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Väljakutsete kaupa meetmete tegevusplaan ja rakendumise aeg
Väljakutse/Meede
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Meetme eest vastutaja

Seos riigipõhise
soovitusega nr:

HARITUD RAHVAS JA SIDUS ÜHISKOND
1. Haridussüsteemi kvaliteedi parandamine ning kohandumine demograafiliste muutustega.
I Kvaliteetse hariduse tagamine kõigil haridustasemetel
a.

Õpetajate ametijärkude ühtse kutsesüsteemiga asendamise jätkamine, seades
sihiks enesetäiendamise motivatsiooni säilimise
b. Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäära tõstmine
c. Õpetaja lähtetoetuse maksmise jätkamine noortele alustavatele õpetajatele
d. Ida-Virumaal eesti keeles õpetavatele õpetajatele 30%-lise lisatasu maksmine
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Eesti keele õppe pakkumine avaliku ja kolmanda sektori töötajatele,
gümnaasiumi, kutsehariduse ja kõrgkoolide õppuritele ning õpetajatele ja
noorsootöötajatele
f. Riikliku programmi raames eesti keele õppe taseme parandamist toetavate
tegevuste elluviimine vene õppekeelega põhikoolides tagamaks venekeelse
õppekeelega põhikooli lõpetajatele võimalused eesti keele oskuse omandamiseks
iseseisva keelekasutaja tasemel
g. Rahvusvaheliselt tunnustatud ingliskeelse koolihariduse tagamine läbi Eesti
Euroopa Kooli arendamise ja rahvusvahelise IB õppe toetamise
h. Kõrgharidusreformi rakendamine
i. Põhikooli ja gümnaasiumi ainekavade sisu analüüsimine nende parendamise
eesmärgil
j. Koolijuhtide tulemushindamise mudeli väljatöötamine ja rakendamine
k. Õpetajate välishindamissüsteemi rakendamine

II Koolivõrgu korrastamine
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a.

Põhikooli järgsete õppekohtade terviklik planeerimine üld- ja kutsehariduse
tasandil (sh põhikooli ja gümnaasiumiastme selgem lahutamine)
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b. Gümnaasiumivõrgu korrastamine ja investeeringute programmi käivitamine
koolivõrgu kvaliteedi tõstmiseks
c. Elukestva õppe strateegia 2014-2020 koolivõrgu programm
d. Koolivõrgu seiresüsteemi loomine
e. Erinevate haridusliikide rahastamisproportsioonide ülevaatamine rõhuasetusega
efektiivsusele
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2. Tööjõu väljaõppe vastavusse viimine kaasaegse tööturu vajadustega (kasutades sh paremini EL siseturu ja teiste poliitikate
võimalusi) ning kutse- või kõrghariduse tasemel erialase haridusega inimeste osakaalu suurendamine.
I Kaasaegse tööturu vajadustele vastava hariduse ja oskustega
tööjõu olemasolu tagamine
a.

Kutseõppe väljundipõhiste õppekavade väljatöötamine ja kutsekeskhariduse
üldharidusõppe sidustamine võtmepädevustega
b. Kutseõppeasutuste õppetöö akrediteerimine ja juhtimiskvaliteedi tõstmine
koostöös sektori ekspertidega
c. Analüüs kutseõppeasutustes toimuva erialase õppepraktika ja täiendusõppe
korraldusest
d. Kompetentsipõhise tööjõuvajaduse prognoosisüsteemi arendamine, sealhulgas
välistööjõu-vajaduste parem prognoosimine ning võimalike mõjude parem
arvesse võtmine.
e. Komptetentsiregistri ettevalmistus kompetentsikataloogi välja töötamiseks ning
kompetentsipõhise enesehindamise veebikeskkonna loomine
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f.
g.
h
i.

j.

Haridus- ja töömaailma sidumist toetava kutsekvalifikatsioonisüsteemi
arendamine
Kutseseaduse eelnõu (tööturu seire ja prognoosi ning oskuste arendamise
koordinatsioonisüsteemi rakendamiseks)
Täiskasvanute täiend- ja ümberõppe võimaluste laiendamine ja kättesaadavuse
suurendamine.
Uue täiskasvanute koolituse seaduse väljatöötamine (reguleeritakse
kvaliteedistandardeid, tõstetakse läbipaistvust ning võetakse suund
väljundipõhisele õppele)
Madalama oskuste tasemega töötutele kutseõppesse asumise toetamine
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k. Koostööpakti sõlmimine avaliku ja erasektori vahel tehnoloogiahariduse
toetamiseks ja arendamiseks
Täiendavate õppekohtade loomine töökohapõhises õppevormis tasemehariduse
l. omandamiseks või kvalifikatsiooni uuendamiseks.
Struktuurivahendite meetme toel töökohapõhise õppe ja praktikavõimaluste
koordineeriva ja toetava keskuse loomine, mis toetab nii kõrgharidus ja
m. kutseharidusasutusi kui tööandjaid
n. Elamis- ja töölubade andmise menetlusprotsesside lihtsustamine ja lühendamine
eesmärgiga parandada kõrgelt kvalifitseeritud välistööjõu ligipääsu Eesti tööturule
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II Noorte haridustee toetamine ja erialavalikute parem suunamine
eesmärgiga suurendada õpilaste teadlikkust töömaailmast ja
vähendada koolikatkestajate arvu
a.

