
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 
rakendus-
sätetes)

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 ja kutseõppeasutuste 
seaduse muutmise seaduse eelnõu 

tehtud 2015 tehtud 2016, 
aga vajab uut 
kooskõlastust

15.04.2019 Välishindamise kontseptsiooni muudatuste kehtestamine, kooli õppekorralduse täpsustamine, 
õppekoha tegevuskulu piirmääraga seonduva muutmine

Haridus- ja Teadusministeerium Alushariduse seaduse eelnõu tehtud 2017 30.10.2019 28.02.2020 Tervikliku alushariduse ja lapsehoiu süsteemi loomine

Haridus- ja Teadusministeerium Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse 
muutmise eelnõu

tehtud 2018 tehtud 2018, 
Justiitsministee
riumile 
kooskõlastamis
eks ei ole veel 
esitatud

28.02.2019 Kuivõrd Riigikogu 13. koosseis ei oleks jõudnud enam eelnõu lõpuni menetleda, nihkub VVle 
esitamise tähtaeg edasi

Haridus- ja Teadusministeerium Haridusseaduse eelnõu tehtud 2014 tehtud 
2015/2016

01.12.2019 Haridusseaduse kaasajastamine

Justiitsministeerium Täitemenetluse ümberkorraldamine 
(kohtutäituriameti jätkusuutlikkus, 
lihtsate riiginõuete masintäitmine) 

november 2019 Tagada kohtutäituriameti jätkusuutlikkus ning riiginõuete odavam täitmine.  Kava kohaselt 
soovime viia eelnõu ministrile hiljemalt oktoobri lõpuks.

Justiitsministeerium Äriregistri ja kinnistusraamatu 
päringutasude määruse eelnõu 
koostamine

mai 2019 Tasumääruste kokkuviimine, sh tasu suuruste ja andmete väljastamise põhimõtete 
ülevaatamine, uus määruse terviktekst.

Justiitsministeerium Notari (ja täituri) valdkonna 
muudatused
1) notari ametikoha täitmise 
regulatsiooni muutmine 
2) notarite ja täiturite sissetulekute 
avalikuks muutmine
3) distsiplinaarkaristusena määratavate 
trahvimäärade muutmine
4) kohtueelne kokkuleppemenetlus 
perekonna asjades

aprill 2019 september 
2019

1) Et oleks võimalik hinnata sisuliselt paremust konkursi hetkeseisuga, samuti vähendada 
ministeeriumi halduskoormust komisjonide käskkirjade andmisel – sätestada Notarite Koja 
alalise organina eksamikomisjon, viia sisse täiendõppekohustus jm.
2) MKS täiendamine selliselt, et ka notar ja täitur esitab maksuhaldurile samad andmed 
ettevõtlusest (käive, töötajate arv jm) nagu FIE jne.
3) Et trahvid avaldaksid karistatavale reaalset mõju ka raske rikkumise korral ja suure 
sissetulekuga vabakutselistele. 
4) kohtu töökoormuse vähendamine, teenuse odavamaks muutmine

Justiitsministeerium Riigi õigusabi muudatused juuni 2019
Justiitsministeerium Kinnistusosakonna kodukorra 

muudatused 
september 
2019

Vajadus muudatusteks tuleneb laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muudatustest, mis 
jõustusid 1.01.2019.

Justiitsministeerium Kohtuniku valveaja lisatasu arvestamise 
korra määruse eelnõu

oktoober 2019

Justiitsministeerium Kohtuniku ja kohtukordniku 
ametiriietuse kirjeldus ning 
kohtukordniku ametiriietuse kandmise 
korra muutmine

aprill 2019

Justiitsministeerium Suurendatud trahvid detsember 
2019

Riigikogus katkenud menetlus. EL õigus. Seos konkurentsidirektiivi ülevõtmise analüüsiga.

Justiitsministeerium KrMS revisjon I etapp mai 2019 Täisdigitaalse kriminaalmenetluse eeldused. Tõendite, tõkendite, tähtaegade jm üldosa 
regulatsiooni täiendused. Kooskõlastatud 2018.

Justiitsministeerium KrMS revisjon II etapp detsember 2019 KrMS 19. peatüki uus redaktsioon (tõenäoliselt, eraldi seadusena).

Justiitsministeerium Sideandmed aprill 2019 

Ministeeriumide seadusloomeplaanide ülevaade 2019
2019. aastal algatatavad seadusloomelised ülesanded. Samuti kajastatakse varem algatatud ja aastasse 2019 ületulevad ülesanded.



Justiitsministeerium KES 2018 märts 2019 september 
2019

Struktuurilised muudatused ekspertiisi korralduses. VTK 2018.

Justiitsministeerium ProkS aprill 2019 juuni 2019 Teenistusalased täiendused. Tugineb ATS muudatuse VTK-le. Lisaks EPPO muudatused, mis 
parlamendist enne valimisi välja kukkusid. Viimasest tulenevalt jätaks VTK ära - lisaks ei 
puuduta teenistusalased muudatused kedagi muud kui prokuröre - ettepanekud tulevad neilt, 
s.t ei eelda VTKd, et teha arvalik arutelu.

Justiitsministeerium VangS (isikuandmete alased sätted) kevad 2019 GDPR rakendumise täielik tagamine. EL õiguse ülevõtmine, seotud Riigikogus katkenud 
menetlusega. Võiks liikuda eraldi paketis, siis ei jää teisi teemasid pidurdama.

Justiitsministeerium KarRS september 
2019

november 2019 detsember 
2019

Andmete tõesuse tagamine ja minimaalsuse põhimõte.

Justiitsministeerium VangS 2015 mai 2019 oktoober 2019 2015. a väljatöötamiskavatsuses kajastatud muudatuste esimene etapp.

Justiitsministeerium EL õiguse ülevõtmine (õigusabi) märts 2019 aprill 2019 EL õigus.
Justiitsministeerium EL õiguse ülevõtmine (PIF) märts 2019 aprill 2019 EL õigus.
Justiitsministeerium EL õiguse ülevõtmine (EPPO) EL õigus.
Justiitsministeerium EL õiguse ülevõtmine (alaealised) märts 2019 aprill 2019 EL õigus.
Justiitsministeerium EL õiguse ülevõtmine (Eurojust) detsember 

2019
EL õigus.

Justiitsministeerium Lapse hooldus-ja suhtlusõigus detsmeber 
2019

Pakkuda senisest paindlikumaid reegleid hooldusõiguse ja suhtlusõiguse asjade täitmiseks. 
Suurem paindlikkus võimaldab kiiremini reageerida, kui vanem ei täida kohtu ettekirjutusi ja 
seeläbi säilitada lapse ning lahus elava vanema vaheline kontakt, mis on vajalik lapse 
harmooniliseks arenguks. 

