OECD riigivalitsemise raporti rakendamise tegevuskava
Valituskabineti poolt heaks kiidetud 13. oktoobril 2011
Tegevusprioriteedid
1. Määratleda selged vastutajad
prioriteetsete horisontaalsete
algatuste ja teemade (nn
hallide alade) osas

2. Suurendada valitsuse
töökorralduse paindlikkust

Peamised tegevused
Määrata valitsuse tegevusprogrammis
uute algatuste peavastutaja ja
kaasvastutaja
Moodustada asekantslerite töörühmad
valitsuse tegevusprogrammi elluviimise
koordineerimiseks
Luua Riigikantselei juurde
ministeeriumidevahelised rakkerühmad
uute horisontaalsete algatuste
käivitamiseks
Eraldada (katseliselt) riigieelarves mõne
prioriteetse horisontaalse algatuse
elluviimiseks programmipõhiselt
eriotstarbelised vahendid
Rakendada vähestel kõige olulisematel
teemadel taas valitsuskomisjone
Töötada välja seaduse muudatused, mille
kohaselt on valitsuse pädevuses:
- esimeses etapis ministeeriumidevahelise
ülesannete jaotuse ja teises etapis
valitsemisalade kindlaksmääramine;
- ametite ja inspektsioonide (va
julgeolekuasutuste ja funktsionaalselt
sõltumatute ametite või inspektsioonide)
moodustamine ja ümberkorraldamine
Vähendada ametkondlikke barjääre ja
suurendada valdkondadevahelist
paindlikkust nelja ministeeriumi ühise

VV tegevusprogramm

Otsustatud valitsuse poolt
ühe tegevusena
tegevusprogrammi
rakendamisel

Vastutaja
Riigikantselei

Tähtaeg
Tehtud
2011 II kv

Riigikantselei

Tehtud
2011 II kv

Riigikantselei

2011 IV kv

Rahandusministeerium

2013 I kv

Riigikantselei

2012 IV kv

Justiitsministeerium,
Riigikantselei

2013 IV kv

Rahandus-,
Majandus- ja
kommunikatsiooni-,

2014 IV kv
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3. Ühtlustada ministeeriumite
struktuurid

4. Jätkata tugiteenuste
tsentraliseerimist
(raamatupidamine ja
personaliarvestus, kinnisvara,
hanked)

töökeskkonna projekteerimisel ja
rajamisel
Määratleda täpsemalt kantslerite ja
asekantslerite rollid ja vastutus
Võtta suund ministeeriumite
juhtimistasandite ühtlustamisele
Analüüsida horisontaalsete funktsioonide
(EL koordinatsioon, õigusloome,
tugiteenused) ühtlustamise võimalusi

Tsentraliseerida kinnisvarateenuste
pakkumine

Tsentraliseerida tugiteenuste
(raamatupidamine, finantsarvestus,
personaliarvestus) osutamine

Luua raamatupidamisteenuste
tsentraliseeritud osutamiseks keskne
teenusekeskus (Kohtute
Raamatupidamiskeskuse baasil)
Tsentraliseerida hangete teostamine
kompetentsikeskuste loomise kaudu

Õigusaktid
kinnisvarateenuse
pakkumine
tsentraliseerimiseks RKASi
Tugiteenuste
tsentraliseerimise projekti
lõppraport
Ministri määruse "Ühtsed
finants- ja personali- ja
palgaarvestuse standardid"
eelnõu

Vabariigi Valitsuse
korralduste eelnõud
teenuste ja asjade
hankimise
kompetentsikeskuste
määramiseks

Sotsiaal- ning
Siseministeerium
Justiitsministeerium

2011 IV kv

Kõik ministeeriumid

2015

Riigikantselei,
Justiitsministeerium,
Rahandusministeerium,
Välisministeerium
Rahandusministeerium

2013 IV kv

Rahandusministeerium

2014 IV kv

Rahandusministeerium

2012 II kv

Rahandusministeerium

2012 I kv

Rahandusministeerium

2012 II kv

2012 IV kv
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5. Koondada avaliku teenistuse
(laiemalt riigihalduse)
arendamise vastutus ja kõik
sellega seotud ülesanded ühte
ministeeriumi