Noortegarantii rakendamisega seotud meetmete väljatöötamine ja käivitamine 1629- aastastele noortele töö-, hariduse- ja koolitusvõimaluste pakkumiseks
("Esimese töökoha" koolitusega kombineeritud toetusskeem, Mittetöötavate ega
õppivate noorte kaasamise ja aktiviseerimise meetmed)

x

b. Tegevuskava heakskiitmine VV poolt Euroopa Liidu noortegarantii elluviimiseks
Eestis
c. Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 programm noorte tõrjutusriski
vähendamiseks ja tööhõivelisuse parandamiseks
d. Struktuurivahendite meede "Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi
hõives osalemiseks"
e. Noortele karjääriteenuste tagamine põhi-, kesk- ja kõrghariduse tasemel
f. Töömaailma sisulise info viimine karjäärispetsialistideni (palgad, tööturu trendid,
ametikohtade profiilid jne) ja õpilasteni
g. Lastevanemate teadlikkuse tõstmine noorte edasiõppimisvõimalustest ja karjääri
planeerimisest
h Töötada välja mehhanismid lapsevanemate paremaks kaasamiseks kooli
arendusprotsessi
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III Ettevõtlikkuse ja teiste võtmepädevuste kujundamine
a.

Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe või -ainete süsteemne edendamine kõigil
haridustasemetel
b. Tegevuskava ettevõtjate aktiivsemaks kaasamiseks koolituseesmärkide
kujundamisel ja õpiväljundite määratlemisel erinevate koolitüüpide puhul

x

x

Haridus- ja Teadusministeerium

x

x

Haridus- ja Teadusministeerium

3
3

c.

Jätkata ühisõppekavasid kõrgkoolides, eesmärgiga võimaldada erinevate erialade
tudengitel ennast täiendada teiste eriala baasteadmiste ja –oskustega, rõhuga
ettevõtlusalaste teadmiste- ja oskuste andmisel mitte-majanduseriala tudengitele
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3. Kõrghariduse rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine.
a. Rahvusvaheliste ühisõppekavade loomise jätkuv soodustamine
b. Struktuurivahendite programm "Kõrghariduse erialastipendiumid nutika
spetsialiseerumise kasvuvaldkondades"
c. Struktuurivahendite programm "Institutsionaalne arendusprogramm
kõrgkoolidele"
d. Toetusmeetmete
loomine
rahvusvaheliselt
tugevate
valdkondade
eelisarendamiseks (sh erimeetmete alusel edukalt käivitatud magistriõppe
õppekavade edasise rahastamise tagamine)
e. Struktuurivahendite meede "Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumise
toetamine"
f. Välisdoktorantidele suunatud stipendiumiprogrammidega jätkamine
g. Vajaduspõhise õppetoetuste süsteemi käivitamine
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4. Aktiivse tööturupoliitika mõju suurendamine ning rahastamise jätkusuutlikkus.
I Tööturumeetmete osutamise kvaliteedi tõstmine ja efektiivsuse
suurendamine
a.

Sotsiaalteenused (sh hoolduskoormust leevendavate teenuste, sotsiaaltranspordi
jt vajaduste toetamine) tööturuteenustele juurdepääsu parandamiseks ja
töölesaamise toetamiseks (Struktuurivahendite meede "Tööturul osalemist
toetavad hoolekandemeetmed")
b. Koolieelsete lasteasutuste seaduse muutmine, et tõsta juurdepääsu lastehoiule
perede vajadusega arvestavalt
c. Täiendkoolituse võimaldamine töötuks jäämise ennetamiseks
d. Karjäärinõustamise
teenuse
osutamine
tööealistele
inimestele
(Struktuurivahendite meetme „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside
arendamine“ tegevus „Karjäärinõustamist saanud tööealised inimesed“)
e. Vanemaealistele tööturul püsimist toetavate meetmete pakkumine
f. Tööturuteenuste pakkumise laiendamine pensioniealistele inimestele
(Struktuurivahendite meede "Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi
hõives osalemiseks")
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g.

h
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j.

Alushariduse ja lapsehoiuteenuse arendamine ning kättesaadavuse tagamine tööja pereelu ühitamise toetamiseks, arvestades regionaalseid eripärasid
(Struktuurivahendite meede "Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste
arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks" ning SV meetme
"Linnapiirkondade jätkusuutlik areng" tegevus "Uute lapsehoiu ja alushariduse
infrastruktuuri loomine")
Regionaalse tööjõu pakkumise suurendamine (Struktuurivahendite meede
"Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks")
Programmide rakendamine soolise ebavõrdsuse vähendamiseks tööturul
Soolise palgalõhe vähendamise tegevuskava rakendamine
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5. Tervena elatud eluaastate suurendamine läbi tervisekäitumise parandamise ja õnnetusjuhtumite edasise vähendamise ning
läbi tervishoiutaristu arendamise.
I Vigastuste ja vigastussurmade vähendamine ja tervisekäitumise
parandamine.
a. Töövõime toetamise skeemi loomine
b. Töövõime hindamise süsteemi loomine ning sihtgrupile ja tööandjatele
tööturumeetmete, rehabilitatsiooni ning sotsiaalteenuste pakkumine
(Struktuurivahendite meede "Töövõime toetamise skeemi loomine ja
juurutamine")
c. Tööandjate toetamine töövõimekao või puudega inimeste töökoha säilitamisel ja
töölevõtmisel (Struktuurivahendite meede "Töövõime toetamise skeemi loomine
ja juurutamine")
d. Töövõime toetamise reformi raames institutsioonidevahelise koostöö arendamine
ja vajaliku andmevahetuse väljatöötamine, testimine ja arendamine
(Struktuurivahendite meede "Töövõime toetamise skeemi loomine ja
juurutamine")
e. Halvenenud tervise tõttu töökaotuse ohus töötaja täiend- või ümberõppe
toetamine
f. Terviseteadlikkust, liiklusohutust ja riskikäitumise ennetamist käsitleva uue
inimeseõpetuse ainekava programmi rakendamine
g. Tõenduspõhise vanemlusprogrammi käivitamine ja rakendamine riskikäitumise
ennetamiseks
h Vigastussurmade ennetamise ja vähendamise rakkerühma käivitamine ning selle
tegevuskava elluviimine
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Riigikantselei

i.