Justiitsministeerium Maksejõuetuse revisjonist tulenevad 
eelnõud

juuni 2019 Võlausaldajatele laekub pankrotimenetlusest rohkem raha, pankrotimenetluse ja sellega koos 
ka pankrotivõlgnikuks olemise maine paraneb. Lõpptulemusena peaks muudatuste 
tulemusena muutuma Eesti ettevõtluskeskkond konkurentsivõimelisemaks, mis on üks oluline 
lüli välisinvesteeringute kaasamiseks Eesti majandusse. 

Justiitsministeerium Ühinguõiguse revisjonist tulenevad 
eelnõud

Muuta ühingute jaoks esitatavad nõuded kaasaegsemaks arvestades praeguse 
ettevõtluskeskkonna vajaduste ja ootustega. tulemusena peaks ühingute kaudu majanduses 
osalemine muutuma kõigi jaoks (ettevõtjate, võlausaldajate, kolmandate isikute) odavamaks, 
lihtsamaks, turvalisemaks. 

Justiitsministeerium Autoriõigus (tühja kasseti tasu) Audiovisuaal- ja muusikateoste autoritel peaks olema võimalus saada õiglast hüvitist nende 
loomingu eest ilma, et see liigselt koormaks Eesti ettevõtjaid ja tarbijaid.

Justiitsministeerium TsMS – apellatsioonimenetlus, 
kassatsioonimenetlus ja 
vahekohtmenetlus

aprill 2019 Eelnõud on loodud muutma menetlusõiguse erinevaid aspekte, kuid läbivaks eesmärgiks on 
õigusmõistmise ressursi parem ärakasutamine kahjustamata seejuures menetlusosaliste 
põhiõigusi. 

Justiitsministeerium Üüriõigus mai 2019 Muuta olemasolev üüriõigus ühiskonna ootustele rohkem vastavaks tagades jätkuvalt üürniku, 
kui nõrgema osapoole kaitse. Üüriõiguse regulatsiooni kaasajastamine peaks rajame parema 
aluse üürimajade ehitamiseks, mis omakorda on seotud tööjõu mobiilsuse küsimustega. 

Justiitsministeerium VVS Valitsusliidu aluspõhimõtted 2016-2019 näevad ette riigireformi läbiviimise. Vabariigi Valitsus 
on erinevates koosseisudes arutanud valitsemiskorralduse muudatusi käsitlevaid ettepanekuid 
ja Valitsuse tegevusprogrammi osana on valitsuskabinet põhimõttelisi lahendusi arutanud 
2017. a veebruaris ja need heaks kiitnud. Kuivõrd Vabariigi Valitsuse uues seaduses soovitakse 
teha palju olulisi muudatusi, mis vähendavad nii õigusloome mahtu kui ka bürokraatiat, samuti 
suurendavad olulisel määral paindlikkust, koostatakse uus terviktekst. Eelnõu koostatakse 
koostöös Rahandusministeeriumi ja Riigikantseleiga.

Justiitsministeerium HKS



Justiitsministeerium ATS Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2016-2019 punkt 3.2 kohaselt on üheks eesmärgiks 
vähendada õigusloome mahtu ja bürokraatiat ning täpsema ülesandena on toodud 
eriteenistusi reguleerivate õigusaktide muutmise väljatöötamiskavatsus eesmärgiga ühtlustada 
teenistusalaseid regulatsioone ja vähendada seeläbi bürokraatiat ja kulusid riigi personali ja 
palgaarvestuses.[1]  Rahandusministeerium koostas 2017. juulis avaliku teenistuse seaduse ja 
avaliku teenistuse eriliike reguleerivate seaduste muutmise seaduse eelnõu 
väljatöötamiskavatsuse. Selle pinnalt pidi Justiitsministeerium hindama, kas avaliku teenistuse 
seaduse ja avaliku teenistuse eriliike reguleerivate seaduste muutmise seaduse eelnõu 
koostamine on vajalik ja kui siis, mis ulatuses.

Justiitsministeerium Riigikaitse revisjonist tulenevad eelnõud aprill 2019 
(eelnõu nr 2 ja 
3)

november 2019 Revisjoni raames on plaanis VV-le esitada 3 eelnõu: 1) Karistusseadustiku muutmise seadus 
(riigikaitsevastased süüteod):
2) Kriminaalmenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja kohtute seaduse muutmise seadus 
(kriminaal-, väärteo- ja kohtumenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra ajal); 3) 
riigikaitseseadus. Eelnõu nr 1  on läbinud 2018 kooskõlastuse ning ootab valitsusse saatmist; 
eelnõu nr 2 VTK ning eelnõu nr 3 kontseptsioon on läbinud kooskõlastuse 2018. Kõik eelnõud 
plaanitakse valitsusele esitada korraga. Eelnõuga nr 1 kaasajastatakse riigikaitsevastaste 
süüdegude koosseise. Eelnõuga nr 2 sätestatakse erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra 
ajaks kriminaal- ja väärteomenetluse erisused, mis võimaldavad kiiret ja tõhusat menetluste 
läbiviimist. Kohtute seaduse muudatused võimaldavad kohtunike ressursi paremat kasutust 
ning paindlikumat töökorraldust kriiside ajal. Eelnõuga nr 3 luuakse ühtne, asjakohane ja selge 
õiguskord, mis tagab avalikku korda ja riigi julgeolekut ähvardavate ohtude kiire ja efektiivse 
tõrjumise nii rahuajal kui ka mitterahuajal.

Eelnõud võimaldavad rakendada kõiki õigusriigile kohaseid meetmeid ja juhtimiskorraldust, et 
• tagada demokraatliku riigikorra püsimine;
• pöörduda tagasi rahuaegse riigikorralduse juurde;
• taastada kindla aja jooksul riigikorralduslike ja seadusandlike regulatsioonide õigusjõud.

Justiitsministeerium Saneerimise VTK detsember 
2019

Justiitsministeerium Osanike registri VTK oktoober 2019

Justiitsministeerium Tulundusühistu reservkapitali VTK
Justiitsministeerium IO rikkumiste kahekordsete kahjude VTK

Justiitsministeerium Korteriomandi ja ühistuseaduse VTK Ligikaudu pool Eesti inimestest elab Kortermajades, mistõttu on tarvis tagada, et nende ühist 
elu reguleerivad sätted oleksid võimalikult lüngavabad, et vähendada kaasomandi valdamisest 
tulenevaid õiguslikke erimeelsusi. Hästi toimiv korteriomandiõigus suurendab ka inimeste 
korterite majanduslikku väärtust ja julgustab investoreid sellesse sektorisse investeerima. 

Justiitsministeerium Haldusmenetlus vanglates VTK detsember 
2019

Koostöös VO, KPO ja ÕPO-ga. VO kaardistab probleemkohad ning esitab need edasiseks 
aruteluks.