6. Soodustada rotatsiooni
avalikus teenistuses

7. Tugevdada kantslerite ja
asekantslerite koostööd ning
laiendada seda teistele
tasanditele

Koondada vastutus avaliku teenistuse
arendamise eest ühte ministeeriumisse
Rakendada riigi kui ühe tööandja
põhimõte personalipoliitika kujundamisel
Koostada terviklik avaliku teenistuse
arendamise kava
Korrastada avaliku teenistuse
palgasüsteem
Kaotada avaliku teenistuse seaduses
rotatsiooni takistavad sätted
Soodustada avaliku teenistuse tippjuhtide
rotatsiooni ja jätkata nende sihipärast
teenistusalast arendamist
Algatada ministeeriumide õigusloomega
tegelevate juristide rotatsiooni
pilootprojekt, hinnata selle tulemusi ja
täiendada vajadusel avaliku teenistuse
seadust
Käivitada kantslerite koostöö OECD
valitsemisraporti soovituste elluviimiseks
Moodustada asekantslerite töörühmad
valitsuse tegevusprogrammi koostamiseks
ja elluviimise koordineerimiseks
Tugevdada või käivitada
ministeeriumidevahelised koostöörühmad
horisontaalsetes valdkondades
(arendusjuhid, personalijuhid,
kommunikatsiooni-juhid,
õigusloomejuhid jne) ning kujundada
need vastava valdkonna uute oluliste
algatuste väljatöötamise, läbiarutamise ja

Riigi kui tööandja
personalipoliitika roheline
raamat

Avaliku teenistuse seadus

Rahandusministeerium
Rahandusministeerium

2012 IV kv

Rahandusministeerium
Rahandusministeerium
Justiitsministeerium

2014 II kv
2013 I kv

Riigikantselei

2014 IV kv

Justiitsministeerium

2014 IV kv

Ptk „Kodanike riik“ p 9.a:
Riigikantselei
„parandame riigi poliitikate
strateegilist planeerimist ja
ministeeriumide vahelist
koostööd.“

2012 II kv

2012 I kv

Tehtud
2011 II kv
Tehtud
2011 II kv
2014 IV kv
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ühisele lahendusele jõudmise kohtadeks
8. Korrastada valitsuse ja
valitsusasutuste strateegilised
eesmärgid ja lähtuda nendest
riigieelarve koostamisel

9. Standardiseerida
finantsarvestuse ja
juhtimisinfo ning arendada
välja infosüsteem

Ühtlustada valitsuse tegevusprogrammis
ja riigi eelarvestrateegias esitatud
valitsuse eesmärgid
Tagada valitsuse tegevusprogrammis ja
riigi eelarvestrateegias esitatud valitsuse
eesmärkide järgimine valdkonna ja
organisatsioonipõhistes arengukavades
Seostada strateegiline planeerimine ja
eelarve koostamine sisuliselt
(saavutatakse 10. ja 9. tegevusprioriteedi
elluviimise tulemusena)
Standardiseerida juhtimisinfo ning
finants- ja personaliaruandlus

Arendada välja ja seostada infosüsteemid.
Esimeses etapis analüüsida alternatiivseid
tarkvaralisi lahendusi. Teises etapis viia
arendus ellu.
Ühtlustada eelarvestamisel ja
raamatupidamises kasutatavad
arvestuspõhimõtted
10. Jätkata tulemusjuhtimise
pilootprojektiga (TUJU)
eesmärgiga suurendada Eesti
administratsiooni
tulemusjuhtimise võimekust

Viia lõpuni tulemusjuhtimise
pilootprojektid ning analüüsida saadud
kogemusi tulemusjuhtimise jooksvaks
rakendamiseks teistes valdkondades
Luua eeldused strateegilise juhtimise
süsteemi korrastamiseks

Ptk „Kodanike riik“ p 9.a:
„parandame riigi poliitikate
strateegilist planeerimist ja
ministeeriumide vahelist
koostööd.“

Ministri määruse „Ühtsed
finants- ja
personaliarvestuse
standardid“ eelnõu

Ministri määruse "Ühtsed
finants- ja personali- ja
palgaarvestuse standardid"
eelnõu

Riigikantselei,
Rahandusministeerium
Rahandusministeerium,
Riigikantselei

Tehtud
2011 II kv

Rahandusministeerium

Vt tegevusprioriteetide
9-10 tähtaegu

Rahandusministeerium

2012 II kv

Rahandusministeerium

2015 I kv

Rahandusministeerium

2012 II kv

Rahandusministeerium

2012 IV kv

Rahandusministeerium

2012 IV kv

2013 II kv
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11. Töötada välja mõjude
analüüsi miinimumnõuded
tõsta ministeeriumite
sellealast võimekust

