Eesti 2020 tegevuskava 2011-2015
Väljakutsete kaupa meetmete tegevusplaan ja rakendumise aeg
* tähistab meetmeid, mis on kaetud ka Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis

Väljakutse/Meede
HARITUD RAHVAS JA SIDUS ÜHISKOND

2011

2012

2013

2014

2015

Meetme eest vastutaja

Haridussüsteemi kvaliteedi parandamine ning kohandumine demograafiliste muutustega.
I Kvaliteetse hariduse tagamine kõigil haridustasemetel
Õpetajatele kõrgetasemelise baas- ja täiendkoolituse tagamine, mis tagaks
riiklike õppekavade ideoloogia rakendumise ning õpetajate suurema
motiveerituse ja loovuse. *
Õpetajate palgasüsteemi ümberkujundamine eesmärgiga motiveerida õpetajat
arendustööks ka väljaspool klassitundi, soodustada õpetaja omapoolset
initsiatiivi ja loovust õppetöö läbiviimisel.
Õpetaja lähtetoetuse maksmise jätkamine noortele alustavatele õpetajatele *
Ida-Virumaal eesti keeles õpetavatele õpetajatele 30%-lise lsiatasu maksmine*
Inglisekeelset õpet pakkuva nn. Euroopa Kooli loomine Tallinnasse ning
rahvusvahelise bakalaureuseõppe võimaluste loomine Inglise Kolledžis ja
Miina Härma Gümnaasiumis*
Kutseõppeasutuste õppe- ja juhtimiskvaliteedi tõstmine (sisehindamine,
akrediteerimine)
Kutseõppe ja kutsete omistamise süsteemi lähendamine eesmärgiga
võimaldada kõigile kutsehariduse lõpetajatele kutse omandamine kooli
lõpetamisel
Täiskasvanute riigikeele omandamise ja keeleoskuse arendamise võimaluste
suurendamine
Uusimmigrantidele suunatud kohanemisprogrammi ja tugiteenuste
kättesaadavuse suurendamine
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Kaasajastatud kõrghariduse kvaliteedikindlustamise süsteemi juurutamine, kus
kõigil kõrgkoolidel on kohustus 7 aasta tagant läbida institutsionaalne
akrediteerimine ning õppekavagruppide hindamine
Alushariduses osalemise võimaluse loomine (eri vormides) vähemalt 95%-le
lastest *
Uute põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade rakendamine*
Vene gümnaasiumide eestikeelsele õppele ülemineku lõpuleviimine *
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II Koolivõrgu korrastamine
Põhikooli järgsete õppekohtade terviklik planeerimine üld- ja kutsehariduse
tasandil (sh põhikooli ja gümnaasiumiastme selgem lahutamine)
Maakonnagümnaasiumide väljaarendamine kõigis maakonnakeskustes nn
puhta gümnaasiumina*
Erinevate
haridusliikide
rahastamisproportsioonide
ülevaatamine
rõhuasetusega efektiivsusele