Justiitsministeerium Riigisaladus ja salastatud välisteabe 
eelnõu

I pa Koostöös SiM, KaM, VäM

Justiitsministeerium Maksejõuetuse direktiiv detsember 
2019

Justiitsministeerium Kaubamärgi direktiiv
Justiitsministeerium Konkurentsi direktiiv Ülevõtmise tähtaeg 04.02.2021.
Justiitsministeerium EL õiguse rakendamine - 

kodanikualgatuse määrus
I pa Seoses uue kodanikualgatuse määruse heakskiitmisega, vajab muutmist Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 „Kodanikualgatuse kohta” rakendamise seadus. 
Koostöös SiM ja AKI-ga. Tähtaeg 01.01.2020. 



Kaitseministeerium KVTS muutmine VTK-d ei 
koostata

detsember 
2018

I pa Nn e-kutsete eelnõu. Eelnõu järgi saab riik toimetada kaitseväekohustusega seotud 
dokumente kätte elektrooniliselt Eesti teabevärava eesti.ee kaudu. Eelnõu väljatöötamise 
aluseks on Vabariigi Valitsuse 27.09.2018 kabinetiistungi otsused.

Kaitseministeerium KVTS muutmine veebruar 2019 I pa II pa Erinevad kaitseväeteenistust puudutavad muudatused

Keskkonnaministeerium Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise 
seaduse eelnõu

VTK-d ei 
koostata

 märts 2019 03.05.2019 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. Samuti on EL ja rahvusvahelisel tasandil 
merendusest tuleneva CO2 piiramise õiguslikku raamistiku vaja siseriiklikult ajakohastada. 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/410, 14. märts 2018, millega muudetakse 
direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja 
süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavaid investeeringuid, ning otsust (EL) 2015/1814 (ELT L 
67, 9.3.2018) ülevõtmise tähtaeg on 09.10.2019. Selleks ajaks peavad olema õigusaktid ja 
seaduse muudatused avaldatud Riigi Teatajas ja teavitatud Euroopa Komisjonile.                                                                                                   
VTK-d ei koostata, kuna tegemist direktiivi ülevõtmisega, HÕNTE § 1 lg 2 punkti 2 alusel.                                                                                                                          

Keskkonnaminsteerium Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise 
seaduse eelnõu

VTK koostab 
MKM koostöös 
KeMiga

 juuni 2019 09.09.2019 Kütusekvaliteedi direktiivi (FQD) kohaselt peavad tarnijad vähendama 6% kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 31. detsembriks 2020. Viimastel aastatel on kasvanud gaaskütuste osakaal 
transpordisektoris ja kliimaeesmärkide täitmiseks on autotootjad sunnitud turule tooma 
elektrisõidukeid, mistõttu on vaja ajakohastada kehtivat regulatsiooni, et need kütused oleks 
raporteeritud vastavalt FQD nõuetele. Lisaks peavad olema loodud eeldused, et madala 
süsinikujäljega kütuseid oleks tarnijatel võimalik omavahel kaubelda.  Atmosfääriõhu kaitse 
seaduse muudatuse tulemusena on võimalik transpordisektoris kasutatud elektrienergia, 
biometaani ja teiste gaaskütuste koguseid arvesse võtta ning teha need kütuseturul tarnijatele 
kaubeldavaks.                                                 

Keskkonnaministeerium Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse 
muutmise seaduse eelnõu

VTK-d ei 
koostata

 september 
2019

01.01.2020 Eelnõu võtab üle jäätmepaketi (direktiivid 2018/849, 2018/850, 2018/851 ja 2018/852) sätted. 
Seaduse muutmise eelnõu tuleb esitada Vabariigi Valitsusele hiljemalt jaanuaris 2020, et see 
tähtajaks menetletud saaks. Jäätmedirektiiv seab muuhulgas uued olmejäätmete ringlussevõtu 
sihtmäärad ja pakendidirektiiv pakendijäätmete ringlussevõtu sihtmäärad. Kõikides 
direktiivides on ka olulisi muudatusi, mis puudutavad liikmesriikide aruandluskohustust. 
Hiljemalt direktiivide ülevõtmise tähtajaks 5.07.2020 peavad olema õigusaktid ja seaduse 
muudatused avaldatud Riigi Teatajas ning Euroopa Komisjon teavitatud. Muudatused 
õigusaktides on vajalikud, kuna mitteregulatiivsed alternatiivid ei vii eesmärgi täitmiseni.                                                                                                                      
VTK -d ei koostata kuna tegemist direktiivi ülevõtmisega ja kiireloomuline, HÕNTE § 1 lg 2 
punktide 1 ja 2 alusel.

Keskkonnaministeerium Looduskaitseseaduse muutmise seaduse 
eelnõu

VTK 
kooskõlastatud 
2016

juuni 2019 16.12.2019 Täpsustatakse liigikaitset käsitlevaid sätteid ja kaitsealadel ehitamise regulatsiooni. Samuti 
ostueesõiguse kaotamise temaatika. 

Keskkonnaministeerium Looduskaitseseaduse muutmise seaduse 
eelnõu

01.12.2019 Täpsustame 
peale VTK 
kooskõlastamis
t 2020. aastal

Täpsustame 
peale VTK 
kooskõlatamist 
2020. aastal

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 Jäätmeseaduse muutmise seaduse 
eelnõu

VTK-d ei 
koostata

25.03.2019 25.04.2019 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. Lisaks viiakse 
jäätmeseadus vastavusse EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2012/19/EL, elektri- 
ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta. Euroopa Komisjon 
(edaspidi komisjon) esitas Eestile 25. jaanuaril 2019. a märgukirja rikkumismenetluses nr 
2018/2364 elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) 
direktiivi (edaspidi direktiiv) kohta. Nimelt leidis komisjon Eestit käsitleva hindamise 
tulemusena, et direktiivi ülevõtmine on olnud puudulik ning algatas 14. märtsil 2017 EU Piloti 
raames uurimise (viitenumbri 8711/16/ENVI all). Eesti vastas EU Piloti kaudu saadetud kirjale 
23. mail 2017, esitades iga tõstatatud punkti kohta selgituse. Eestilt saadud selgituste analüüsi 
tulemusel ei ole komisjoni hinnangul Eesti täitnud direktiiviga seotud kohustusi, mis tulenevad 
direktiivi artikli 3 lõike 1 punktidest e, m ja n, artikli 7 lõike 1 kolmandast lõigust, artikli 7 lõikest 
2, artikli 10 lõikest 2, V lisast, X lisa A osa punktist 7 ja X lisa B osa punktist 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
VTK-d ei koostata, kuna tegemist direktiivi ülevõtmisega ja kiireloomuline, HÕNTE § 1 lg 2 
punktide 1 ja 2 alusel.

