
 
NR Eesmärk/Meede/Tegevus Indikaator/Tulemus Vastutaja  Algtase  2015 2016 2017 2018 

1. Hindame kriitiliselt iga 
õigusakti vajalikkust ja pöörame 
suurt tähelepanu 
õigusloomeprotsessi järgimisele 
ning õigusaktide kvaliteedile. 

              

    OECD Regulatory Policy Review hinnang Eesti parema 
õigusloome arengutele 

        I–III kvartal   

    Eelnõu koostamisele eelneb väljatöötamiskavatsus, va 
HÕNTE § 1 lg 2 sätestatud erandid 

  19%       100% 

    Riigikogu käesoleva, so XIII koosseisu poolt vastuvõetud 
seaduste arv 

  477       < 477 

    Kehtivate seaduste muutmine    83%       < 83% 

    Seadusemuudatustele planeeritakse järelhindamine   puudub   fikseeritakse 
algtase 

    

    Seadusemuudatustele on tehtud järelhindamine   puudub   fikseeritakse 
algtase 

    

    Väheneb selliste kiireloomuliste seaduseelnõude arv, 
millele HÕNTE § 1 lg 2 p 1 alusel ei tehta VTK-d 

  18%       <18% 

1.1. Väljatöötamiskavatsuse koostamise 
vajadus, sisu ja erandite kasutamise 
juhud on paremini mõistetavad 

1) Ajakohastatud juhendmaterjalid; 2) Kaalutud on 
olulisuse üle otsustamise lihtsustamist ja määratlusest 
„väike, keskmine, suur“ loobumist; 3) toimunud koolitused 
muudatuste tutvustamiseks; 4) vajadusel HÕNTE, 
kaasamise hea tava ja mõjude hindamise metoodika 
muudatused 

 
 

Justiits-
ministeerium 

  2) IV kvartal 1) I kvartal 
3) II kvartal 
4) II – IV 
kvartal 

    

1.2. Väljatöötamiskavatsuse vorm on 
mugavam kasutada 

1) Lihtsustatud VTK vorm, vähendades korduvaid osi; 2) 
Muudatused VTK vormi ülesehituses, alustades probleemi 
kirjeldusest; 3) erinevateks juhtumiteks erinevad vormid;  

Justiits-
ministeerium 

  IV kvartal       

1.3. VTK-de kooskõlastamisel lähtutakse 
ultima ratio põhimõttest ja 
õigusloome on tõenduspõhine 

1) Justiitsministeerium jätab kooskõlastamata VTK, milles 
sisalduva lahenduse vajalikkus ei ole põhjendatud; 2) 
Justiitsministeerium teeb märkused ja palub täiendatud 
kujul uuesti kooskõlastamiseks esitada VTK, kus ei ole 
piisavalt informatsiooni probleemi, eesmärgi, ühe või 
mitme võimaliku lahenduse ja nende lahenduste 
eeldatavate mõjude kohta, et oleks võimalik otsustada 
õigusliku muudatuse vajalikkuse üle; 3) Justiitsminis-
teerium jätab kooskõlastamata eelnõu, milles sisalduva 
lahenduse vajalikkus ei ole põhjendatud ning millel 
puudub tõenduspõhine ja argumenteeritud mõjude osa. 

Justiits-
ministeerium 

  jooksvalt jooksvalt jooksvalt jooksvalt 

1.4. Seaduseelnõu koostamisele peab 
eelnema VTK 

1) Justiitsministeerium jätab kooskõlastamata 
seaduseelnõu, millele ei ole eelnenud VTK-d, välja 
arvatud juhul, kui see on HÕNTE §-s 1 sätestatud erandi 
alusel põhjendatud.  

