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Reform ja võtmetegevused

Vastutajad

A. Riigi ja KOV-i teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine ja
vastutuse korrastamine (AV8, AV9):
 Üleminek automatiseeritud proaktiivsetele teenustele, kasutajale
ühe akna põhimõtte rakendamine;
 Integreeritud ja kasutajale kohandatud teenuste pakkumine, sh
võrdsete võimaluste tagamine e-teenuste ja muude
digitaallahenduste kaudu
 Teenuste kättesaadavus parandamine kõikjal (nt isikut tõendavate
dokumentide menetlus, e-notar jm teenuste kättesaadavus läbi eesinduse);
 Govtech sektori arendamine, soodustamaks tehnoloogiliselt
uudseid lahendusi ja innovatsioonivõimaluste kasutamist riigi ja
infoturbe arendamisel;
 Riigi, KOV-i ülesannete ja rahastamise ülevaatamine; riigi, KOV,
kohalike kogukondade rolli ja inimese omavastutuse
kokkuleppimine avalike teenuste pakkumisel, nt:
- sotsiaalhoolekandeteenuste vastutaja, ulatuse ja
omavastutusmäärade kokkuleppimine;
- põhihariduse pidamise ülesannete ülevaatamine,
- ettevõtluskeskkonna kujundamine, kohaliku tasandi võimekust ja
motivatsiooni suurendamine ettevõtluse arendamisega
tegelemiseks
- teenused jäätmete, keskkonnalubade/registreeringute jm seoses.

MKM + kõik
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 KOV teenuste seire süsteemi arendamine teenuste kvaliteedi
parandamiseks;
 Regionaalse ebavõrdsuse vähendamine ja kohalike omavalitsuste
jõustamine ja toetamine;
 Aktiivsete kogukonnakeskuste kujundamine, kus pakutakse
inimestele erinevaid riiklikke ja kohalike omavalitsuste avalikke
teenuseid, sh riigimajade loomine, raamatukogude võrgustiku
arendamine pakutavate teenuste laiendamine;
 Innovaatiliste lahenduste väljatöötamine koostöös erasektori ja
vabakonnaga, sh õigus- ja maksukeskkonna korrastamine uute
lahenduste ja koostöö võimaldamiseks ja toetamiseks.
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Reform ja võtmetegevused
B. Valitsuse ühtsuse suurendamine ja avaliku sektori asutuste
organisatsiooniline arendamine (AV8, AV9):

Üleminek vajaduspõhistele valitsemisaladele ja paindlikule
valitsemiskorraldusele

Riigi ja KOV teenuste osutamise arendamiseks vajalike võimekuste
tagamine (organisatsioonilise võimekuse toetamine);

Riigiasutuste, tugitegevuste konsolideerimine (nt
dokumendihaldussüsteemid jmt) ja ühendametite loomine;