Täiendavate kergliiklusteede ning liikumispaikade ja -radade ja nende juurde
kuuluva taristu rajamise toetamine, arendamine ja parandamine (2014. aastal
kergliiklusteede toetusskeem, aastatel 2015-2020 struktuurivahendite meetmed
„Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“, „Linnapiirkondade jätkusuutlik
areng“ ja „Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutlik areng“)
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Liikumisharrastuse edendamist toetavate tegevuste elluviimine
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k. Alkoholipoliitika rohelise raamatu elluviimine vähendamaks alkoholist tingitud
kahjusid inimeste tervisele ja ühiskonnale
l. Tubaka rohelise raamatu elluviimine vähendamaks tubakast tingitud kahjusid
inimeste tervisele ja ühiskonnale
m. Toitumisalase rohelise raamatu koostamine vähendamaks toitumisest tingitud
terviseprobleeme
n. Ujumise algõppe programmi läbiviimine ja arendamine
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II Tervishoiu taristu arendamine
a.

Esmatasandi tervisekeskuste arendamine tõmbekeskustes (Struktuurivahendite
meede "Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives
püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks")

b. Haiglavõrgu pädevuskeskuste tugevdamine (Struktuurivahendite meede
"Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise
ja hõivesse naasmise suurendamiseks")
c. E-tervise rakkerühma käivitamine ning riikliku e-tervise strateegia koostamine ja
elluviimine

III Terviseriketele varajases faasis reageerimine
a.

Korrapäraste tervisekontrollide mahu ning erinevate tervisejälgimis- ja
skriiningprogrammide läbiviimise suurendamine eesmärgiga avastada võimalikud
terviserikked varajases staadiumis.

KONKURENTSIVÕIMELINE ETTEVÕTLUSKESKKOND
Ettevõtete pikaajalist rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu soodustava poliitika kujundamine.
I Kaasaegne ettevõtluskeskkond.
a.

Suurendada võlausaldajate pankrotimenetluses rahuldatud tunnustatud nõuete
osakaalu.
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b. Hinnata ning vähendada halduskoormust süstemaatiliselt.
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c.

x

x

TÜ-ga sõlmitud tulemuslepingu elluviimine ettevõtlusõppe edendamiseks Eestis

d. Programm "Ettevõtja õigus 2", eesmärgiga muuta ettevõtja suhtlemist, aruandlust
ja asjaajamist riigiga lihtsamaks
e. Ida-Viru tegevuskava uuendamine piirkondliku ettevõtluskeskkonna
arendamisele suunatud tegevuste osas ning sarnase tegevuskava koostamine
Kagu-Eesti jaoks
f. Linnasiseste alakasutatud alade füüsiline, sotsiaalne ja majanduslik taaselavdamine
struktuurivahendite meetme "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng"
abil Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades.
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Ettevõtja tervikliku arengumudeli väljatöötamise ja ellu viimise toetusmudeli
koostamine
b. Töötada välja ja rakendada regulaarne ettevõtlustoetuste mõjude hindamise
süsteem.
c. KredEx ettevõtluse arendamisele suunatud meetmete (stardilaenu käendus,
laenukäendus, pangalaenule allutatud laen, tehnoloogialaen) jätkamine.
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d. EASi alustavate ettevõtjate meetmete (baaskoolitus, mentorlus, jt) jätkamine.
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e.

x

x

Ettevõtluskeskkonna arengu toetamine „Piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise“ ja „Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamise“
struktuurivahendite meetmete abil.
h. Arendada avalike teenuste korraldust (avaliku teenuste pakkumise korraldamise
rohelise raamatu väljatöötamine ja rakendamine)
i. Sotsiaalselt- ja keskkonnaalaselt vastutustundliku ning
jätkusuutliku ettevõtluse riiklik tähtsustamine ning ettevõtete seas edendamine
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II Ettevõtlustoetuste konsolideerimine, lihtsustamine ning uute
finantseerimismudelite väljatöötamine ja rakendamine.
a.

Ettevõtjate teadmiste
rakendamine

ja oskuste arendamisele

suunatud toetusmeetme
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III Ettevõtjatele ekspordivõimekuse kasvu ning
ekspordipotentsiaali kasutamist soodustavate toetusmeetmete
pakkumine.
a.