Justiits-
ministeerium 

  jooksvalt jooksvalt jooksvalt jooksvalt 

1.5. Olemas on ülevaade VTK-de 
koostamise kohta ja see on 
avalikkusele kättesaadav 

1) VTK-de koostamise ja koostamata jätmise, sisu ning 
kooskõlastamiste kohane statistika on kogutud; 2) 
Statistika on sisendiks justiitsministri aasta ülevaatele 
õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018 rakendamise 

Justiits-
ministeerium 

  1) jooksvalt 1) jooksvalt; 
3) I kvartal 

1) jooksvalt; 
2) I kvartal; 
3) I kvartal 

1) jooksvalt; 
2) I kvartal; 3) 

I kvartal 



kohta; 3) Justiitsministeerium avaldab statistika VTKde 
koostamise kohta oma koduleheküljel. 

1.6. Väldime ülereguleerimist Valminud soovituslik juhendmaterjal, mida reguleerida 
seaduses ja mida mitte 

Justiits-
ministeerium 

    IV kvartal   

1.7. Olemas on teave, kas seaduste 
prognoositav mõju ka tegelikult 
ilmneb ja kas soovitud eesmärgid 
täidetakse või mitte 

1) läbi on viidud pilootprojekt olulise seadusemuudatuse 
järelhindamiseks; 2) olulistele seadustele planeeritakse 
järelhindamine ja sellekohane teave esitatakse 
seletuskirjas planeeritava järelhindamise kohta; 3) 
planeeritavad järelhindamised kajastakase õigusloome 
tööplaanide ülevaates; 4) ettepanek Riigikontrollile hinnata 
seaduse mõju majanduskasvule; 5) ettepanek Riigikogu 
komisjonidele teha seaduste järelhindamisi 

Justiits-
ministeerium 
Valdkonna 

eest vastutav 
ministeerium 

    1) sõltub 
ülesannetest 
tööplaanis ja 
sobiva teema 
ning partneri 
leidmisest; 

2) jooksvalt; 
3) jooksvalt; 

4) ja 5) 
I kvartal 

1) sõltub 
ülesannetest 
tööplaanis ja 
sobiva teema 
ning partneri 
leidmisest; 2) 
jooksvalt; 3) 

jooksvalt 

1) sõltub 
ülesannetest 
tööplaanis ja 
sobiva teema 
ning partneri 
leidmisest; 

2) jooksvalt; 
3) jooksvalt 

2. Suurendame huvirühmade 
kaasatust võimalikult varases 
poliitika kujundamise etapis. 

              

    VTK-des on esitatud kaasamise plaan   puudub   fikseeritakse 
algtase 

    

    SK-des on esitatud lisaks sellele, keda kaasati, teave ka 
selle kohta, kuidas kaasati.  

  puudub   fikseeritakse 
algtase 

    

    Kaasamisel kasutatakse erinevaid kaasamise vorme   puudub   fikseeritakse 
algtase 

    

    SK-des on esitatud teave huvigruppide muudatustest 
teadlikuks tegemise kohta ja õigusakti tutvustamise kava.  

  puudub   fikseeritakse 
algtase 

    

2.1. Huvirühmade kaasatus võimalikult 
varases poliitika kujundamise etapis 
on suurenenud 

1) VTK kaasamist puudutavas osas on esitatud kaasamise 
plaan, kus on kirjeldatud, keda, kuidas ja millal on juba 
kaasatud ning keda, kuidas ja millal plaanitakse 
edasistesse tegevustesse kaasata; 2) Seaduseelnõu 
seletuskirja kaasamist puudutavas osas on esitatud lisaks 
selle, keda kaasati, info ka selle kohta, kuidas kaasati; 3) 
Õigusloome protsess on lahti kirjutatud 

Justiits-
ministeerium 
Riigikantselei  

    1) jooksvalt 
2) IV kvartal 
3) IV kvartal 

1) jooksvalt 1) jooksvalt  

2.2. Õigusloome arvestab sihtrühma 
eripära 

1) õigusakti mõjusama rakendumise saavutamiseks 
"nügimise" (nudging) võtete kasutamine õigusloomes 
pilootprojekti näitel; 2) õppevisiidi raames ekspert Eestisse 
tuua nügimisvõtete tutvustamiseks õigusloojatele 
suunatud seminaril 

