osutamist käsitlevate 
liikmesriikide teatavate õigus- ja 
haldusnormide koordineerimise 
kohta. Ülevõtmise tähtaeg 
19.09.2020 

Kultuuriministeerium Etendusasutuse seaduse 
muutmise seaduse eelnõu 

  VTK esitatud märts 
2016 

Eraldi 
mõjuanalüüsi ei 
koostatud 

Esitatakse september  
2020 

Esitatakse 
detsember 2020 

  Ajakohastatakse etendusasutuste 
tegutsemisvorme ja   
etendusasutuste riigipoolse 
rahastamise süsteemi. 

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium 

                



Maaeluministeerium Maaelu ja põllumajandusturu 
korraldamise seaduse 
muutmise ning sellega 
seonduvalt teiste seaduste 
muutmise seadus (nn 
väärtusliku põllumajandusmaa 
eelnõu) 

      01.03.2020 01.06.2020   Eelnõuga seatakse keskmisest 
viljakamate muldadega 
põllumajandusmaade kaitseks 
kitsendused, millega kohaliku 
omavalitsuse üksus peab 
planeeringu koostamisel 
arvestama, et tagada nende 
muldade säilimine ja võimalus 
tagada riigi toiduga varustatus ka 
pikemas perspektiivis. 

Maaeluministeerium Mahepõllumajanduse seadus       01.04.2020 01.09.2020   Eelnõu eesmärk on viia 
mahepõllumajanduse seadus 
kooskõlla Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) 2018/848, 
mis käsitleb 
mahepõllumajanduslikku tootmist 
ja mahepõllumajanduslike toodete 
märgistamist ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EÜ) nr 834/2007. Määruse 
rakendamise tähtaeg on 1. jaanuar 
2021. 

Maaeluministeerium Veterinaarseaduse eelnõu       01.08.2020 01.09.2020   Eelnõu eesmärk on viia 
loomatervise valdkonna seadused 
(veterinaarkorralduse seadus, 
loomatauditõrje seadus ning 
loomade ja loomsete saadustega 
kauplemise ning nende impordi ja 
ekspordi seadus) vastavusse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2016/429, 9. märts 
2016, loomataudide kohta, millega 
muudetakse teatavaid 
loomatervise valdkonna õigusakte 
või tunnistatakse need kehtetuks 
(loomatervise määrus),  sätetega 
ning koondada need üheks 
seaduseks. Määruse rakendamise 
tähtaeg (eranditega) on 21. aprill 
2021. 



Maaeluministeerium Söödaseaduse muutmise 
seaduse eelnõu 

      01.04.2020 01.06.2020   Eelnõu eesmärk on rakendada 
komisjoni määrust (EL) 2020/XX, 
millega kehtestatakse erisööda 
kasutusotstarvete loetelu ja 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2008/38/EÜ (määrus on Euroopa 
Liidu Teatajas avaldamisel). 
Tegemist on tehnilise 
muudatusega, mis hõlmab ELi 
määrust dubleerivate normide 
kehtetuks tunnistamist ja muid 
määruse rakendamiseks vajalikke 
muudatusi.  Nimetatud EL i 
määrust tuleb kohaldada alates 9 
kuu möödumisest määruse 
jõustumise kuupäevast, kusjuures 
määrus jõustub 20. päeval pärast 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 
Kuna eelnõu seadusena 
rakendamisega ei kaasne olulist 
õiguslikku muudatust või muud 
olulist mõju, siis VTK-d ei plaanita.  



Maaeluministeerium Söödaseaduse muutmise 
seadus 

  01.11.2020         VTK väljatöötamine on seotud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2019/4, mis käsitleb 
ravimsööda tootmist, turuleviimist 
ja kasutamist, millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EÜ) nr 183/2005 ning 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiiv 90/167/EMÜ (ELT L 4, 
7.1.2019, lk 1—23) rakendamisega. 
Määruse rakendamise tähtaeg on 
28. jaanuar 2022. 

Maaeluministeerium Toiduseaduse muutmise seadus 
eelnõu 

        01.05.2020   Eelnõu eesmärk on vähedada toidu 
käitlejate halduskoormust, 
kaotades tegevusloakohustuse  
teatud käitlemisvaldkondades ja 
kehtestades väikesemahulise 
ettevõtte hoonete ja ruumide 
kohta paindlikumad nõuded.   