Keskkonnaministeerium Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja 
teiste seaduste muutmise seaduse 
eelnõu (KOTKAS II)

VTK- d ei 
koostata

25.03.2019 25.04.2019 Eelnõuga muudetakse keskkonnaseadustiku üldosa seadust, veeseadust, jäätmeseadust, 
atmosfääriõhukaitse seadust, maapõueseadust, tööstusheite seadust, keskkonnatasude 
seadust, keskkonnavastutuse seadust ja riigilõivuseadust. Eelnõu eesmärgiks on parandada 
keskkonnaseadustike õigusselgust ja rakendajasõbralikkust ning seeläbi vähendada 
paralleelseid ning kohmakaid loamenetlusi. Muudatuste eesmärk toetab KOTKAS II projektis 
loodava infosüsteemi kasutamist. Eelnõuga planeeritavad muudatused on vajalikud, kuna 
mitteregulatiivsed alternatiivid ei täida soovitud eesmärki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
VTK-d ei koostata, kuna seaduseelnõu seadusena rakendamisega ei kaasne olulist õiguslikku 
muudatust või muud olulist mõju ja on kiireloomuline. HÕNTE § 1 lg 2 punktide 1 ja 5 alusel.

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

VTK -d ei 
koostata

juuni 2019 30.09.2019  Eelnõu eesmärk on kaasajastada keskkonnateabe riigi andmekogudes käitlemise 
regulatsiooni.  Eelnõu kohaselt tunnistatakse kehtetuks keskkonnaregistri seadus. Uus 
regulatsioon vastab sellele, kuidas keskkonnateavet on tegelikult kogutud. Valdav osa 
keskkonnaregistri senistest nimistutest/andmetest on praegu ja on ka eelnõu kohaselt 
koondatud Eesti looduse infosüsteemi (edaspidi EELIS). Mitmete seni ka keskkonnaregistri 
nimistuteks loetud andmestike suhtes on vahepealsel ajal loodud eraldi andmekogud ja/või 
infotehnoloogiliselt sõltumatud infosüsteemid.                                                                                          
VTK-d ei koostata, kuna seaduseelnõu seadusena rakendamisega ei kaasne olulist õiguslikku 
muudatust või muud olulist mõju. HÕNTE § 1 lg 2 punkti 5 alusel.

Keskkonnaministeerium Nairobi laevavrakkide konventsiooni 
ratifitseerimise seaduse eelnõu

VTK-d ei 
koostata

aprill 2019 1.07.2019 Konventsiooni ratifitseerimisega tagatakse Eesti vetes või Eestile kuuluvate laevavrakkide 
ohutu kõrvaldamine merepõhjast või nende ohutus merepõhjas.                                                                                                     
VTK-d ei koostata, kuna eelnõu valmis ja tegemist rahvusvahelise lepingu ratifitseerimisega. 

Keskkonnaministeerium Ohtlike ainete mereveo (HNS) 
konventsiooni ratifitseerimise seaduse 
eelnõu

VTK-d ei 
koostata

juuni 2019 28.09.2019 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
VTK-d ei koostata, kuna rahvusvahelise lepingu ratifitseerimine.

Keskkonnaministeerium Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 
eelnõu

VTK 
kooskõlastatud 
2015

aprill 2019 3.12.2019 Eelnõuga töötatakse välja uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu, mis arvestab 
vee-ettevõtluse jätkusuutlikkuse ja veemajanduse säästlikkuse põhimõtet. 2017. a koostati 
eelnõule mõjude hinnang ning 2018. a jooksul on toimunud kohtumised huvigruppidega. 
Eelnõu esitati EISi kaudu ministeeriumitele kooskõlastamisele 2018.a, kuid osade 
ministeeriumite ja huvigruppide erimeelsuste tõttu ei ole eelnõud Vabariigi Valitsusele 
esitatud ning toimuvad kompromissi leidmiseks läbirääkimised osapooltega.



Keskkonnaministeerium Kiirgusseaduse muutmise seaduse 
eelnõu

VTK-d ei 
koostata

juuni 2019 1.10.2019 Kiirgusseaduse ja selle alamaktide muutmisega viiakse seadus täielikult vastavusse direktiiviga 
2011/70/Euratom, mille osas saatis Euroopa Komisjon 2018. aasta mais ja juunis teatised 
rikkumismenetluse algatamise kohta (paragrahv 32 "Kiirgustegevusloa omaja kohustused"). 
Lisaks täpsustatakse mõningaid sätteid seoses 2016. aastal Eestis toimunud Rahvusvahelise 
Aatominenergia Agentuuri (IAEA) poolt läbi viidud missiooni ja 2019. a märtsis toimunud 
järelmissiooni ja radioaktiivsete jäätmete valdkonna ARTEMIS missiooni käigus tehtud 
ettepanekute rakendamiseks, et tagada seadusandluse vastavus rahvusvahelistele 
standarditele ja konventsioonidele. Samuti tunnistatakse kehtetuks ebavajalik volitusnorm 
omanikuta allikate määruse kehtestamiseks.                                                                                         
Eesmärgiks on KiS muudatuste jõustumine hiljemalt 1. veebruar 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
VTK-d ei koostata, kuna tegemist direktiivi ülevõtmisega, HÕNTE § 1 lg 2 punkti 5 alusel.

Keskkonnaministeerium Maa hindamise seaduse muutmise 
seaduse eelnõu

VTK tehtud, on 
kooskõlastamis
el

Sõltub 
edasistest 
poliitilistest 
otsustest

Sõltub 
edasistest 
poliitilistest 
otsustest

Viimane maa korraline hindamine viidi läbi 2001. aastal, st hindamistulemused on vananenud 
ja nende kasutusvõimalus piiratud, samuti on maa korraline hindamine põhjendamatult seotud 
maksustamisega. Seaduse muutmise eesmärk on hoida lahus maa korraline hindamine ja 
maksustamine ning võimaldada ajakohase hindamise tulemusi rakendada oluliselt laiemalt, sh 
riigi jaoks oluliste menetluste läbiviimisel, hoides kokku hindamisele tehtavaid kulutusi.Keskkonnaministeerium Ruumiandmete seaduse muutmise 

eelnõu
VTK-d ei 
koostata

mai 2019 31.08.2019 Muudatused on ajendatud praktikas üles kerkinud probleemidest. Vaja on lisada seadusesse 
MA õigus määrata unikaalaadressi nõudega alasid. Samuti nõue, et kui on määratud liikluspind, 
tuleb seda adresseerimisel arvestada. Lisaks on vaja korrigeerida hajaasustuses 
transpordimaale aadressi määramist - lubada paralleelaadressiks määrata hoone nimi.                                                                                              
VTK-d ei koostata, kuna seaduseelnõu seadusena rakendamisega ei kaasne olulist õiguslikku 
muudatust või muud olulist mõju, HÕNTE § 1 lg 2 punkti 5 alusel.

Keskkonnaministeerium Kaldakinnisasja käsitlevate 
regulatsioonide muutmise seaduse 
eelnõu

30.12.2019 Täpsustame 
peale VTK 
kooskõlatamist 
2020. aastal

Tänasel päeval puudub ühtselt kaldakinnisasja käsitlevad õigusnormid, kuid vajadus selliste 
reeglite järgi on suur. Näiteks tuleb reguleerida olukorrad, kus kaldakinnisasja piiri muudavad 
loodusjõud.