Jätkata kesk- ja pikaajaliste eksporditagatiste pakkumist Eesti ettevõtete
ekspordivõimekuse tõstmiseks laiendatud sihtgrupile.
b. Ettevõtja arenguprogrammi ekspordile suunatud tegevuste käivitamine
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c.

x

Riiklikult tagatud ekspordilaenu väljastamisskeemi loomine Eesti eksportööride
välisklientidele
d. Viia ellu ekspordi ja välisinvesteeringute valdkonna tegevuskava ''Made in
Estonia 3.0''
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Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

x

x

x

Jätkatakse ettevõtjatevahelise arendus- ja turundusalase koostöö soodustamist,
eeskätt kasvualades
b. Ekspordi infoteenuste pakkumine ja koolituste korraldamine ettevõtjatele

x

x

c.

x

IV Riigipoolsete toetusvõimaluste arendamine olulistel
eksporditurgudel.
a.

Jätkuvalt tagada Eesti ettevõtjate esindamine ja abistamine igas Eesti
välisesinduses ning suurendada erinevate majandusharude erialadiplomaatide
arvu Eesti välisesindustes.

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Välisministeerium

x
x

Keskkonna loomine senisest suuremas mahus ekspordipotentsiaaliga ja suurema lisandväärtusega sektoritesse suunatud
otseste välisinvesteeringute Eestisse toomiseks.
I Eesti kui atraktiivse investeerimiskeskkonna kujundamine
a.

Aidatakse kaasa kohalikku majandust edendavate suurinvesteeringute tegemisele
Eestisse.
b. Leida võimalusi KOVidele avaliku loomuga ettevõtluskeskkonda arendava
tööstustaristu (nt. elektriliinid, teed, jne) väljaehitamise toetusmeetme jätkamiseks
(toetatakse 2014-2020 struktuurivahendite meetmest „Piirkondade
konkurentsivõime tugevdamine“, 2014 ja 2015 kestavad veel ka 2007-2013
perioodi meetme „Piirkondade konkurentsivõimet tugevdamine tegevused“)

x

x

x

x

x

x

x

c.

x

x

x

x

x

Sihtasutuse Ida-Viru tööstusalade arendus tegevuse jätkamine

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Siseministeerium

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Rahandusministeerium,
Siseministeerium

2

d. Investorkaitse tõhustamine

x

e.

x

Investeerimisfondide seaduse muudatused

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Rahandusministeerium

II Välisinvesteeringute ja ekspordi arendamiseks vajaliku
kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavuse parandamine
a.

Uussisserändajatele suunatud kohanemist soodustavate tugiteenuste arendamine,
sh kohanemisprogramm, infovärav
b. Tervikliku talendipoliitika süsteemi väljatöötamine

x

x

Siseministeerium

x

x

c.

x

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium,
Siseministeerium
Sotsiaalministeerium

Tööturualase informatsiooni võõrkeelse kättesaadavuse tagamine Eestis

x

x

x

3

Eelduste loomine erasektori teadus- ja arendustegevuse mahtude suurenemiseks ning innovatsiooni väljundite arvu ja
kvaliteedi tõstmiseks.
I Nõudluspõhise teadus- ning arendustegevuse ja innovatsiooni
ergutamine
a.

Tavamajanduses IKT kasutuselevõtu toetamise meetme väljatöötamine ja
rakendamine
b. Ministeeriumite valitsemisala valdkondliku teadus- ja arendustegevuse võimekuse
loomine ning arendamine
c. Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade programmide väljatöötamine ja
käivitamine

x

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Kõik ministeeriumid

x

3
3

x

d. Nutika spetsialiseerumise seiresüsteemi käivitamine

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium,
Haridus- ja Teadusministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium,
Haridus- ja Teadusministeerium

x

3

3

II Riigi poolt antavate toetuste mõjususe parandamine ning uute
finantseerimislahenduste väljatöötamine
a.

Analüüsida võimalusi TA ja innovatsioonipoliitika arendamiseks läbi piiriüleste
toetusskeemide, eriti Läänemere regioonis riikidega rahastamisprogrammide
ristkasutuse võimaldamiseks.

x

x

x

x

Haridus- ja Teadusministeerium
3

III Teadust- ja arendustööd ning innovatsiooni soodustavate
keskkondade kujundamine
a.

Töötada välja tehnoloogiaarenduskeskuste ja (tööstus-)klastrite pikemaajalisem ja
strateegilisem koostöömudel, sidudes mõlemad koostöövormid kasvualadega.

x

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
3

b. Struktuurivahendite programm "Institutsionaalne arendusprogramm TA
asutustele"
c. Struktuurivahendite programm "Teaduse populariseerimine"
d. Töötada välja ettevõtetele suunatud meede TA infrastruktuuri kasutamise
õhutamiseks, eesmärgiga suurendada ettevõtjate huvi ja võimalusi kasutada TA
infrastruktuuri tootearenduse protsessis.
e. Struktuurivahendite programm "Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri
toetamine"
f. Eesti teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumise toetamine
g. Struktuurivahendite meede „Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine,
mobiilsuse ja järelkasvu toetamine“
h. Tootearendustoetuste ning innovatsiooniosaku toetusmeetme jätkamine.

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

Haridus ja Teadusministeerium

x

x

Haridus ja Teadusministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium,
Haridus- ja Teadusministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium

x

x

Haridus- ja Teadusministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium

3

3
3

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

3

IV Varase faasi riskikapitali kättesaadavuse parandamine
innovaatiliste ja kõrge kasvupotentsiaaliga ettevõtete arengu
toetamiseks
a.