Maaeluministeerium Põllumajandusameti ning 
Veterinaar- ja Toiduameti 
Põllumajandus- ja 
Toiduametiks 
ümberkorraldamisega 
seonduvalt Vabariigi Valitsuse 
seaduse ja teiste seaduste 
muutmise seadus 

        01.03.2020   Eelnõu eesmärk on 
Maaeluministeeriumi 
valitsemisalas olevate asutuste 
ümberkorraldamine, mille käigus 
korraldatakse ümber 
Põllumajandusamet ning 
Veterinaar- ja Toiduamet ning 
ühendatakse need Põllumajandus- 
ja Toiduametiks 1. jaanuarist 2021. 
Eelnõu kohaselt muudetakse kokku 
30 seadust. 



Maaeluministeerium Euroopa Liidu ühise 
põllumajanduspoliitika 
rakendamise seaduse 
muutmise seadus 

      01.06.2020 01.08.2020   Eelnõu eesmärk on muuta 
mesindussektori toetuse saamise 
aluseks olevaid tingimusi nii, et 
mesindussektori toetuse maksmine 
toimuks PRIA-le esitatud 
maksetaotluse ja 
kuludokumentide, mitte 
tegevusaruande alusel. Samuti 
muudetakse teatud maaelu arengu 
toetuste andmist kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega nr 2017/2393 2017, 
millega muudeti maaelu arengu 
toetusti käsitlevaid EL õigusakte, 
nii, et loobutakse taotluste 
hindamisest. Kuna eelnõu 
seadusena rakendamisega ei 
kaasne olulist õiguslikku 
muudatust ega muud olulist mõju, 
ei koostata VTK-d (HÕNTE § 1 lg 2 p 
5).   

Maaeluministeerium Toidutarneahelas 
ettevõtjavahelistes suhetes 
esinevate ebaausate 
kaubandustavade takistamise 
seadus 

      01.06.2020 01.08.2020   Eelnõu eesmärk on Eesti õigusesse 
üle võtta Euroopa Parlamendi ja 
Nõukogu direktiiv (EL) 2019/633, 
mis käsitleb põllumajandustoodete 
ja toiduainete tarneahelas 
ettevõtjatevahelistes suhetes 
esinevaid ebaausaid 
kaubandustavasid. Direktiivi 
järgimiseks vajalikud õigusnormid 
tuleb vastu võtta ja avaldada 1. 
maiks 2021 ja neid norme tuleb 
kohaldama asuda 1. novembril 
2021. 



Maaeluministeerium Kalandusturu korraldamise 
seaduse muutmise seadus 

      01.03.2020 01.04.2020   Eelnõu eesmärk on muuta seadust 
nii, et Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondist  toetuse andmine 
oleks seotud kalapüüginõuete 
tõsiste rikkumiste eest määratud 
punktide arvuga ka siseveekogudel 
kalapüügiga tegelevate isikute 
puhul. Nii viiakse kalapüügiga 
tegelevad isikud toetuse 
taotlemisel võrdsesse olukorda. 
Samuti lisatakse kalamajandusliku 
riigiabi, vähese tähtsusega abi ja 
muu kalamajandusliku abi peatükki 
taotluse rahuldamata jätmise 
alusena võimalus rahuldada 
nõuetekohased taotlused 
rahastamiseks ettenähtud 
vahendite piires juhul kui määruses 
ei ole toetuse taotluse hindamist 
ette nähtud. 

Maaeluministeerium Loomade ja loomsete 
saadustega kauplemise ning 
nende impordi ja ekspordi 
seaduse muutmise seadus 

      01.03.2020 01.05.2020   Eelnõu eesmärk on viia seadus 
täielikku kooskõlla Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 2017/625, mis käsitleb 
ametlikku kontrolli ja muid 
ametlikke toiminguid, mida 
tehakse eesmärgiga tagada toidu- 
ja söödaalaste õigusnormide ning 
loomatervise ja loomade heaolu, 
taimetervise- ja 
taimekaitsevahendite alaste 
õigusnormide kohaldamine. 
Määruse ülevõtmise tähtaeg oli 14. 
detsember 2019.   