Keskkonnaministeerium Kalapüügiseaduse muutmise seaduse 
eelnõu

VTK-d ei 
koostata

august 2019 30.12.2019 Muudetakse kalastuskaardi taotlused elektrooniliseks, asustamisluba elektrooniliseks, 
kaptenite punktisüsteemi täpsustatakse.                                                                                                                                                              
VTK-d ei koostata, kuna seaduseelnõu seadusena rakendamisega ei kaasne olulist õiguslikku 
muudatust või muud olulist mõju, HÕNTE § 1 lg 2 punkti 5 alusel.

Keskkonnaministeerium Keskkonnaagentuuri tasuliste teenuste 
osutamisega seoduvate seaduste 
muutmise seaduse eelnõu 

15.08.2019 nov 2019 märts 2020 Keskkonnaagentuuri tasuliste teenuste seadustamine.  Kaardistatakse tasulised teenused, 
milliseid Keskkonnaagentuur osutaks ja kirjeldatakse need. Pärast analüüsi on võimalik välja 
selekteerida konkreetsed õigusaktid, mida on vaja muuta.

Keskkonnaministeerium Maareformi seaduse ja riigivaraseaduse 
muutmise seaduse eelnõu

30.12.2019 Täpsustame 
peale VTK 
kooskõlastamis
t 2020. aastal

Täpsustame 
peale VTK 
kooskõlatamist 
2020. aastal

Et tagada maareformi edukas ja kiire lõpule viimine on vaja kaasajastada MaaRS ja RVS 
sätestatud maareformi mõningaid sätteid. Näiteks leida lahendus aiandusühistute 
ühiskasutuses olevate maade erastamiseks jms. Samuti täpsustada riigivara kinnistamiseks 
määratud tähtaegu.



Keskkonnaministeerium Euroopa Keskpikkade Ilmaennustuste 
Keskuse (ECMWF) konventsiooniga 
ühinemise seaduse eelnõu

VTK-d ei 
koostata

Täpsustub 
peale 
ühinemistingim
uste 
heakskiitmist

Täpsustub 
peale 
ühinemistingim
uste 
heakskiitmist

Euroopa Keskpikkade Ilmaennustuste Keskuse (ECMWF) konventsiooni täisliikmeks astumine. 
Täisliikmelisus tagab Eestile hääleõiguse ECMWF nõukogus ja nõuandvates komiteedes. Annab 
Eestile ligipääsu ECMWF arvutus- ja andmesalvestusressurssidele, mis on vajalik lühi- ja 
pikaajaliseks ilmaennustamiseks. Samuti võimaldab see vähendada kohaliku 
superarvutusressursi vajadust ning vähenevad tulevikus tehtavad investeeringud 
klasterarvutisse ja selle halduskuludesse ning inimeste töökoormus (hinnanguline kokkuhoid 
250 000€ aastas). Ka kliimamuutustega kohanemise seisukohalt on oluline maksimaalne 
ligipääs ECMWF andmetele, toodetele ja uuringute tulemustel, et neid ka Eesti huvides 
rakendada. Sealse arvutusressursi kasutamise aitab suurendada Eesti kliimateadlaste 
kaasatust rahvusvahelistes kliimauuringutes, et kindlustada viimase teadusliku info kiire 
jõudmine Eestisse. Eelnõu menetlemise tähtaeg vastavalt VV korralduse menetluse kiirusele. 
VTK-d ei koostata, kuna rahvusvahelise lepingu ratifitseerimine.

Kultuuriministeerium
Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium

Maaeluministeerium Alkoholiseaduse muutmise seaduse 
eelnõu

mai 2019 juuli 2019 Eelnõu eesmärk on likvideerida riiklik alkoholiregister, sest registriandmed ei ole toidu 
järelevalve jaoks vajalikud ja  enamus  registriandmetest on kättesaadavad muudest  
andmekogudest. Lisaks kaotatakse topeltteavituskohustus, ajakohastatakse alkoholi ringluse 
dokumenteerimist ja jäetakse välja katseprotokolli esitamise nõue.  

Maaeluministeerium Kalandusturu korraldamise seaduse 
muutmise seaduse eelnõu

mai 2019 märts 2020 aprill 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 seaduse 
eelnõu

juuli 2019 august 2019 Eelnõu eesmärk on viia seadus 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 on 14. detsember 2019.  

Maaeluministeerium Loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse 
muutmise seaduse eelnõu

juuli 2019 september 
2019

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.

Maaeluministeerium Loomatauditõrje seaduse, 
riigilõivuseaduse, söödaseaduse, 
toiduseaduse ja veterinaarkorralduse 
seaduse muutmise seaduse eelnõu

aprill 2019 juuni 2019 Eelnõu eesmärk on viia loomatauditõrje seadus, riigilõivuseadus, söödaseadus, toiduseadus ja 
veterinaarkorralduse seadus 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. Muu hulgas tehakse 
vajalikud muudatused ametliku kontrolli määrusest tulenevate tasude ja lõivude 
rakendamiseks. Määruse ülevõtmise tähtaeg on 14. detsember 2019.  



Maaeluministeerium Maaelu ja põllumajandusturu 
korraldamise seaduse muutmise 
seaduse eelnõu

juuni 2019 august 2019 Eelnõu eesmärk on muuta seaduse regionaalprogrammide rakendamise osa ja 
põllumajandusliku vähese tähtsusega abi limiiti ettevõtja kohta. Kehtiva seaduse kohaselt 
kehtestab minister regionaalprogrammi, mis hõlmab endas ka toetuse andmise ja kasutamise 
aluseid ja korda, käskkirjaga. Kuna kõnealuse volitusnormi sisu ei ole oma olemuselt üksikakti 
sisu, kehtestatakse muudatuse järgselt regionaalprogrammid õigustloova aktiga, milleks saab 
olema valdkonna eest vastutava ministri määrus. Kooskõlas Euroopa komisjoni määrusega (EL) 
nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris (ELT L 352, 24.12.2013, lk 
9–17), mille kohaselt võib liikmesriik otsustada, et ettevõtjale antava vähese tähtsusega abi 
maksimaalne suurus on 25 000 eurot tavapärase 20 000 asemel, suurendatakse vähese 
tähtsusega abi maksimaalse suuruseni. Arvestades Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a 
määruse nr 180 „Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri” § 1 lõike 2 punkte 2 ja 5, ei ole 
eelnõu kohta koostatud väljatöötamiskavatsust ega kontseptsiooni, kuna eelnõu käsitleb 
vähese tähtsuse abi osas üksnes Euroopa Liidu õiguse rakendamist ning regionaalprogrammide 
rakendamise osas õigusliku tasandi muudatuse rakendamisega ei kaasne olulist õiguslikku 
muudatust või muud olulist mõju.

Maaeluministeerium Mahepõllumajanduse seaduse 
muutmise seaduse eelnõu

juuni 2019 aprill 2020 september 
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 ülevõtmise tähtaeg on 1. jaanuar 2021.

