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MISSIOON

Riigikantselei missioon on toetada Vabariigi Valitsust ja peaministrit poliitika kujundamisel
ja elluviimisel ning aidata tagada head riigivalitsemist.
VISIOON

Eesti on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline, tasakaalustatult ja kestvalt arenev ning hästi
kaitstud Euroopa Liidu liikmesriik
PÕHIVÄÄRTUSED

koostöövalmidus
usaldusväärsus
asjatundlikkus
uuendusmeelsus
TEGEVUSVALDKOND: Vabariigi

Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine

Tegevusvaldkond hõlmab Vabariigi Valitsuse töö planeerimise toetamist, istungite ja
valitsuskabineti nõupidamiste ettevalmistamist ja korraldamist, peaministri nõustamist ja
abistamist, valitsuse ja peaministri kommunikatsiooni korraldamist, Euroopa Liidu asjade
koordineerimist, Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni töö korraldamist, riigi julgeoleku ja
riigikaitse juhtimise koordineerimist, Teadus- ja Arendusnõukogu teenindamist ning avaliku
teenistuse tippjuhtide värbamise, valiku, hindamise ja arendamise korraldamist.
1.1. Hetkeolukorra analüüs

Probleemid:
 ministeeriumide tegevuste killustatus ja kohati puudulik koostöö valitsuse
üldeesmärkide saavutamisel;
 ministeeriumide koostöö ja infovahetus valitsuse otsuste ettevalmistamisel ning
elluviimisel on ebaühtlane ega võimalda alati tõhusat otsustamist ja lahendust;
 Euroopa Liit on suutnud üle elada sügava kriisiaja (euro, ränne, populism, Brexit),
kuid kriisijärgne olukord euroalal kestab edasi ning valmidus uuteks kriisideks on
küll paranenud, aga ei ole kõrge (kõrge riigivõlg, rändesolidaarsus).
 Eesistumise järgselt tekkiv pingelangus võib tuua kaasa lüngad Eesti esindamisel
Euroopa Liidu Nõukogus ja EL poliitika kujundamisel ning rakendamisel, seda
muuhulgas tingimustes, kus Brexiti ja Eesti arengu tulemusel ka eelarvevahendite
hulk eeldatavalt väheneb.
 Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust toob kaasa vajaduse otsida uusi
koostöökohti ja -vorme olulise Euroopa liitlasega ning vajaduse tihendada suhteid
Saksamaa ja Prantsusmaaga igal tasandil ja valdkonnas.
 Toetus Euroopa Liidule on kõrge, aga teadlikkus selle toimimisest ning otsuste
mõistmine on kriiside mõjul madalad. Euroopat ja läänelikke väärtusi ei nähta osana
strateegilisest kommunikatsioonist.

Võimalused:
 avalikkuse teadlikkuse kasv ja kõrgemad ootused valitsuse tegevusele soodustavad
põhjalikumate mõjuanalüüside läbiviimist ning huvirühmade oskuslik kaasamine
võimaldab tõsta valitsuse otsuste ettevalmistamise kvaliteeti;
 Eesti EL Nõukogu eesistumise järgselt on kasvanud Euroopa Liidu poliitika
elluviimise suutlikkus ja tugevnenud Eesti rahvusvaheline kuvand. See võimaldab
Eestil olla eestkõneleja ka endale olulistes küsimustes, sealhulgas digivaldkonnas ja
Eesti jaoks eelseisval perioodil kriitiliste ühenduste tagamisel.
 strateegilise planeerimise reformiga vähendatakse poliitikakujundamise ja elluviimise
protsessis halduskoormust ning luuakse paremad võimalused horisontaalseks
koostööks;
 soovituste ja heade praktikate jagamine suurendab otsustamise tõhusust;
 avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsuse kasv ja juhtimispotentsiaali
jätkusuutlikkus toetavad valitsuse eesmärkide saavutamist.
ÜLDEESMÄRK
Toetada Vabariigi Valitsust ja peaministrit valitsuse eesmärkide elluviimisel
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Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis toodud Vabariigi Valitsuse üldeesmärkide elluviimise edukus
2 Vabariigi Valitsuse seatud eesmärkide algtasemed on järgmised: Summaarne sündimuskordaja 1,58 (2015),
rahvaarv 1 315 944, suhtelise vaesuse määr 21,3% (2015), tugeva ja keskmise riigiidentiteediga isikute osakaal
teistest rahvustest isikute hulgas 36 ja 47% (2015), tootlikkus hõivatu kohta suhtena EL keskmisest 69,6%
(2015), tööhõive määra hoidmine vanusegrupis 20-64 aastat vähemalt 2015. a tasemel 76,2% (2015), sõjalise
kaitse kulude osakaal SKPst, millele lisanduvad täiendavad Eesti kui vastuvõtja riigi kulud ja täiendava
riigikaitseinvesteeringute programmi kulu 2,08% (2015).
3Summaarne sündimuskordaja 1,67, rahvaarv vähemalt 1 315 944, suhtelise vaesuse määr 15,5%, tugeva ja
keskmise riigiidentiteediga isikute osakaal teistest rahvustest isikute hulgas 38 ja 51%, tootlikkus hõivatu kohta
suhtena EL keskmisest 79%, tööhõive määra hoidmine vanusegrupis 20-64 aastat vähemalt 2015. a tasemel
75,7%, sõjalise kaitse kulude osakaal SKPst, millele lisanduvad täiendavad Eesti kui vastuvõtja riigi kulud ja
täiendava riigikaitseinvesteeringute programmi kulu üle 2%.
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Indikaatorid ning oodatavad sihttasemed:
Valitsuse üldeesmärkide elluviimise edukus

1.

Algtase: Vabariigi Valitsusel seadis neli üldeesmärki
2018. aasta sihttase: Valitsuse tegevusprogrammis 2016-2019 toodud üldeesmärgid on
2019. aastaks ellu viidud
2019. aasta sihttase: Valitsuse tegevusprogrammis 2016-2019 toodud üldeesmärgid on
2019. aastaks ellu viidud
2020. aasta sihttase:
2021. aasta sihttase:
Olulised tegevused ja vahetud tulemused:
Valitsuse poliitika planeerimine ja koordineerimine
Uued algatused




Riigikantselei osalemine andmekaeve katseprojektis
Valitsuse poliitika keskpika planeerimisprotsessi algatamine
Uue Vabariigi Valitsuse seaduse eelnõu ettevalmistamine

Eesti Euroopa Liidu poliitika planeerimine ja koordineerimine
Uued algatused:


Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumise korraldamine

Julgeoleku ja riigikaitse planeerimine ja koordineerimine




Riigikaitselise ja julgeolekualase olukorrateadlikkuse parandamine
Riigi kaitsetegevuse kavaga seotud tegevuste elluviimine
Riigikaitselise õppuse korraldamine Vabariigi Valitsusele ning järelduste koostamine
ja tutvustamine osalisetele

Valitsuskommunikatsiooni korraldamine
Uued algatused




Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine
Riigikaitse arengukava 2017-2026 strateegilise kommunikatsiooni osa elluviimine
Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi ja üldeesmärkide tõhusam selgitamine

Avaliku teenistuse tippjuhtide värbamine ja arendamine
Uued algatused



2018. aasta lõpul vabanevate tippjuhtide ametikohtade avalike konkursside
korraldamine
Poliitika kujundamise arenguprogrammi väljatöötamine