Maaeluministeerium Loomakaitseseaduse ja 
pankrotiseaduse muutmise 
seadus 

      01.03.2020 01.04.2020   Eelnõu eesmärk on täiendada ja 
täpsustada loomakaitseseaduses 
loomapidaja 
loomapidamiskohustuse 
ülevõtmist käsitlevat korda, 
sealhulgas anda loomapidajalt 
äravõetud loomapidamiskohustus 
üle Veterinaar- ja Toiduametile 
senise kohaliku omavalitsuse 
üksuse asemel. Pankrotiseadust 
puudutavad võimalikud 
muudatused puudutavad 
Veterinaar- ja Toiduameti ning 
pankrotihalduri koostöökohustust 
olukorras, kui pankrotivara hulka 
kuuluvad loomad. 

Rahandusministeerium                 

Siseministeerium Välismaalaste seaduse ja 
õppetoetuste ja õppelaenu 
seaduse muutmise seadus 

      01.12.2019 01.03.2020   Eelnõu on välja töötatud, et tagada 
nende välismaalaste Eestis 
viibimine ja Eestisse õppima ning 
elama asumine, kes on võimelised 
panustama Eesti arengusse ning 
kelle siinviibimine on kooskõlas 
avalike huvidega. 
Seadusmuudatuste kohta ei ole 
koostatud väljatöötamiskavatsust, 
lähtudes hea õigusloome ja 
normitehnika eeskirja § 1 lõike 2 
punktis 1 sätestatust, mille 
kohaselt ei ole seaduseelnõu 
väljatöötamiskavatsuse 
koostamine nõutud, kui eelnõu 
menetlus on põhjendatult 
kiireloomuline.  



Siseministeerium Välismaalaste seaduse, 
tulumaksuseaduse ja 
maksukorralduse seaduse 
muutmise seadus (Eestis 
töötamise reeglite 
väärkasutamise vähendamine) 

      01.08.2019 01.01.2020   Eelnõu eesmärk on tõkestada 
Eestis töötamise reeglite 
väärkasutamist ning võtta 
kasutusele lisameetmed, mis 
aitavad vähendada välismaalaste 
Eestis töötamise regulatsioonide 
kuritarvitamist. Tulumaksuseaduse 
ja maksukorralduse seaduse 
muutmise tulemusena täpsustub 
Eestis töötavate mitteresidentide 
töötasu maksustamise õigus ning 
mitteresidendist ettevõtjate, kel on 
Eestis töötajad MTA-s 
registreerimise- ning töötasudelt 
tulumaksu kinnipidamise kohustus. 
Seadusmuudatuste kohta ei ole 
koostatud väljatöötamiskavatsust, 
lähtudes hea õigusloome ja 
normitehnika eeskirja § 1 lõike 2 
punktis 1 sätestatust, mille 
kohaselt ei ole seaduseelnõu 
väljatöötamiskavatsuse 
koostamine nõutud, kui eelnõu 
menetlus on põhjendatult 
kiireloomuline.  



Siseministeerium Välismaalaste seaduse ja 
riigilõivuseaduse muutmise 
seadus (viisa vaidemenetlus) 

      01.08.2018 31.03.2020   Välismaalaste seaduse ja 
riigilõivuseaduse muutmise seadus 
(viisa vaidemenetlus). Eelnõuga on 
kavandatud muuta senist 
kaheastmelist haldusesisest 
vaidemenetluse korda nii, et 
edaspidi saab välismaalane pärast 
üheastmelist kohustuslikku 
haldusesisest vaidemenetlust 
esitada kaebuse halduskohtule. 
Seadusmuudatuste kohta ei ole 
koostatud väljatöötamiskavatsust, 
lähtudes hea õigusloome ja 
normitehnika eeskirja § 1 lõike 2 
punktis 2 sätestatust, mille 
kohaselt ei ole seaduseelnõu 
väljatöötamiskavatsuse 
koostamine nõutud, kui eelnõu 
puudutab EL õiguse rakendamist. 

Siseministeerium Kodakondsuse seaduse § 28 
täiendamise seadus 

      01.12.2019 01.03.2020   Eesmärk sätestada kodakondsuse 
äravõtmise alusena raskete 
riigivastaste kuritegude 
toimepanemine. 
Seadusmuudatuste kohta ei ole 
koostatud väljatöötamiskavatsust, 
lähtudes hea õigusloome ja 
normitehnika eeskirja § 1 lõike 2 
punktis 1 sätestatust, mille 
kohaselt ei ole seaduseelnõu 
väljatöötamiskavatsuse 
koostamine nõutud, kui eelnõu 
menetlus on põhjendatult 
kiireloomuline. 