Maaeluministeerium Taimekaitseseaduse muutmise seaduse 
eelnõu

aprill 2019 mai 2019 Eelnõu eesmärk on viia taimekaitseseadus kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 2031/2016, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 625/2017, 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. Määruste ülevõtmise tähtaeg on 14. detsember 2019.

Maaeluministeerium Toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu jaanuar 2019 mai 2019 Eelnõu eesmärk on kaotada tegevusloakohustus toitlustamise, jaekaubanduse ja eramus 
loomse toidu valmistamise valdkonnas ning kehtestada leebemad nõuded mikroettevõtjatele.  

Maaeluministeerium Vedelkütuse erimärgistamise seaduse 
muutmise seaduse eelnõu

aprill 2019 mai 2019 Eelnõu eesmärk on viia vedelkütuse erimärgistamise seadus kooskõlla komisjoni määruse nr 
651/2014 uue redaktsiooniga, mille kohaselt põllumajanduses ja kutselisel kalapüügil sisevetes 
kasutatava eriotstarbelise diislikütuse kasutaja ei või eriotstarbelise diislikütuse ostmise ajal 
olla raskustes olev ettevõtja. Järelevalvet selle üle määratakse tegema Põllumajanduse 
Registrite ja Informatsiooni Amet.  Arvestades Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a 
määruse nr 180 „Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri” § 1 lõike 2 punkti 2, ei ole eelnõu 
kohta koostatud väljatöötamiskavatust ega kontseptsiooni, kuna eelnõu käsitleb üksnes 
Euroopa Liidu õiguse rakendamist. 

Rahandusministeerium
Siseministeerium Lõhkematerjali seaduse muutmise 

seaduse VTK
30.04.2019 2020. aastal 2020. aastal Lõhkematerjali käitlejatelt (lõhkaja, lõhkemeister ja pürotehnik) on vajalik koguda sõrmejälgi ja 

DNA-proovi andmeid. Eesmärk on kriminaalmenetluse lihtsustamine ja ekspertiiside 
kiirendamine registrisse kantud võrdlusmaterjali olemasolu läbi, pidades silmas mh 

Siseministeerium Relvaseaduse uue tervikteksti VTK 30.06.2020 Töötatakse välja ning võetakse kasutusele digitaalne relvalubade süsteem ning luuakse seda 
toetav õiguskeskkond. 

Siseministeerium Relvaseaduse muudatusettepanekud 
seoses EL direktiiv (EL) 2017/853, 17. mai 
2017,) teise osa ülevõtmisega

31.03.2019 30.06.2019 Relvaseadust täiendatakse direktiivist tulenevate regulatsioonidega, mh uuendatakse 
järelevalvemudelit tsiviilrelvade ja nende omanike ning relvakandjaid ühendavate juriidiliste 
isikute üle.  VTK-d ei plaanita, kuna tegemist on EL direk ivi ülevõtmisega

Siseministeerium Turvaseaduse eelnõu VTK 
kooskõlastati 
aprillis 2016

30.08.2019 Tagatud on politsei ressursside optimaalne kasutus, vähendades politseile pandud ülesandeid, 
mille täitmine on ressursimahukas ning ei ole otseselt seotud politsei põhiülesannete 
täitmisega. VTK kooskõlastati aprillis 2016.



Siseministeerium Liiklusseaduse ja teiste seaduste 
muutmise seaduse VTK

30.06.2019 Nö plekimõlkimistega seotud liiklusõnnetuste vormistamise teenuse üleandmine erasektorile.

Siseministeerium Liiklusseaduse ja teiste seaduste 
muutmise seaduse VTK

31.05.2019 30.09.2019 Kiiruskaamerate kasutusele võtmine kohalike omavalitsuste poolt. Rakendatud on 
automaatseid liiklusjärelevalvesüsteeme ning analüüsitud on olemasolevate kiiruskaamerate 
mõjusust.

Siseministeerium Välismaalaste seaduse IV etapi 
muudatused

30.04.2019 30.06.2019 Muudatused puudutavad ajutiselt viibivate välismaalaste elukoha registreerimist RR-s ja 
digitaalset nomaadlust. Eelnõu ootab uut Riigikogu koosseisu, eelnevalt EISis läbinud esimese 
kooskõlastusringi.

Siseministeerium Välismaalasele rahvusvahelise kaitse 
andmise seaduse ja väljasõidukohustuse 
ja sissesõidukeelu seaduse muudatused 

15.04.2019 30.04.2019 30.06.2019 Muudatused on seotud hädaolukordade lahendamisega. Eelnõu esitati 12.2018 VV-le, kuid 
kuna selle Riigikogu koosseisu jooksul ei oleks jõutud menetleda, siis ootab uut Riigikogu 
koosseisu.

Siseministeerium Halduskohtumenetluse seadustiku ja 
välismaalaste seaduse muudatused

30.04.2019 30.04.2019 30.11.2019 Kehtestatakse viisamenetluste kohtulik kontroll. Eelnõu ootab uut Riigikogu koosseisu, 
eelnevalt EISis läbinud esimese kooskõlastusringi.

Siseministeerium Turismiseaduse muutmise seaduse 
eelnõu

31.05.2019 30.06.2019 30.11.2019 Tagatakse majutusteenuse kasutajate andmete elektrooniline töötlemine ja edastamine. 
Eelnõu ootab uut Riigikogu koosseisu, eelnevalt EISis läbinud esimese kooskõlastusringi.

Siseministeerium Päästeseaduse muutmise eelnõu 31.03.2019 30.06.2019 Seaduses: 1) Päästeametile antakse pädevus hoonetulekahju tekkepõhjuse väljaselgitamiseks; 
2) luuakse õigusselgus ennetustöö sisu osas; 3) vähendatakse halduskoormust vabatahtlike 
päästjate kaasamisel läbi tervisekontrolli korra lihtsustamise; 4) demineerijatele antakse 
teatud tingimustel tulirelva kandmise ja kasutamise õigus; 5) luuakse volitusnorm 
lõhkamiskohtadele nõuete kehtestamiseks; 6) Häirekeskuse ülesannete täiendamine seoses 
abi- ja infoteadete menetlemise, sh kriisiinfotelefoni teenuse osutamisega. Esitame 
kooskõlastamisele märtsis 2019.

Siseministeerium Tuleohutuse seaduse muutmise eelnõu 30.06.2019 Eelnõuga tehtavad muudatused: 1) seame kohustuse paigaldada vingugaasiandur; 2) lubame 
maastikukaitse eesmärgil maastiku kontrollitud põletamist Kaitseväe/Kaitseliidu 
harjutusväljadel ja RMK kaitstavatel loodusobjektidel; 3) määratleme tuleohutusteenused ja 
määrame tuleohutusteenuse osutajatele pädevusnõuded, millega kindlustame teenuse 
kvaliteedi ja ühetaolisuse; 4) muudame vabatahtlikuks tulekahjusignalisatsiooni häire 
automaatse edastuse Häirekeskusesse; 5) suurendame tuleohutute objektide hulka 
tuleohutusülevaatuse teostamise kaudu; 6) sätestame selgemad nõuded seoses tuletõrje 
veevõtukohtadega.  
Eelnõu on läbinud EISis esimese kooskõlastusringi.