Justiits-
ministeerium 
Riigikantselei 

valdkonna 
eest vastutav 
ministeerium 

    1) sõltub 
ülesannetest 
tööplaanis ja 
sobiva teema 
ning partneri 
leidmisest; 
2) II kvartal 
sõltub 1. ül 
täitmisest 

1) sõltub 
ülesannetest 
tööplaanis ja 
sobiva teema 
ning partneri 
leidmisest; 

1) sõltub 
ülesannetest 
tööplaanis ja 
sobiva teema 
ning partneri 
leidmisest; 

2.3. Huvirühmad teavad, kuidas õigusakti 
rakendada 

Seaduseelnõu seletuskiri sisaldab teavet selle kohta, 
kuidas kavatsetakse huvigruppe ja vajadusel laiemat 
avalikkust muudatustest teadlikuks teha ning tagada 
õigusakti rakendatavus. 

    jooksvalt jooksvalt jooksvalt jooksvalt 

  



3. Ettevõtjatele ja kodanikele 
halduskoormust lisades seame 
eesmärgiks vähendada nende 
halduskoormust mõnes teises 
valdkonnas. 

              

    VTK-des ja seletuskirjades on esitatud teave 
halduskoormuse tõstmise kohta 

  puudub   fikseeritakse 
algtase 

    

    VTK-des ja seletuskirjades on esitatud teave 
halduskoormuse vähendamise kohta 

  puudub   fikseeritakse 
algtase 

    

3.1. Halduskoormuse mõõtmine toimub 
ühtsetel alustel 

1) halduskoormuse hindamise protsessi analüüs; 2) 
analüüsist lähtuvad ettepanekud 

Majandus- ja 
Kommunikat-

sioonim-
inisteerium 

Justiits-
ministeerium 

      1) I kvartal   

3.2. VTK ja SK kajastavad teavet 
halduskoormuse kohta 

1) VTK vormis eraldiseisev küsimus halduskoormuse 
kohta; 2) VTK ja seaduseelnõu seletuskiri sisaldavad 
teavet selle kohta, et kui halduskoormust tõstetakse, siis 
kuidas seda vastavalt vähendatakse 

Justiits-
ministeerium 

          

4.  Valitsuse poliitika 
kujundamisel Euroopa Liidu 
õiguses ning selle ülevõtmisel 
arvestame õigusloome kvaliteedi 
parandamise ja mahu 
vähendamise põhimõtet. 

              

    Seaduseelnõu näeb ette rangemad nõuded kui EL 
direktiiv, mille ülevõtmiseks see on kavandatud 

  puudub   fikseeritakse 
algtase 

    

4.1. Julgustame ametnikkonda kaitsma 
ultima ratio põhimõtet ka Euroopa 
Liidu õigusaktide läbirääkimiste 
käigus.  

EL õigusaktide läbirääkimistel arvestatakse õigusloome 
ultima ratio põhimõtet 

    jooksvalt jooksvalt jooksvalt jooksvalt 

4.2. EL õiguse ülevõtmisel kaalutakse ja 
põhjendatakse, kas Eesti kehtestab 
rangemad nõuded või mitte. 

EL õigust ülevõtva eelnõu seletuskirjas on koos 
põhjendustega selgelt välja toodud olukorrad, kus: 
1) Eesti soovib kehtestada rangemad nõuded kui EL 
õigusakt ette näeb (gold-plating ehk ülerakendamine);  
2) Eesti kasutab või jätab kasutamata Euroopa Liidu 
õigusakti poolt võimaldatud erandi; 
3) Eesti hakkab direktiivi osaliselt või täielikult rakendama 
tähtajast varem. 