Siseministeerium Välismaalaste seaduse ja teiste 
seaduse muutmise seadus 
(VMS V etapp) 

  15.10.2019   II poolaasta 2020 Muudatustega 
edasiminek 
sõltub  
arenduste 
rahastusest. 
Lisataotlus 
esitatud 
riigieelarve 
perioodi 2021-
2024. 

  Luuakse rändeinfosüsteem 
praeguse 2002. aastast pärineva 
PPA menetlusinfosüsteemi 
asemele. Muudatuste eesmärk on 
korrastada välismaalaste Eestis 
ajutise viibimise, elamise ja 
töötamisega seotud regulatsioone 
ja menetlusprotsesse ning seeläbi 
tugevdada rändekontrolli 
võimekust ning teha riskianalüüsi 
põhist migratsioonijärelevalvet, 
samuti vähendada koormust 
tööandjale ja välismaalasele ning 
PPA töökoormust. Samuti aitavad 
muudatused tõhusamalt ennetada 
ja tõkestada seadusliku rände 
reeglite väärkasutust, 
ebaseaduslikku rännet ning tagada 
avalikku korda ja riigi julgeolekut. 

Siseministeerium Politsei ja piirivalve seaduse ja 
teiste seaduste muutmise 
seadus 

  01.04.2019 01.03.2020 31.03.2020 01.09.2020   Biomeetriliste andmete 
koondamisel ühte infosüsteemi 
säilitatakse tulevikus hetkel mitme 
andmekogu koosseisu kuuluvaid 
andmeid ühes kohas ja tegu on uue 
andmekoguga, mis tuleb seaduse 
tasandil reguleerida. Muuta tuleb 
ka teisi seadusi, mille alusel 
biomeetrilisi andmeid hõivatakse 
ja sätestada, et tulevikus 
töödeldakse neid andmeid ABIS 
andmekogus. 



Siseministeerium Riigipiiri seaduse muutmise 
seadus 

      31.08.2019 31.03.2020   Eelnõu eesmärk on kehtestada 
piirivöönd ja muuta piiririba 
sätteid, et need vastaksid 
tegelikele vajadustele. Piirivööndi 
kehtestamine tagab piirivalve 
tegevuse tõhususe, võimaldades 
piiriturvalisuse viia uuele tasemele. 
Lisaks muudetakse RiPS-is 
sätestatud sõidukite 
maanteepiiripunkti sisenemise 
korraldamise regulatsiooni, et 
sätestada selgelt ja arusaadavalt 
nõuded sõidukite 
maanteepiiripunkti sisenemise 
korraldamisele. Eelnõuga luuakse 
õigus volitada PPA-le nimetatud 
halduslepingute sõlmimine. Enne 
eelnõu koostamist 
väljatöötamiskavatsust ei 
koostatud, sest eelnõu menetlus 
on kiireloomuline. Eelnõu on 
seotud „Vabariigi Valitsuse 
tegevusprogrammi 2019–2023” 
punktidega 2.26 ja 2.27, mille 
kohaselt tähtsustatakse ja 
tõhustatakse riigipiiri valvamist ja 
kaitset ning jätkatakse Eesti idapiiri 
valmisehitamist. 

  Rahvastikuregistri seaduse, 
perekonnaseisutoimingute 
seaduse ja riigilõivuseaduse 
muutmise seadus 

  01.07.2019   30.04.2020 30.11.2020   Eelnõu on peamiselt seotud RRS-i 
ja PKTS-i menetluste 
automatiseerimisega ning RR-i 
väljavõtete eest riigilõivu 
võtmisega. Lisaks on eelnõus ka 
teisi nimetatud seaduste sätteid, 
mis vajavad  muutmist. 



Siseministeerium Nimeseadus (uus terviktekst)   30.11.2015   01.06.2019 30.04.2020 

  

Uus nimeseaduse terviktekst. 
Kehtiv NS on vastu võetud 2005. 
aastal. Enam kui kümne aasta 
jooksul on olukord ühiskonnas 
muutunud, mille tõttu on tekkinud 
vajadus NS-i ajakohastada. Uue 
seaduseelnõu koostamise eesmärk 
on saavutada selgem, 
arusaadavam ja lihtsamini 
rakendatav NS, milles on 
arvestatud ühiskonnas aset leidnud 
muudatustega. Sisserände 
suurenemine ja inimeste vaba 
liikumine on toonud eri 
kultuuriruumist Eestisse palju 
välisriigi kodanikke, kuid kehtiva 
seadusega ei ole kaetud olukorrad, 
mis arvestaksid nende inimeste 
tausta või päritoluriigi eripära.  