Siseministeerium Politsei- ja piirivalve seaduse muutmine 01.01.2018-
01.03.2019 
(töörühm)

30.03.2019 30.06.2019 30.08.2019 Seadust muudetakse seoses PPA teenistusastmete ja palgasüsteemi muudatustega.

Siseministeerium Politsei ja piirivalve seaduse ning 
päästeteenistuse seaduse muutmise 
seadus seonduvalt eriteenistuste 
ühtlustamisega

Tähtajad 
olenevad JUM-i 
tegevustest

Tähtajad 
olenevad JUM-i 
tegevustest

31.12.2019 Seoses eriteenistuste (politseinikud, päästeteenistujad, prokurörid, vanglaametnikud, 
kaitseväelased) regulatsioonide ühtlustamisega muudetakse ka politseinike ja 
päästeteenistujate teenistusregulatsioone. Eelnõu koostamine oleneb 
Rahandusministeeriumist ja Justiitsministeeriumist, kes on muudatuste eestvedajad.



Siseministeerium Nimeseaduse uus terviktekst VTK käis 
kooskõlastamis
el IV kv 2015

30.04.2019 30.09.2019 Üle on vaadatud kogu kehtiva seaduse sisu ja sõnastus, teksti on tehtud loetavamaks ja seda 
on süstematiseeritud. NS uue tervikteksti vajadus on tingitud sellest, et seaduse 
vastuvõtmisest on möödunud 13 aastat ning selle aja jooksul on ühiskonnas toimunud mitmeid 
muudatusi. Eelnõu koostamisel vaadati üle nimevaliku piirangud, isikunime andmise erisused, 
täpsustati terminoloogiat, täiendati isikunime muutmise aluseid ning piiranguid, kehtestati 
keeldumisalused isikunime muutmisel. Samuti jäeti välja sätted, mis praktikas kasutust ei leia.

Siseministeerium Rahvastikuregistri seaduse muutmine 01.05.2019 12.07.2019 12.12.2019 Eelnõu on seotud elukoha registreerimise automatiseerimisega. E-teenuse vahendusel 
esitatud elukoha registreerimist soovime teatud juhtudel muuta automaatseks nii, et see ei 
vajaks KOV-i ametniku eelnevat otsust.

Siseministeerium Riigipiiri seaduse muutmine 31.05.2019 30.09.2019 Eelnõu on kiireloomuline, VTK-d ei koostata. Eestis puudub kogu välispiiri maismaapiiri ulatuses seaduse 
tasemel õiguslikult reguleeritud piirivöönd. Eelnõuga kehtestatakse piirivöönd, et tagada tõhus 
piiriturvalisus ja piirirežiim. Piiririba ja piirivöönd saavad olema välispiiri maismaapiiriäärsed maa-alad, 
kus targalt ja mõistlikult kehtestatud piirangud tagavad riigipiiri valvamise ja kaitsmise ning piirirežiimi. 
Eelnõuga nähakse ette, et piiririba laiuse määrab Vabariigi Valitsus korraldusega. Piiririba on riigipiiriga 
paralleelselt kulgev maa-ala piirijoonest sisemaa suunas, kus on keelatud igasugune tegevus, mis ei ole 
seotud piirimärkide ja piiririba korrashoidmise ja kontrollimise ning riigipiiri valvamisega või sisepiiri 
ületamisega.
Põhjnedus, miks VTK-d ei plaanita – Seoses idapiiri projekteerimisega ja katselõikude rajamisega on 
ilmnenud, et praegusele 10 meetrisele piiriribale on piiri valvamiseks vajalike elementide rajamine väga 
keeruline ning teatud lõikudes praktiliselt võimatu. Kõik piirilõigud on väga erineva maastikuga (sood, 
mäed ja nõlvad) ja nende välja ehitamine vajab erilahendusi. Seetõttu võib piiririba laius varieeruda ja 
pole otstarbeks piiririba laiusena tuua kindlaid meetreid. 2019.a jaanuaris kuulutati välja idapiiri 
ehitushange, millele järgneb ehitustegevus. Selleks, et uuele väljaehitatud piiriribale laieneks režiim, mis 
võimaldab piiriribal ainult piiratud hulgal tegevusi, on vaja muuta riigipiiri seadust. 



Siseministeerium Võimalik politsei ja piirivalve seaduse 
muutmine

PPA analüüsib, 
kas muudatus on 
vajalik, analüüs 
peaks valmima II 
kvartal, siis 
selgub, kas on 
vajalik PPVS-i 
muutmine. PPA 
selgitab välja, kas 
on vajalik politsei 
reageeriva 
ressursi 
plaanimine viia 
üle politsei 
andmekogust 
KILP 
andmekogusse.

Esitatakse III 
kvartalis 2019 
juhul, kui 
muudatused on 
vajalikud

III või IV kvartal 
2019, kui 
muudatused on 
vajalikud

Analüüsimisel on, kas oleks mõistlik viia kogu PPA reageeriva ressursi plaanimine KILP 
andmekogusse, praegu tehakse seda politsei andmekogus

Siseministeerium Politsei- ja piirivalve seaduse muutmise 
seadus (politsei andmelao asutamise ja 
selle pidamise õiguslik aluse loomine)

PPA esitas SIM 
2016. a 
õigusloomeplaani 
ettepaneku 
asutada ALIS. PPA 
esitab 
andmekaitsealas
e mõjuhinnangu 
1) andmelao 
kohta 
28.02.2019, mille 
esitame AKI-le 
eelkonsulteerimis
eks ja 2) 
päringukeskuse 
kohta 
30.04.2019. 
Lisaks, PPA esitab 
ALIS 
andmekoguna 
asutamisega 
seotud vajalike 
kulude esmase 
hinnangu 
30.06.2019. PPA 
tutvustab 
päringukeskuse 
ärianalüüsi 

2019 I kv 2019 II kv 
(võimalusel 
koos 
teenistusastme
te ja 
palgasüsteemi 
muudatustega 
01.05.2019)

2019 III kv 
(võimalusel 
koos 
teenistusastme
te ja 
palgasüsteemi 
muudatustega 
hiljemalt 
30.08.2019)

Andmeladu ALIS on kasutusel asutusesisese otsustusprotsesse toetava töövahendina 
politseitegevusega seonduvate tegevuste ja sündmuste analüüsimisel ja statistilistel 
eesmärkidel koos teiste politsei sisemise töökorralduse vajadusteks peetavate 
infosüsteemidega. Loodav päringukeskus on kavas kasutusele võtta 01.12.2020. Andmelaos 
hakkab andmetöötlus jagunema tinglikult: 1) isikustamata andmete töötluseks ja 2) isikustatud 
andmete töötluseks 2.1) PPA siseste infosüsteemide vahel ja 2.2) PPA väliste andmekogude 
vahel, sh nn päringukeskuse funktsioon.   
Algatuse eesmärk on asutada andmeladu eraldiseisva andmekoguna. Muudatusega 
võimaldatakse laiendada politsei andmeanalüüsi võimekust töö efektiivseks korraldamiseks ja 
teadmispõhiste juhtimisotsuste tegemiseks ning hõlmata andmekogu kooseisu muu hulgas 
isikustatud andmeid ka teistest andmekogudest. 