Riskikapitali pakkumine alustavatele innovaatilistele ettevõtetele (varajase faasi
fondifondi loomine).
b. Töötada koostöös Läänemere-äärsete riikidega välja meetmed, mis aitaksid
vastastikku kasulikult integreerida Eesti riskikapitali piirkondliku riskikapitali
turuga ning seeläbi parandada nii Eesti investorite rahvusvahelist
investeerimisvõimekust kui ka Eesti noorte innovaatiliste ettevõtete ligipääsu
rahvusvahelisele riskikapitalile.

x

c.

x

Innovatsioonilaenu meetme rakendamine.

d. Äriinglite võrgustiku arendamine, seemnerahastuse pakkumine läbi inkubaatorite
ja kiirendiprogrammide.
e. Start-up Estonia 2.0 pilootprogrammi käivitamine: kiirendid, äriinglite võrgustiku
arendamine, mentorlus

V Väljakutsepõhine teadus- arendustegevuse ja innovatsiooni
arendamine

x

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

3

3

x
x

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

3
3
3

a.

Arendada välja väljakutsepõhised teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni
juhtmehhanismid fookusega Eesti sotsiaalmajanduslikel väljakutsetel (nt.
energiasõltumatus, rahvastiku vananemine, sise- ja välisturvalisus).

b. Struktuurivahendite
programm
teadusprogrammide toetamine"

"Valdkondlike

x

ministeeriumite

c.

Jätkata teaduse ja kõrghariduse taristu välja arendamist ja kasutuse avamist
ettevõtlusele, viia läbi TAjaI infrastruktuuride jätksuutlikkust ja jooksvat
kaasajastamist tagavate meetmete väljatöötamine ja rakendamine (sh
Regionaalseid kompetentsikeskusi toetatakse nii 2007-2013 kui ka 2014-2020
meetmest „Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine“)
d. Innovatsiooniosaku meetme rakendamine ettevõtjate ja teadusasutsute koostöö
soodustamiseks

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Haridus- ja Teadusministeerium,
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium,
Sotsiaalministeerium,
Keskkonnaministeerium,
Kaitseministeerium,
Põllumajandusministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium,
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium,
Sotsiaalministeerium,
Keskkonnaministeerium,
Kaitseministeerium,
Põllumajandusministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium,
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Siseministeerium

3

3
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

3

VI Euroopa teadusruumiga integreerumine
a.

EL T&A ühisalgatustes ja ühistes infrastruktuurides osalemine. Panustamine
Euroopa Teadusruumi loomisse vastavate siseriiklike poliitikate rakendamisega.

x

x

Haridus- ja Teadusministeerium
3

b. Struktuurivahendite programm "Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja
järelkasvu toetamine"
c. Eesti liitumine Euroopa Kosmoseagentuuriga

x

x

x

x

x

Haridus- ja Teadusministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

3

Loomemajanduse, IKT ja teiste võtmetehnoloogiate potentsiaali laiem kasutamine teiste sektorite lisandväärtuse tõstmisel
I Meetmete arendamine loomemajanduse mõjusamaks toetamiseks
a.

Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine

b. Loomemajanduse tugistruktuuride arendamine

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kultuuriministeerium, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Kultuuriministeerium, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

3

c.

Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõime
arendamine
d. Loomemajanduse siumine tesite sektoritega (väike- ja suurprojektid)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

e.

Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine

x

x

x

x

x

f.

Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamine

x

x

x

x

x

Kultuuriministeerium, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Kultuuriministeerium, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Kultuuriministeerium, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Kultuuriministeerium, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

3
3

II Integreeritud lähenemiste soodustamine loomemajanduse, IKT
ja teiste võtmetehnoloogiate koostoime mõju suurendamiseks
a.

Luua võimalused kosmostehnoloogiate (maapealsete rakenduste) arendamiseks,
parendada avaliku sektori teenuseid kosmosetehnoloogia maapealsete rakenduste
kasutuselevõtu abil.
b. Struktuurivahendite programm "Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade
rakendusuuringute toetamine"

x

c.

x

IKT, energiatehnoloogiate, biotehnoloogia, roheliste tehnoloogiate,
tervishoiutehnoloogiate, materjalitehnoloogia programmide kui
võtmetehnoloogia TA programmid eelluviimine ning seatud eesmärkide täitmise
tagamine

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
3

x

d. Struktuurivahendite programm "Riigiasutuste TA alase võimekuse tõstmine"

x

x

x

x

x

x

x

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium,
Haridus- ja Teadusministeerium,
Keskkonnaministeerium,
Sotsiaalministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium,
Haridus- ja Teadusministeerium,
Keskkonnaministeerium,
Sotsiaalministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium

3
3

e.

Avatud andmete taaskasutamise strateegia väljatöötamine ja avalikus sektoris
toodetud andmete taaskasutuse edendamine ja kasutusse andmine, sh vastava
infrastruktuuri loomine
f. Töötada välja ja rakendada meede, millega soodustada teenuste arendamist (nt.
teenuse disaini) teenusmajanduse ettevõtete poolt.
g. Strateegiliselt olulistes valdkondades innovaatiliste IKT toodete ja teenuste
väljatöötamine (sh läbi Norra programmi)
h. Disaininõustamise toetusmeetme rakendamine väärtustamaks disaini rolli
toodete, teenuste ja ärimudelite arendamisel.
i IT akadeemia edasiarendamine

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
3

x

x

x
x

x

x

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Haridus- ja teadusministeerium

3
3
3
3

III Inimkapitali võimekuse tõstmine valdkonnaüleste eesmärkide
saavutamiseks
a.