Siseministeerium Lõhkematerjaliseaduse 
muutmise seadus 

  01.06.2019   30.10.2020     2015. a jõustunud politsei ja 
piirivalve seaduse ning 
päästeteenistuse seaduse 
muutmise ning sellega seonduvalt 
teiste seaduste muutmise 
seadusega tehti muudatused 
politsei ja piirivalve seaduse 
(edaspidi PPVS) §-s 451, 
päästeteenistuse seaduse (edaspidi 
PäästeTS) §-s 73 ning 
kaitseväeteenistuse seaduse 
(edaspidi KVTS) §-s 921, millega 
sätestati kohustus 
daktüloskopeerida ja võtta DNA-
proovid politseiametnikelt, kes 
teenindavad sündmuskohti või 
puutuvad kokku ekspertiisi- ja 
uuringuobjektidega ning 
päästeametnikelt ja 
tegevväelastelt, kes on seotud 
demineerimistöödega. 
Muudatusega ei reguleeritud 
lõhkaja, lõhkemeistri ja 
pürotehniku kutsetunnistusega 
isikute (edaspidi ühiselt nimetatud 
lõhkematerjali vahetu käitleja) 
daktüloskopeerimiseks ja neilt 
DNA-proovi võtmise 
kohustust.Erasektoris töötava 
lõhkematerjali vahetu käitleja 
daktüloskopeerimine ja DNA-
proovi võtmise peamine eesmärk 
süütegude menetlemisel välistada 
võimalikult kiiresti lõhkematerjali 
seaduslikud käitlejad või saada 
kinnitus, kas lõhkematerjali 
seaduslik käitleja võib olla seotud 
süüteo asjaoludega või tuvastada 
isikud, kes olid lõhkematerjaliga 
kokkupuutes enne kui see 
ebaseaduslikku valdusesse sattus. 
Ehk teisiti öeldes on eesmärk 
tekitada sõrmejälgede ja DNA-
proovide võtmisega riiklikusse 
registrisse võrdlusmaterjali 
olemasolu, mida saaks kasutada 
sündmuskohalt saadud jälgede 
võrdlemiseks ja kuritegude 
asjaolude kiiremaks tuvastamiseks 
ning tulevikus lõhkematerjalidega 
seotud kuritegude ennetamiseks. 
Selliselt on võimalik kiiresti 
välistada sündmuskohalt võetud 
lõhkematerjali seadusliku käitleja 
jäljed ning keskenduda 
tundmatutele jälgedele. See aitab 
võimalikult tõhusalt leida süüteo 



toimepanija ning seeläbi taastada 
elanike turvatunne ja vältida 
järgmiste samaliigiliste süütegude 
toimepanemine. Samuti kujutab 
lõhkematerjali käitlemine endast 
ohtu käitlejale endale ning 
käitlemisvea või õnnetuse 
tagajärjel võib osutuda vajalikuks 
käitleja isikusamasuse 
tuvastamine. 
Väljatöötamiskavatsuses esitatud 
muudatus aitab kaasa ühiskonna 
siseturvalisuse ja –julgeoleku 
stabiliseerimisele. Olukord 
ühiskonnas muutub turvalisemaks, 
kuna selle toimel väheneb oht 
inimeste elule ja tervisele, millest 
tulenevalt suureneb ka ühiskonna 
usaldus riigi suhtes. 



  Hädaolukorra seaduse 
muutmise seaduse 
väljatöötamiskavatsuse 
koostamine 

  30.11.2020         VTK-s analüüsitakse ja pakutakse 
välja õigusruumi muudatused KOV-
de kriisideks valmisoleku 
tõstmiseks. Ülesanne on seotud 
VVJKi otsusega, mille kohaselt 
peab SiM kaaluma elutähtsat 
teenust korraldava asutuse 
kohustuse laiendamist kõikidele 
KOV-dele ning esitama ettepaneku 
,kuidas parandada piirkondlikku  
kohalike omavalitsuste, 
riigiasutuste ja ETOde koostööd 
kriisideks valmistumisel ja selle 
lahendamisel. SiM esitab oma 
ettepanekud (sh VTK koostamise 
vajaduse) kabinetinõupidamisele, 
kus otsustatakse VTK koostamise 
vajadus. 