    jooksvalt jooksvalt jooksvalt jooksvalt 

4.3. EL õiguse rakendamiseks on olemas 
praktilised juhtnöörid, millest lähtuda 

EL õiguse ametniku käsiraamat on ajakohastatud (mh on 
teave goldplatingu kohta ja VTK-de koostamise vajaduse 
kohta EL õiguse rakendamise korral sellesse lisatud) 

      I kvartal     

4.4. EL nõuetest rangemad nõuded ei 
tohi ettevõtjaid põhjendamatult 
piirata 

1) välja on selgitatud olulisemad valdkonnad, kus 
ülerakendamine (goldplating) ettevõtjaid piirab; 2) 
olulisemate valdkondade ülerakendamise (goldplatingu) 
analüüs; 3) analüüsist lähtuvad ettepanekud 
põhjendamatust ülerakendamisest edastatakse 
vastutavatele ministeeriumidele 

Justiits-
ministeerium 

valdkonna 
eest vastutav 
ministeeirum 

    1) I kvartal; 
2) ja 3) sõltub 
ülesannetest 
tööplaanis ja 
sobiva teema 
ning partneri 
leidmisest; 

2) ja 3) sõltub 
ülesannetest 
tööplaanis ja 
sobiva teema 
ning partneri 
leidmisest; 

2) ja 3) sõltub 
ülesannetest 
tööplaanis ja 
sobiva teema 
ning partneri 
leidmisest; 



5. Suurendame 
justiitsministeeriumi vastutust 
õigusloome kvaliteedi tagamisel 
ning sellega tegelevate ametnike 
ettevalmistamisel ja arendamisel 
ning õigusloome tööplaanide 
ühtlustamisel. Justiitsminister 
teeb ettekande õiguspoliitika 
arengusuundade elluviimise kohta 
juba aasta alguses. 

              

    Ministeeriumide õigusloome tööplaanide ülevaade 
avaldatakse aasta algusest 

  aprill aprill     jaanuar 

    Ministeeriumide õigusloome tööplaanide väliste 
õigusloomeliste ülesannete arv  

  puudub   fikseeritakse 
algtase 

  < algtase 

5.1. Õigusloomejuristide ümarlaua 
raames luuakse töörühmad, mis 
arutavad võimalusi ühtlustada 
õigusloomejuristide taset 

1) õigusloomejuristide värbamise ja arendamise ühtsed 
põhimõtted 
2) õigusloomejuristide rotatsiooni süsteemi loomine 

      1) IV kvartal 2) IV kvartal   

5.2. Paremini koordineeritud ja 
terviklikum valitsuse õigusloome 

1) ministeeriumide tööplaanide seadusloomet puudutav 
osa (alates eelanalüüsidest kuni järelanalüüsideni) on 
koondatud ühtsesse dokumenti - ministeeriumide 
õigusloomeplaanide ülevaatesse; 2) ministeeriumide 
õigusloomeplaanide ülevaate koostamise käigus on läbi 
räägitud võimalikud koostööprojektid ministeeriumide 
vahel ja antud soovitused hea õigusloome põhimõtete 
järgimiseks 

Justiits-
ministeerium 

  1) ja 2) IV 
kvartal  

1) ja 2) IV 
kvartal  

1) ja 2) IV 
kvartal  

1) ja 2) IV 
kvartal  

5.3. Läbipaistev õigusloome 
kavandamine 

1) Ministeeriumide õigusloome tööplaanide ülevaade on 
avalikkuse jaoks kättesaadav jooksva aasta algusest; 2) 
ministeeriumide õigusloome ülevaade on aastaringselt 
ajakohane, st muutuste korral õigusloomeplaanides on 
kajastatud vastavad muudatused ka ülevaates; 3) 
ministeeriumide õigusloomeplaanide ülevaate koostamise 
kontseptsioon, sh koostamispõhimõtted, -aeg, 
töökorraldus ja kättesaadavaks tegemine  

Justiits-
ministeerium 
Riigikantselei 

  1) ja 2) 
jooksvalt 

1) ja 2) 
jooksvalt 

3) IV kvartal  

1) ja 2) 
jooksvalt 

1) ja 2) 
jooksvalt 

5.4. Ettekanne õiguspoliitika 
arendusuundade täitmise kohta 
tehakse täisaasta kohta, andes 
ülevaate eelneva aasta õigusloome 
trendide ja statistika kohta ning 
lisades sellele ettevaatavalt uue 
aasta ministeeriumide 
õigusloomeplaanide ülevaate. 