Ettevõtjatele suunatud juhtimiskoolituste kvaliteedi parandamine läbi
rahvusvahelise koolituskompetentsi keskse pakkumise
b. Ettevõtja arenguprogrammi väljatöötamine ja rakendamine

x

c.

x

Jätkata loomemajanduse tugistruktuuride ja ekspordivõimekuse toetamist ning
teadlikkuse tõstmist loomeettevõtetele suunatud toetusmehhanismide kaudu.

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Kultuuriministeerium, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

x
x

3

3

Teaduse inimressursi arendamine ning inseneride ja tippspetsialistide juurdekasvu tagamine
a.

Doktorandi sissetuleku tõstmine koos doktoriõppe efektiivsuse suurendamisega

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Haridus- ja Teadusministeerium
3

b. Teadustööde juhendamise süsteemi arendamine ning meetmete rakendamine
juhendamise kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmiseks, eesmärgiga suurendada heade ja
tulemuslike juhendajate arvu
c. Doktorikoolide jätkuv toetamine ja teaduse tippkeskuste edasiarendamine
d. Teadlaste karjäärimudeli väljatöötamine

Haridus- ja Teadusministeerium

x

x

x

Haridus- ja Teadusministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium

Transpordi, IKT ja teiste riigi poolt pakutavate ettevõtlust toetava taristu ja institutsioonide viimine rahvusvahelisele tasemele
I Lennuühenduste parandamine
a.

Tallinna lennujaama julgestus- ja päästeteenuste ning regionaalsete lennujaamade
toetamine
b. Lennuühenduste arendamine kõigi suuremate Euroopa ärikeskustega
c.

x

x

x

x

Tallinna lennujaama lennuraja pikendamine ja ILS II-kategooria tagamine

d. Tallinna lennujaama uus terminal

x
x

x

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

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

II Maantee- ja raudteevõrgu ning ühistranspordisüsteemi parem
koostoime
a.

Ülemiste reisiterminali arendamine ja ühendamine lennujaamaga

b. Olulisemate maanteede kiiruse ja turvalisuse tõstmine, jätkates Tallinn-Tartu
maantee neljarealiseks ehitamist ja Tallinn-Narva maantee rekonstrueerimist.

x

x

c.

x

x

Kaasajastatud teedeehitusnõuete kehtestamine kasutajamugavuse, turvalisuse ja
vastupidavuse tõstmiseks

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

3
3

d. Viiakse läbi kohalike teede inventariseerimine, seisukorra ja liiklussageduse
kindlaks määramine, luues Riiklikus Teeregistris üleriigilise teede ja tänavate (riigi
ja omavalitsuste) tervikvõrgustiku infobaasi.
e. Analüüsitakse teehoiu rahastamisel teekasutustasudele ülemineku vajadust ja
võimalusi.

x

f.
g.

Elektroonse piiriületusjärjekorra kasutusvõimaluste edasiarendamine
Uute rongide abil Tallinn-Tartu raudteeühenduste graafiku tihendamine ja
teekonna läbimiseks kuluva aja lühendamine
h. Maakonnaplaneeringu läbiviimine Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha
määramiseks
i. Kolme Balti riigi ühisfirma Rail Balticu arendamiseks loomine

x
x

x
x

x

x

j.

Riikidevahelise lepingu ettevalmistamine ning sõlmimine Rail Balticu
väljaarendamiseks
k. Ühtse elektroonse piletisüsteemi loomine kõigile ühistranspordiliikidele

x

l.

x

m.
n.
o.

p.

r.

Analüüsitakse riigi ja kohalike omavalitsuste ülesannete jaotust ühistranspordi
korraldamisel ja sellega seonduvat rahastamist, ning tehakse vajadusel
ettepanekud muudatusteks.
Regionaalse ühistranspordi korraldus viiakse maakondade tasemelt eri maakondi
hõlmavate suuremate regioonide tasemele.
Hõreasustusega piirkondades võetakse kasutusele paindlikud
ühistranspordilahendused, nt nõudebuss, sotsiaaltransport või -takso.
Parandatakse ühistranspordi info kättesaadavust, võetakse sealjuures kasutusele
informatsioonisüsteemid, mis vastavad kuulmis- ja nägemispuudega inimeste
vajadustele.
Koostatakse juhendmaterjale, suunised, parimad praktikaid jne. ruumiliseks
planeerimiseks ja liikuvuse korraldamiseks nii riigi, kohaliku omavalitsuse kui
erasektori tarbeks.
Auto- ja bussireisijate piiriületuse aja kiirendamiseks suurendatakse Narva
maanteepiiripunkti läbilaskevõimet.

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium,
Rahandusministeerium
Siseministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Siseministeerium

4
x

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

x

Investeeringute jätkamine sadamate logistikateenuste osutamise tõhustamiseks

b. Jäätõrje ja õlireostuse likvideerimise võimekuse suurendamise investeeringud

4
4
4

5
x

x

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

x
x

5
5

5
x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Siseministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

x

III Sadamate infrastruktuuri arendamine
a.

4

x
x

x

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

5

c.

Rekonstrueeritakse ka Saaremaa ja Hiiumaa vaheliseks ühenduseks vajalikud
sadamad ning soetatakse sellel liinil opereerimiseks uus laev

x

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

IV Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võrkude potentsiaali
tõstmine
a.