Siseministeerium Politsei ja piirivalve seaduse 
ning sellest tulenevalt teiste 
seaduste muutmise seadus 

  01.12.2019   01.09.2020 31.12.2020   Eelnõu koostamise tingis vajadus 
luua sisekaitse reserv, mis 
võimaldab PPA-l saavutada vajalik 
tegutsemisvõime pikaajaliste ja 
keerukate kriisidega 
toimetulekuks.  



Siseministeerium Perehüvitiste seaduse 
muutmise ja sellega seonduvalt 
teiste seaduste muutmise 
seadus 

      29.02.2020 01.04.2020   Eelnõuga tehtavate muudatuste 
eesmärk on luua õigusselgus, 
täpsustada sätete sõnastust ja 
ühtlustada terminikasutust ning 
täiendada olemasolevaid sätteid 
sõnastusega, mis on õigusloome 
käigus redaktsioonist ekslikult välja 
jäänud. Sellega tagatakse isikutele 
senisest suurem õigusselgus ning 
seadusega pandud õigustest ja 
kohustustest ühene arusaadavus. 
Samuti viiakse perehüvitise 
seaduse 2022. aasta 1. aprillil 
jõustuv redaktsioon kooskõlla 
Riigikohtu põhiseaduslikkuse 
järelevalve kolleegiumi 30. 
oktoobri 2019. a otsusega 
kohtuasjas nr 5-19-25 
„Perehüvitiste seaduse § 37 lg 3 
teise lause põhiseaduspärasuse 
kontroll“. Eelnõule ei ole koostatud 
väljatöötamiskavatsust, kuna 
muudatuste sisu ja tähtsuse tõttu 
on eelnõu menetlus kiireloomuline 
(HÕNTE § 1 lõige 2 punkt 1) ning 
seaduseelnõu seadusena 
rakendamisega ei kaasne olulist 
õiguslikku muudatust või muud 
olulist mõju (HÕNTE § 1 lõige 2 
punkt 5). 

  Perehüvitiste seaduse ja teiste 
seaduste muutmise seadus 

  01.06.2018   31.05.2020 31.10.2020   Täitemenetluse seadustiku 
(edaspidi TMS) kohaselt 
pankrotimenetluse alustamisega 
täitemenetlus lõppeb, mis 
tähendab seda, et ka lapsel ei ole 
enam võimalik TM elatisabi saada. 
Eelnõu eesmärgiks on, et lastel, 
kelle vanema suhtes on algatatud 
pankrotimenetlus, oleks menetluse 
ajal võimalik riigilt elatisabi saada. 



Siseministeerium Perepileti õigusliku 
regulatsioon 

  31.12.2020         Peredele müüdavate piletite sisu 
osas hetkel kõigile 
teenusepakkujatele kehtiv ühtne 
regulatsioon puudub.Eesmärgiks 
on tagada lasterikastele peredele 
perepileti alusel teenustele parem 
ligipääs, kus perepilet ei piira laste 
arvu. 

Siseministeerium Perehüvitiste seaduse 
muutmise seadus 

  31.12.2020         Kahe järjestiku sündiva lapse puhul 
samas suuruses vanemahüvitise 
maksmise pikendamine 2,5-aastalt 
3-aastase sünnivahemikuni. Eelnõu 
eesmärk on toetada, samas muuta 
paindlikumaks järjestikuste 
sündide planeerimist. Sündimuse 
vaatest on edasilükatud sünnid 
seotud riskiga, et need ei pruugi 
erinevatel põhjustel tulevikus 
enam realiseeruda. Seetõttu on 
oluline, et regulatsioonid ei 
mõjutaks peresid majanduslikel 
kaalutlustel soovitud järjestikuseid 
sünde edasi lükkama. Eelnõu 
koostamine sõltub RES tulemusest, 
kas muudatusele on riigieelarvest 
raha eraldatud. 