Siseministeerium Kohalike omavalitsustele pandud 
ülesannete paremaks täitmiseks 
korrakaitse osas õiguste laiendamise 
eelnõu 

30.11.2019 Eelnõu eesmärk on laiendada kohaliku omavalitsuse korrakaitseametnike volitusi riikliku 
järelevalve tegemisel ja väärteomenetluse elluviimisel, et nad saaksid efektiivsemalt täita neile 
seadusega pandud ülesandeid valdkondades, mis on tugevalt seotud kohaliku omavalitsuse 
territooriumil turvalisuse tagamise ja parema elukeskkonna loomisega. Eelnõu on käinud EISis 
kooskõlastamisel.

Eestisse lähetatud töötajate 
töötingimuste seaduse muutmine

VTK-d ei 
koostata

september 
2019

november 2019 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/957, 28. juuni 2018, millega 
muudetakse direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega 
ülevõtmine. 

Sotsiaalministeerium



Meretöö seaduse muutmine VTK-d ei 
koostata

aprill 2019 september 
2019

Meretöö seaduse muutmine kalandustöö konventsiooni ja meretöö konventsiooni muudatuste 
rakendamiseks (EL direktiivi ülevõtmine) (jätkutegevus). Muutuvad nõuded töötingimustele 
kalalaevadel ning kaubanduslikuks meresõiduks kasutatavatel laevadel.

Töötervishoiu ja tööhoutuse seaduse 
muutmise VTK

november 2019 Tööelu infosüsteemi rakendamiseks vajalike õiguslike muudatuste koostamine.

Töötushüvitiste reform detsember 
2019

Analüüsi "Töötuskindlustuse põhimõtete analüüs vaesuse ennetamiseks ja tööturul osalemise 
toetamiseks" läbiviimine. Väljatöötamiskavatsuse (VTK) koostamine.

Soodustingimustel vanaduspensionide ja 
väljateenitud aastate pensionide 
reformimine

Kabinetis juuni 
2019

oktoober 2019 märts 2020 Kavas on reformida soodustingimustel vanaduspensionide seadus ja väljateenitud aastate 
pensionide seadus selliselt, et aja jooksul need pensionid kaovad. Üleminekuperioodi pikkus 
sõltub sellest, millised on pensionide staaži- ja vanusenõuded.

Ohvriabi seaduse muutmise VTK jaanuar 2020 Vaadatakse üle senise hüvitiste maksmise süsteemi võimalikud puudujäägid, kogutakse 
ettepanekud muudatuste kohta ning arvutatakse süsteemi muutmisest tulenevad lisakulud 
riigieelarvele. Ette valmistatakse VTK ohvriabi seaduse muutmiseks. 

Rahvatervise seaduse eelnõu 2013. aasta 2017-2018 september 
2020

Rahvatervise valdkonna põhimõtete kaasajastamine. 

Biotsiidiseaduse muutmine  IV kvartal 2019 mai 2020 Biotsiidiseaduses sätestatud riigilõivude ning toimikute hindamise tasude uuendamine.

Ravimiseaduse muutmise seaduse 
eelnõu 

detsember 
2016

juuli 2019 märts 2020 Ravimiseaduse muutmine ravimijäätmete käitlemise lihtsustamiseks ja dubleeriva 
regulatsiooni kaotamiseks, ravimite sisse- ja väljaveolubade regulatsiooni lihtsustamiseks, 
müügiloata ravimite kättesaadavuse parendamiseks, müügilubade regulatsiooni 
kaasajastamiseks ning ravimiseaduse sätete EL õigusega vastavusse viimiseks ja ravimireklaami 
nõuete kaasajastamiseks.

Ravimiseaduse muutmine detsember 
2016

detsember 
2019

Ravimiseaduse muutmise seaduse VTK-s (dets 2016): 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 2020, st 6 kuu jooksul pärast andmebaasi live minekut, mis 
toimub eelduslikult 2019 lõpus. 

Meditsiiniseadmete regulatsiooni 
muutmine seoses Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruste (EL) 2017/745 
rakendamisega

VTK-d ei 
koostata

september 
2019

detsember 
2019

Meditsiiniseadmete regulatsiooni ülevaatamine seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2017/745, mis hakkab kehtima alates 26.05.2020.

Psühhiaatrilise abi seadus 2016. aasta detsember 
2019

Psühhiaatrilise abi seaduse kaasajastamine. 

Ravikindlustuse seaduse muutmine 2018. aasta detsember 
2019

Muudatus sisaldab kindlustuskaitse ja töövõimetuslehe regulatsiooni muudatusi. 

Tervishoiuteenuste korraldamise 
seaduse ja teiste seaduste muutmise 
seaduse (esmatasandi tervishoiu 
tugevdamise) eelnõu

2018. aasta 2018. aasta september 
2019

detsember 
2019

Üldarstiabi jätkusuutlikkuse tagamiseks vajalikud muudatused. Õdede õiguste laiendamine.

Surmapõhjuse tuvastamise seadus 2018. aasta aprill 2019 september 
2019

Surmapõhjuse tuvastamise seaduse kaasajastamine.

Ravikindlustuse seaduse jm seaduste 
muutmise seaduse VTK

detsember 
2019

Välja töötatud seaduste muutmise ettepanekud õdede retseptiõiguse laiendamiseks ja eriõe 
regulatsiooni loomiseks.

Patsiendikindlustuse eelnõu 2017. aasta juuni 2019 jaanuar 2020 Patsiendikindlustuse seaduse eelnõu koos VÕS, TTKS jt seaduste muutmisega.



Välisministeerium Konsulaarseaduse muutmise ja sellega 
seonduvalt teiste seaduste muutmise 
seaduse eelnõu (teised muudetavad 
seadused on isikut tõendavate 
dokumentide seadus, 
perekonnaseisutoimingute seadus, 
rahvastikuregistri seadus)

12.03.2019 Muudatuste eesmärk on tuua seadusesse konsulaarsekretäri mõiste ning määratleda 
konsulaartoimingud, mida võib osutada ka konsulaarsekretär. Tegemist on muudatustega, mis 
lisasime algselt välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu juurde, kuid kuna viimane 
langes Riigikogu menetlusest välja, esitame konsulaarseaduse muudatused nüüd eraldi 
eelnõuna.