Uue põlvkonna lairibaühenduste viimine kõikjale üle Eesti maapiirkondadesse
põhivõrgu rajamisega ning juurdepääsuvõrkude rajamise toetamisega (toetatakse
2007-2013 meetmest "Internetiühenduste kättesaadavuse parandamine uue
põlvkonna elektroonilise side võrgu kasutuselevõtuga piirkondades")

x

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Siseministeerium
Põllumajandusministeerium

b. Ettevõtjate e-teenuste kasutamisoskuste parandamise programmi käivitamine

x

c.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mitteresidentidele digi-ID väljastamine ehk e-residentsuse kontseptsiooni
rakendamine

d. Arendatakse transpordisüsteemi reaalajas andmete kogumise taristut, sh muude
taristuinvesteeringute raames (nt sensorite põhiseks maanteeinfo kogumiseks ja
edastuseks).
e. Toetatakse transpordiliikide vahel ja/või lisateenustega (nt piletimüük)
integreeritud reisiplaneerimise ja muude transpordiinfo teenuste arendust, sh eriti
mobiilsetele seadmetele
f. Töötatakse välja isesõitvate/autonoomsete sõidukite ohutut kasutuselevõttu
soosiv regulatsioon, vastavad koosvõime ja turvalisuse standardid ja järelevalve
põhimõtted
g. Arendatakse edasi Single Window rakendusi.

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

3

3

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
4
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

KESKKONNASÕBRALIK MAJANDUS JA ENERGEETIKA
Energeetika pikaajaliste struktuursete muutuste elluviimine kooskõlas Eesti energiajulgeoleku ja energiasäästu eesmärkidega
a.

Energiaallikate portfelli mitmekesistamise jätkamine energiasõltumatuse
säilitamiseks, sh taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamine ning
süsinikumahukate energiaallikate osakaalu vähendamine. Eesti energiamajanduse
arengukava muutmine vastavalt viimaste aastatel toimunud arengutele.

b. Energiataristu projektide ettevalmistamine ja elluviimine energia siseturu
arendamiseks ja täiendavate gaasi tarneallikate loomiseks (LNG terminal,
BalticConnector, kolmas elektriühendus Lätiga)
c. Ühtsete Euroopa Liidu energiaturu reeglite kehtestamine, mis hõlmab ka EL
välispiiril rakendatavaid meetmeid süsinikulekke vältimiseks.
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d. Gaasituru avamine sobivaimal omandilise lahtisidumise viisil, mis on kooskõlas
gaasi kui sisemaise ja regionaalse kütuse jätkusuutlikkuse analüüsi ja prognoosi
tulemustega.
e. Taastuvatest allikatest ja elektrienergia ning soojuse koostootmise režiimis
toodetud elektrienergia toetusskeemi arendamine
f. Bilansienergia süsteemi loomine
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Senisest rangemate hoonete energiatõhususe nõuete rakendamine alates 2013
uutele ja rekonstrueeritavatele hoonetele. Riik näitab eeskuju, rajades uued
avaliku sektori hooned maksimaalselt energiasäästlikena
b. Energiasäästu investeeringute paketi elluviimine korterelamute
rekonstrueerimiseks
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c.

Keskkonnasõbraliku ühistranspordi arendamine läbi gaasi- ja
elektritranspordivahendite investeeringute programmi
d. Elektromobiilsuse arendamine, sh üle-Eestilise elektriautode infrastruktuuri
rajamine ja elektriautode toetusmeetme elluviimine eratarbijatele
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Targa võrgu väljaarendamine (alustades Targa võrgu tegevuskavast)
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Majanduse üldise ressursi- ja energiamahukuse vähendamine
I Energiasääst
a.

f.

g.

Sõidukite energiaklassi märgiste kasutuselevõtmine (arvestades Euroopa ühtse
märgise süsteemi arenguid) tarbijate teadlikkuse tõstmiseks
Linnalise (liikumis)keskkonna arendamine linnaruumi parema planeerimise ja
alade taaskasutuselevõtu abil, sh SV meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik
areng“ ettevalmistavad tegevused ja „Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutlik
areng“, mille käigus koostatakse linnapiirkondade jätkusuutliku arengu strateegiad
ja sellele tuginevad tegevuskavad meetmest tegevuste rahastamiseks

Kaugküttepiirkondade auditeerimissüsteemi ja investeeringutoetuste skeemi
väljatöötamine ning rakendamine kaugküttevõrkude efektiivsuse tõtmiseks või
üleminekuks alternatiivsetele lokaalsetele küttelahendustele
h. Seadusandlike eelduste väljatöötamine energiaühistuste loomiseks ning
energiaühistute loomise soodustamine
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Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise
toetamine
Tänavanalgustussüsteemide rekonstrueerimine
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II Ressursisääst
a.

Rohelise maksureformi jätkamine tööjõumaksude järkjärgulise vähendamise ning
keskkonnamaksude osakaalu suurendamise läbi avaliku sektori tuludes,
Keskkonnatasude kujundamise raamkava aastateks 2016-2020
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b. Ettevõtete energia- ja ressursitõhususe meetme väljatöötamine ning rakendamine
(sh PVT, ressursiauditid, ressursijuhtimissüsteemid)
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Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

c.