Siseministeerium Perelepituse regulatsiooni 
väljatöötamine 

  01.08.2016   31.10.2020 28.02.2021   Eelnõuga reguleeritakse 
perelepitusteenusele suunamise 
alused ja teenuse osutamise 
tingimused. Teenus saab olema 
riigi poolt rahaliselt kaetud, 
tagades üleeestilise ühtlase 
teenuse kättesaadavuse. RES 
taotlus teenuse IT välja 
arendamiseks (2021) ja teenuse 
rakendamiseks (2022). Jõustumine 
sõltub RES taotluste rahastamisest. 



Siseministeerium Liiklusseaduse, 
väärteomenetluse seadustiku 
ja teiste seaduste muutmise 
seadus 

  31.03.2020   30.09.2020 28.02.2021   Varalise kahjuga liiklusõnnetuste 
kahjunõuete menetluse 
delegeerimine ja 
väärteomenetluste vähendamine.  

Siseministeerium Korrakaitseseaduse, kohaliku 
omavalitsuse korralduse 
seaduse ja teiste seaduse 
muutmise seadus  

  01.10.2019   30.04.2020 31.08.2020   Õiguste laiendamine kohalikele 
omavalitsustele pandud 
korrakaitsega seotud ülesannete 
paremaks täitmiseks. 

Siseministeerium Liiklusseaduse, 
väärteomenetluse seadustiku 
ja teiste seaduste muutmise 
seadus 

  01.10.2019   30.04.2020 31.08.2020   Kiiruskaamerate kasutusele 
võtmine kohalike omavalitsuste 
poolt. 

Siseministeerium Turvategevuse seadus   01.04.2016   30.11.2019 31.03.2020   Eelnõuga kehtestatakse 
turvaseaduse uus terviktekst, mis 
vastab nii siseturvalisuse 
valdkonna strateegilistele 
arenguvajadustele kui ka 
tänapäevastele avaliku korra 
tagamise ja majandustegevuse 
reguleerimise alustele. 
Põhimõtteliste muudatuste tõttu 
nimetatakse uus terviktekst ümber 
turvategevuse seaduseks.  

Sotsiaalministeerium Ravimiseaduse ja 
ravikindlustuse seaduse 
muutmine 

  detsember 2016   juuli 2019 mai 2020   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 ja ravimialase 
tegevuse arendamine. 



Sotsiaalministeerium Ravimiseaduse, ravikindlustuse 
seaduse ja riigilõivuseaduse 
muutmine 

  VTK-d ei koostata   juuli 2020 september 2020   Ravimiseaduse kooskõlla viimine 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 536/2014, 
millega tunnistatakse kehtetuks 
ravimite kliinilisi uuringuid 
reguleeriv direktiiv 2001/20/EÜ. 
Muudatused peavad olema 
siseriiklikku õigusesse üle võetud 
hiljemalt 2021, st 6 kuu jooksul 
pärast seda, kui EL portaal ja 
andmebaas on saavutanud täieliku 
toimivuse ning Euroopa Komisjon 
on avaldanud vastava teate 
Euroopa Liidu Teatajas, mis toimub 
eelduslikult 2020 lõpus või 2021 
aasta alguses.  

Sotsiaalministeerium Meditsiiniseadme seaduse 
muutmine 

  VTK-d ei koostata   november 2019 märts 2020   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2017/745 järgi 
kohaldatakse alates 26. maist 
2020. a. Seoses sellega 
muudetakse meditsiiniseadme 
seadust ja selle alusel kehtestatud 
rakendusakte ning vajalik on teha 
tehnilisi täpsustusi teistes 
seadustes (jäätmeseadus, 
biotsiidiseadus, tubakaseadus) 
ning kehtestada riigilõivud 
(riigilõivuseaduse muudatus). 

Sotsiaalministeerium Rahvatervishoiu seaduse 
muutmine 

  2013. aasta   2017 - 2019 juuni 2020   Rahvatervishoiu valdkonna 
põhimõtete kaasajastamine. 

Sotsiaalministeerium Biotsiidiseaduse muutmine   VTK-d ei koostata   juuli 2020 oktoober 2020   Seaduse kaasajastamine ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 528/2012 
kooskõlla viimine. Riigilõivude ning 
toimikute hindamise tasude 
uuendamine. 

Sotsiaalministeerium Nakkushaiguste ennetamise ja 
tõrje seaduse muutmine 

  detsember 2020         Nakkushaiguste ennetamise ja 
tõrje seaduse kaasajastamine. 