1) Tehtud ettepanek Riigikogule muuta Riigikogu otsust 
"Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018" (edaspidi 
ÕPAS) selliselt, et analoogselt kriminaalpoliitika 
arengusuundadele esitab Vabariigi Valitsus Riigikogule 
hiljemalt 1. märtsiks iga-aastase ülevaate.; 2) 
ministeeriumide õigusloomeplaanide ülevaade lisatakse 
ÕPAS ülevaatele  

Justiitsministe
erium 

    1) I kvartal 2) jooksvalt 2) jooksvalt 

  



6.  Töötame läbi võimalikud 
alternatiivid ühise õigusteenistuse 
loomiseks ministeeriumide 
ühismajas. 

              

6.1. Ühtsem õigusloome valitsuse 
tasandil 

1) Praktikas on läbi viidud piloote mitme ministeeriumi 
valitsemisala puudutavatele projektidele, kus valitsuse 
õigusloome toimub koostöös ja ilma omavahelise 
formaalse kooskõlastamiseta (st koostöö sisuline ja pidev, 
ametlikke kooskõlastuskirju ei vaheta) 
2) Ühise õigusteenistuse detailne juriidiline rakendatavuse 
analüüs  

      1) sõltub 
ülesannetest 
tööplaanis ja 
sobiva teema 
ning partneri 
leidmises 
2) II kvartal 

1) sõltub 
ülesannetest 
tööplaanis ja 
sobiva teema 
ning partneri 
leidmises 

1) sõltub 
ülesannetest 
tööplaanis ja 
sobiva teema 
ning partneri 
leidmises 

7. Suurendame seaduseelnõu 
pealkirja informatiivsust 
poliitiliselt oluliste eelnõude 
puhul. 

              

7.1. Eelnõu pealkirjast nähtub eelnõu 
sisu 

1) võimaluse korral poliitiliselt oluliste muutmise eelnõude 
puhul lisada eelnõu pealkirja selle sisu avava teabe 2) 
eelnõude sisukokkuvõtted on lihtsas ja selges keeles 
üldarusaadavad 

    jooksvalt jooksvalt jooksvalt jooksvalt 

8. Muudame ühtsemaks 
valitsuse seisukohtade 
esindamise eelnõude 
menetlemisel riigikogus. 

              

8.1. Luuakse mehhanism, et tagada 
valitsuse ühtsemad seisukohad 
eelnõude menetlemisel Riigikogus  

Riigikantseleisse on loodud ametikoht, kelle ülesandeks 
on jälgida VV esitatud eelnõude menetlemist Riigikogus. 

    II kvartal        

9. Arvestame haldusreformi 
elluviimisel ka õigusloome mahu 
vähendamise kava. 

              

9.1. Haldusreformi elluviimise järel 
hinnatakse, mis osas on võimalik 
kov-de õigusloome kvaliteedi 
tõstmist toetada  

Välja on selgitatud, mis osas on võimalik kohalike 
omavalitsuste seas parema õigusloome põhimõtteid 
levitada ning õigusloome kvaliteedi tõstmist toetada, 
näiteks võimaldades valla- ja linnasektretäridel 
õigusloomejuristide ning mõjuhindamise ja kaasamise 
koolitusprogrammist osa võtta või tehes neile eraldi 
koolitusi. 

        IV kvartal   

 