Eraldada (katseliselt) pilootprojekti
edukalt rakendanud asutusele/ asutustele
eelarve programmipõhiselt
Parandada otsustusprotsessi, kehtestades
valitsusele kontseptsioonipaberite
esitamise nõude eesmärgiga tagada
valitsuse mandaat oluliste otsuste
ettevalmistamise varases faasis
Käivitada eelnõude mõjude hindamise
süsteem
Töötada välja mõjude analüüsi metoodika
Uuendada kaasamise hea tava

Rahandusministeerium

2013 IV kv

Tegevusprogrammis on
oluliste teemade puhul
kavas roheliste raamatute
koostamine

Riigikantselei

Tehtud aprill
2011

Vabariigi Valitsuse
reglemendi rakendamine
Vabariigi Valitsuse
reglemendi rakendamine
Vabariigi Valitsuse otsus
„Kaasamise hea tava“

Riigikantselei,
Justiitsministeerium
Riigikantselei,
Justiitsministeerium
Riigikantselei

2011 IV kv

Käivitada finantsinstrument mõjude
hindamise kaasrahastamiseks ning
kaasamise läbiviimise toetamiseks
12.

Planeerida reformide
toetamiseks välisvahendeid
terviklikumalt ja lähtudes
rohkem teenusepõhisusest

Vähendada juhtimistasandeid ja
tugevdada keskset koordineerimist
struktuurivahendite planeerimisel (sh
vähendada rakenduskavade arvu)

SF juhtimise ja
tugisüsteemide
kontseptsioon
Perioodi 2014-2020
struktuuritoetuse seaduse
eelnõu

2014+ EL vahendite planeerimisel
suurendada meetmete koosmõju mh võttes
arvesse 2011 aastavahehindamise
tulemusi
Lähtuda struktuurivahendite planeerimisel Perioodi 2014-2020
põhimõttest, mille puhul kujundatakse
struktuuritoetuse seaduse
meetmed poliitikavaldkondade reforme
eelnõu
toetavateks

2011 IV kv
2011 IV kv

Riigikantselei,
Justiitsministeerium

2012 I kv

Rahandusministeerium

2012 III kv

Rahandusministeerium

2013 II kv

Rahandusministeerium,
Põllumajandusministeerium
Rahandusministeerium,
Põllumajandusministeerium

2014 I kv

2014 I kv
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Suurendada programmipõhist (erinevaid
instrumente koondavat) finantseerimist

13.

14.

Koordineerida riigi poolt
osutatavate avalike teenuste
pakkumist (ühtne
lähenemine)

Toetada omavalitsuste
koostööd efektiivsemaks ja
kvaliteetsemaks teenuste
pakkumiseks

Perioodi 2014-2020
struktuuritoetuse seaduse
eelnõu
Avalike teenuste
Luua keskne vaade avalike teenuste
korraldamise roheline
osutamisele - kodaniku vaade, kanalid,
raamat
koostöö KOV-idega jm.
Integreerida senisest paremini e-teenused Avalike teenuste
korraldamise roheline
raamat
Tihendada koostööd ministeeriumite vahel Eesti.ee tegevuskava
regionaalsel tasandil
elluviimine; Eesti veebinäo
kontseptsiooni
väljatöötamine
Luua MKM-i uus avalike teenuste
Avalike teenuste
arendamise osakond (alates 1.11.11),
korraldamise roheline
millega määratakse selge vastutaja avalike raamat
teenuste arendamise eest eesmärgiga
standardiseerida teenused ja arendada
välja füüsiline ja virtuaalne
teenuskeskkond lähtudes kodaniku vaatest
Lähtuda struktuurivahendite planeerimisel Regionaalarengu
põhimõttest, mille puhul toetatakse
investeeringute 2014+
eelisjärjekorras koostööprojekte
ettevalmistamine
Analüüsida teenustepiirkondade loomise
võimalusi avalike teenuste pakkumisel ja
pakkuda välja optimaalsed piirkonnad
neljas valdkonnas (eakate hoolekanne,
ühisveevärk- ja kanalisatsioon,
ühistransport ja teehoid, kultuur)

Rahandusministeerium

2013 II kv

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

2012 I kv

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

2012 II kv

Siseministeerium
(regionaalvaldkond)

2014 I kv

Siseministeerium
(regionaavaldkond)

2014 I kv

2012 IV kv

2012 IV kv
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