Jäätmetekke vältimine ja vähendamine ning jäätmete ringlussevõtu ja
taaskasutamise suurendamine
d. Alternatiivseid kütuseid (sh biogaas) kasutavate sõidukite kasutuse
suurendamiseks meetmete rakendamine (toetusmeede biometaani tootmis- ja
tankimistaristu rajamiseks)
e. Ökosüsteemiteenuste sotsiaal-majanduslikult seostatud väärtuse kaardistamine
ning vastava hindamismudeli väljatöötamine ja rakendamine
f. Maavarade arvepidamise ja kaevandamislubade süsteemi arendamine eesmärgiga
tagada maavarade piisav kättesaadavus, säästlik kasutamine ja varustuskindlus
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g.

Kauplemissüsteemi väliste sektorite (hooned, transport, põllumajandus, jäätmed
jm) kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise raamistiku väljatöötamine ja
rakendamine
h. Maastikupilti kahjustavate ja kasutusest väljalangenud ehitiste lammutamise
meetme jätkamine
i Uuendusraietel kasumiküpsust arvestavate raievanuste rakendamine metsadest
püsiva puiduvoo tagamiseks ja metsa tagavara juurdekasvu suurendamiseks
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Ehitussektoris puiduressursi kasutamisega seotud regulatsioonide üle vaatamine
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JÄTKUSUUTLIK JA KOHANDUV RIIK
Aastaks 2014 ülejäägiga valitsussektori eelarvepositsioonini jõudmine ja selle säilitamine pikas perspektiivis
a.

Valitsussektori eelarve struktuurses ülejäägis hoidmine
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Rahandusministeerium
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b. Maksu- ja Tolliameti täiendavad meetmed maksulaekumiste parandamiseks
(ehitus, toitlustus, hotellindus)
Analüüs riskivalitsemise kasutamisest
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x

Rahandusministeerium
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Avaliku sektori sotsiaalkulutuste kestlikkuse parandamine tööealise elanikkonna vähenemise ja vanemaealiste osakaalu
suurenemise tingimustes, kindlustades seejuures tulemuslik tervishoid ning hästi sihistatud ja tulemuslik sotsiaalpoliitika (sh
vajalikud tugiteenused)
a.

Tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse süsteemi põhialuste väljatöötamise
tegevusplaan
b. Üldise pensioniea tõstmine alates 2017. aastast kolme kuu võrra aastas, jõudes 65
eluaastani 2026. aastal
c. Analüüs tööandjapensioni edendamise võimaluste kohta
d. Paindliku eapiiriga pensionisüsteemi põhimõtete analüüs
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Rahalise hüvitise põhimõtete väljatöötamine ravijärjekorra väliste vastuvõttude
kompenseerimiseks kindlustatule
f. Vajaduspõhiste peretoetuste tõstmine
g. Toimetulekutoetuse määramisel lapse osakaalu tõstmine 0,8lt 1,0ni
h. Peretoetuste ja -teenuste kontseptsiooni ehk "Peretoetuste ja -teenuste rohelise
raamatu" koostamine ja elluviimine, mis suurendavad sündimust, toetavad perede
majanduslikku toimetulekut ja aitavad ühitada tööd ja pereelu
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Konkurentsivõimet toetava eelarvepoliitikaga (kõrge tootlike kulude tase, eelarve paindlikkuse suurendamine, avaliku sektori
palgakulude ohjamine, omavalitsuste tulubaasi planeerimine riigi eelarvestrateegias) jätkamine
a.

Erasektori TA investeeringute kasvueelduste loomiseks tõsta järk-järgult T&A
kulutuste riigipoolset finantseerimist tasemeni 1 % SKPst
b. Kütuseaktsiisi lahtisidumine teehoiust (KOVide rahastus ei vähene)
c. Omavalitsusreformi kontseptsioon ülesannete täitmise tasandite määratlemiseks
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d. Omavalitsusreformi kontseptsioon ülesannete elluviimise rahastamiseks
e. KOV teenuste kvaliteedi parandamiseks tingimuslike miinimumnõuete
rakendamise eelduste loomine sotsiaalhoolekande valdkonnas
f. Finantsarvestuse ning personali- ja palgaarvestuse tsentraliseerimise reformi
lõpuleviimine
g. Euroopa Liidu vahendite juhtimise ja rakendussüsteemi kujundamine perioodiks
2014-2020
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Töötamise ja kasumi teenimise maksude vähendamisega ning tarbimise ja keskkonna koormamise maksude suurendamisega
jätkamine
a.

Maksuvaba miinimumi tõstmine 144lt eurolt 10 euro võrra igal aastal aastani
2018
b. Töötuskindlustusmakse vähendamine 0,6% võrra 2,4%le
c. Analüüs põlevkiviressursi jaotamisest ja selle mõjust riigitulule
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d. Keskkonnatasude tõus
e. Maagaasi aktsiisi tõstmine
f. Alkoholiaktsiisi täiendav tõstmine (2015. aastal kokku 15% ning edasi 10% aastas
kuni 2018. aastani)
g. Tubakaaktsiisi täiendav tõstmine (alates 1. jaanuarist 2016.a aastas 5%)
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Makromajanduslike tasakaalustamatuste vältimine
a.

Maksupoliitika kavandamisel maksumuudatuste pikem ettekavandamine (läbi
riigi eelarvestrateegia)
b. Erimärgistatud kütuse soodusaktsiisi (v.a.põllumajandus ja väikelaevadel
kalapüük) asendamine täpsema kompensatsiooniga sektoritele
c. Käibemaksudeklaratsioonide lisa tehingupõhise informatsiooniga nii ostu- kui ka
müügitehingute kohta
d. Ettevõtete sõiduautode sooduskäibemaksumuudatused
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