Valitsusasutuste IT majade korrastamine;
Riigile kuulutavate sihtasutuste ja ülikoolide süsteemi
korrastamine/konsolideerimine;
Riigi ja KOV ametnike võimekuse arendamine tulevikutrendidega
kohanemiseks (nii tippjuhi, keskastmejuhi kui spetsialisti tasandil);
Asukohast sõltumatu värbamise soodustamine ning ametnike
rahvusvahelise karjääri toetamine;
Riigile vajalike oskustega töötajate ja ametnike tagamine.
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Vastutajad
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Reform ja võtmetegevused
C. Sujuva riigi toimimise tagamine (AV8, AV9):
 Strateegilise planeerimise korrastamine ning juurutamine, sh riiklike,
kohalike ja regionaalsete strateegilise planeerimise korrastamine ja
kesksete teemade, nt säästva arengu, kliimaeesmärkide läbiv
integreerimine ning ruumilise arengu koordineeritud kavandamine;
 Riigieelarve koostamise korrastamine;
 Riigihangete süsteemi parendamine, sh innovatsiooni edendamise
toetamine, vastutustundlike ning keskkonnasõbralike teenuste ja
toodete eelistamine, IT hangete süsteemi ümbermõtestamine;
 Eesti inimeste ja kodanikuühenduste võimestamine ning valitsemises
osalemise toetamine;
 Konkurentsivõimelise ja kohanemisvõimelise õigusruumi tagamine;
 Riigi kui terviku teadmistepõhine ja kvaliteetne poliitikakujundamine, sh:
- koosloomelise poliitikakujundamise juurutamine (sh õigusloome ja kaasamise
tööriistakasti väljatöötamine ja rakendamine);
- teadmuspõhise poliitikakujundamise juurutamine, sh riikliku teadus- ja
arendustegevuse korraldamise ja koordineerimise süsteemi väljatöötamine ja
juurutamine ning TA eelarvestamise ja seiresüsteemi arendamine ja juurutamine;
- hea õigusloome põhimõtte ulatuslikum ja tõhusam rakendamine;
- poliitika analüüsi ja mõjude hindamise süsteemi arendamine, sh andmekaeve ja
andmekasutuse (avaandmed ja andmekaitse, andmeseire ja tulevikuprognoos),
ettevõtja halduskoormuse hindamine, regionaalsete eripärade tagamine ja
vajadustega arvestamine, sh poliitikate mõju avaldumine maapiirkondadele;
- uudsete lahenduste, eksperimentide ja pilootprojektide toetamine.

 Andmemajanduse, turvalise küberruumi ning ühtse ja kvaliteetse
andmeruumi arendamine sh:
- andmehaldusega seotud õigusruumi korrastamine;
- andmemajanduse edendamine, sh ligipääsu soodustamine erinevatest allikatest
pärit (mitteisikustatud)andmetele, võimaldamaks luua erinevaid teenuseid ja
arendada AI lahendusi avalikus ja erasektoris);
- andmete ja andmevahetuse hajusarhitektuuri edasiarendamine ning riigi ja KOVide vahelise andmehalduse arendamine;
- piiriülese andmevahetuse edendamine ja taristu loomine;
- EL üleste süsteemide arendamine (nt ühtne digivärav);
- automatiseeritud biomeetrial põhinevate isikutuvastuse ja isikusamasuse
kontrolli lahenduste edasiarendamine;
- 5G võrgu turvalisuse ja varustuskindluse tagamine.
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Reform ja võtmetegevused
D. Teadussüsteemi atraktiivsuse, konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse
suurendamine Eesti ühiskonnale vajaliku teadmuse kindlustamiseks:
 Akadeemilise karjäärimudeli väljaarendamine ja juurutamine;
 Doktoriõppe reform;
 Tippkeskuste mõju kasvatamine (nähtavus, teaduse ekspordivõimekuse
arendamine);
 Rahvusvahelistes koostöövõrgustikes aktiivsema rolli võtmise toetamine;
 Teadustaristu avamine ühiskasutuseks nii ettevõtjate kui avaliku sektori
vajadusi arvestavalt, TAI taristu ühisarenduste toetamine;
 Ülikoolide teadmussiirde teenuste kvaliteedi tõstmine sh nii
akadeemiliste töötajate kui tugipersonali koolitused, teadussiirde
tippspetsilistide väljaõpe)
 Teadustulemuste kommunikatsioonisüsteemi väljatöötamine ja
juurutamine;
 Ülikoolide, ettevõtete ja avaliku sektori vahelise töötajate liikumise
soodustamine;
 Teadus- ja arendustegevuse prioriteetide seadmine Eesti
arenguvajadustest lähtuvalt;
 Tsiviili ja kaitsesektori koostöö lahenduste ulatuslikum rakendamine ehk
dual use arenduste toetamine.
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Vastutajad
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Reform ja võtmetegevused