Sotsiaalministeerium Töötuskindlustuse seaduse, 
tööturuteenuste ja –toetuste 
seaduse muutmine 

  jaanuar 2020   2021     Töötushüvitiste reform, I osa on 
18.06 Riigikogus vastu võetud, II 
osa on VV-s arutlusel. Kogu reformi 
eelnõu kiireloomuliste muudatuste 
tõttu edasi lükkunud. 

Sotsiaalministeerium Töövaidluse lahendamise 
seaduse muutmine 

  HÕNTE § 1 lg 2 p 1 ja 
5  

  veebruar 2020 mai 2020   

Tehakse vajalikud muudatused 
(kaasistujate tasu tõstmine, 
töövaidluskomisjoni juhatajate 
ametisse nimetamine jne) 
töövaidluse lahendamise 
seadusesse. 

Sotsiaalministeerium Töölepingu seaduse muutmine   VTK-d ei koostata   september 2020 detsember 2020   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi (EL) 2019/1158, 20. juuni 
2019, milles käsitletakse 
lapsevanemate ja hooldajate töö- 
ja eraelu tasakaalu, ülevõtmine.  

Sotsiaalministeerium Eestisse lähetatud töötajate 
töötingimuste seaduse 
muutmine 

  VTK-d ei koostata   september 2019 veebruar 2020   Ette on valmistatud ja 
kinnitamiseks esitatud lähetatud 
töötajate direktiivi ülevõtmisega 
seotud muudatused 
seadusandluses. 

Sotsiaalministeerium Töötervishoiu ja tööohutuse 
seaduse 

  jaanuar 2020   märts 2020 september 2020   Tööelu infosüsteemi (TEIS) 
rakendamiseks vajalike õiguslike 
muudatuste koostamine. Tegevus 
jätkub 2021. 

Sotsiaalministeerium Surma põhjuse tuvastamise 
seaduse muutmine 

  2018. aasta 2018. aasta september 2020 detsember 2020   Surma põhjuse tuvastamise 
seaduse kaasajastamine. 

Sotsiaalministeerium Tervishoiuteenuse 
korraldamise seaduse ja 
ravikindlustuse seaduse 
muutmine 

  2018. aasta 2018. aasta august 2020 oktoober 2020   Üldarstiabi jätkusuutlikkuse 
tagamiseks vajalikud muudatused. 
Õdede õiguste laiendamine. 
Kindlustuskaitse tingimuste 
parandamine, töövõimetuslehtede 
väljakirjutamise tingimuste 
muutmine 



Sotsiaalministeerium Tervishoiuteenuste 
korraldamise seaduse ja teiste 
seaduste muutmine 

  november 2019   september 2020 oktoober 2020   Hindamisvahendite keskkonna 
loomine, valdkonnaülene andmete 
kasutus. 

Sotsiaalministeerium Psühhiaatrilise abi seadus 
 

 

 

  detsember 2020         Väljatöötamiskavatsuses 
kirjeldatakse psühhiaatrilise abi 
seaduse tervikuna uuendamise 
vajadus. 

Sotsiaalministeerium Sotsiaalhoolekande seaduse 
muutmine 

  september 2019 märts 2020 juuli 2020 oktoober 2020   Tegevuse käigus viiakse SHS-i 
perevanema lepingu regulatsiooni 
sisse muudatused (erisused 
Töölepingu seadusest), mis 
võimaldavad perevanemad 
kindlustada vajalike sotsiaalsete 
garantiidega. Seadus peab 
jõustuma hiljemalt 1.01.2021. 

Sotsiaalministeerium Sotsiaalhoolekande seaduse 
muutmise seaduseelnõu 
väljatöötamise kavatsus 

  veebruar 2020         Ettepanek seaduse muutmiseks, et 
tagada Brüssel IIb määruse alusel 
Eestisse paigutatud lastele 
kvaliteetne teenus. 

Sotsiaalministeerium Pikaajalise hoolduse korraldus 
Eestis 

  september 2020         Töötatakse välja pikaajalise 
hoolduse korraldust käsitleva 
seadusraamistiku 
väljatöötamiskavatsus. 

Sotsiaalministeerium Ohvriabi seaduse muutmine   juuni 2020   märts 2021     Ohvriabi seaduse kaasajastamine. 

Välisministeerium                 

 