Vastutajad

E. Riigi rahvusvahelise positsiooni parandamine (sh diplomaatia; äri- ja
kultuuridiplomaatia põimimine) (AV3):
 Kõikide poliitikavaldkondade potentsiaali võimendamine välismaal ja
Eesti esindustes avatud innovatsioonipesade kujundamine koostöös
erasektoriga;
 Eesti tugevuste müümine välismaal, sh küber- ja digivaldkond, haridus,
tervishoiuteenused, turvaline toit, kultuur ja sport;
 Arengukoostöö laiendamine, sh koostöö suurendamine Euroopa Liidu
institutsioonide ja teiste liikmesriikidega;
 Kultuuripärandi- ja sündmuste edendamine ja Eesti kui atraktiivse
turismisihtkoha tutvustamine;
 Globaalse eestluse edendamine ja Eesti kultuuri nähtavuse ning
kättesaadavuse toetamine välismaal;

VÄM + kõik
ministeeriumid
oma
vastutusvaldkonnas

 Liitlaste kohalolu tagamine ja selleks vajaliku taristu loomine
 Tsiviil- ja sõjalistes operatsioonides osalemine ja partnerite
võõrustamine Eestis nii sõjalise kohaloleku kui ka osalejatena meie
juhitud keskustes.
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Reform ja võtmetegevused

Vastutajad

F. Julgeoleku ja turvalisuse tagamine igas olukorras:
 Hübriidohtude ja vaenuliku mõjutustegevuse takistamine, sh valeinfo
ja radikaliseerumise tõkestamine;
 Riigi suutlikkuse suurendamine terrorismiga seotud riskide
tuvastamiseks, et ennetada ohtusid ja tõkestada ning minimeerida
tagajärgi;
 Kriisideks valmisoleku parandamine suurendades riigiasutuste,
kohalike omavalitsuste ja elutähtsate teenuste osutajate teadlikkust
võimalikest ohtudest;
 Elutähtsa teenuse toimepidevuse ja kaupade varustuskindluse
parandamine, et rahuldada kriisi ajal elanike esmavajadused;
 Riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja kogukondade valmisoleku
suurendamine kriisideks ja kriisijärgsete kahjude leevendamiseks;
 Kiirreageerimis- ja erioperatsioonide, massiohje, isikute ja objektide
kaitsmise suutlikkuse tagamine ja vastavus muutuvatele
julgeolekuohtudele, sh koostöö teiste riikidega;
 Riigi toe pakkumine kogukondade vastutuse kasvatamiseks
turvalisuse tagamisel ning riskikäitumise ja kuritegevuse ennetamisel;
 Kohalike omavalitsuste suutlikkuse arendamine väiksemate
korrarikkumiste lahendamiseks
 Kohalike omavalitsuste arendamine turvalisust toetava elukeskkonna
põhikujundajaks, kes teeb seda koostöös teiste asutuste ja
kogukondadega;
 Kodanikuteenistuse kehtestamine kõigile Eesti noortele vastavalt
võimetele.
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Reform ja võtmetegevused
G. Justiitssüsteemi ja õiguste jõustamise tõhustamine lähtudes õigusriigi
põhimõttest (AV8):
 Kohtupidamise paindlikumaks ja tõhusamaks muutmine (sh
kohturegistrite õiguskindluse ja kasutajamugavuse tõstmine);
 Digitaalne "õiguskaar" kogu justiitssüsteemi ulatuses;
 Õigusabi süsteemi jätkusuutlikkuse ja läbipaistvuse tõstmine;
 Õiguselukutsete teenuste arendamine;
 Õigusteabe kättesaadavuse kasutajasõbralikkuse suurendamine;
 Piiriülese kohtumenetluse ja EL liikmesriikide vahelise õiguslase
koostöö arendamine;
 Rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtusüsteemi arendamine ning
tõhusa migratsioonijärelevalve ja põhiõigusi järgiva
tagasisaatmispoliitika elluviimine.
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Vastutajad
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