Haridus- ja Teadusministeerium

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
Programm 16-29- aastastele põhiharidusega või madalama haridustasemega
noortele kutseõppe võimaldamiseks*
Väljundipõhiste
õppekavade
rakendamine
kõrg-,
kutseja
täiskasvanuhariduses
Kompetentsipõhise tööjõuvajaduse prognoosisüsteemi arendamine, sealhulgas
välistööjõu-vajaduste parem prognoosimine ning võimalike mõjude parem
arvesse võtmine.
Täiskasvanute täiend- ja ümberõppe võimaluste laiendamine ja kättesaadavuse
suurendamine *
Elamis- ja töölubade andmise menetlusprotsesside lihtsustamine ja
lühendamine eesmärgiga parandada kõrgelt kvalifitseeritud välistööjõu
ligipääsu Eesti tööturule, pidades silmas sisejulgeolekule tekkida võivaid ohte
TULE ja KUTSE programmide jätkamine, et haridustee kõrg- või
kutsehariduses katkestanud saaksid tagasi pöörduda hariduse omandamise
juurde *
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II Noorte haridustee toetamine ja erialavalikute parem
suunamine eesmärgiga suurendada õpilaste teadlikkust
töömaailmast ja vähendada koolikatkestajate arvu
Noortele karjäärinõustamise ja karjääriõppe tagamine üldharidus-, kutse- ja
kõrghariduse tasemel *
Töömaailma sisulise info viimine karjäärispetsialistideni (palgad, tööturu
trendid, ametikohtade profiilid jne) ja õpilasteni
Lastevanemate teadlikkuse tõstmine noorte edasiõppimisvõimalustest ja
karjääri planeerimisest
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III Ettevõtlikkuse ja teiste võtmepädevuste kujundamine
Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe või -ainete süsteemne edendamine kõigil
haridustasemetel *
Ettevõtjate aktiivsem kaasamine koolituseesmärkide kujundamisel ja
õpiväljundite määratlemisel
Jätkata ühisõppekavasid kõrgkoolides, eesmärgiga võimaldada erinevate
erialade tudengitel ennast täiendada teiste eriala baasteadmiste ja –oskustega,
rõhuga ettevõtlusalaste teadmiste- ja oskuste andmisel mitte-majanduseriala
tudengitele *

Kõrghariduse rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine.
Riikliku koolitustellimuse suurendamine 40% võrra avalik-õiguslikele
ülikoolidele ja rakenduskõrgkoolidele, muutes õppetöö kvaliteedi tõstmiseks
RKT jaotust *
Kõrgkoolide kvaliteedikindlustamise süsteemi muudatuste elluviimine (sh
üleminekuhindamise protsess, õppekavagruppide ning õppeasutuste
institutsionaalse akrediteerimise kasutuselevõtt) ning Eesti Kõrghariduse
Kvaliteediagentuuri käivitamine
Rahvusvaheliste ühisõppekavade loomise jätkuv soodustamine
Toetusmeetmete
loomine
rahvusvaheliselt
tugevate
valdkondade
eelisarendamiseks (sh erimeetmete alusel edukalt käivitatud magistriõppe
õppekavade edasise rahastamise tagamine)
Välisdoktorantidele suunatud stipendiumiprogrammidega jätkamine
Viisa- ja elamis- ning töölubade andmise tingimuste ülevaatamine, kaaludes
võimalust alates magistritasemest Eestisse õppima tulevatele tudengitele pere
kaasatoomise

Haridus- ja Teadusministeerium

Tõhusama
teavitamiskorra ja infomaterjalide (nt. veebilehekülg)
väljatöötamine välisesindustele, haridusasutustele ja Eestisse õppima asuda
soovivatele tudengitele.
Vajaduspõhise õppetoetuste süsteemi käivitamine *
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Aktiivse tööturupoliitika mõju suurendamine ning rahastamise jätkusuutlikkus.
I Tööturumeetmete osutamise kvaliteedi tõstmine ja efektiivsuse
suurendamine
Institutsionaalse vastutusjaotuse selgem määratlemine HTM-i, SOM-i,
töötukassa ja kohalike omavalitsuste vahel eesmärgiga tagada töötute koolituse
ja sotsiaalteenuste osutamise suurem efektiivsus
Töötukassa võimekuse suurendamine inimeste tööturule aitamisel, pakkudes
kiiremat teenust, tänapäevaseid IT-võimalusi ning personaalsemat lähenemist *
Programm 16-29 aastastele põhiharidusega või põhihariduseta noortele
kutseõppe võimaldamiseks *
Puuetega inimeste tööhõive suurendamise programmide rakendamine *
Vanemaealiste tööturul püsimist toetavate meetmete arendamine
Lastega kodus olnud emade tööturule tagasipöördumise toetamine *
Programmide rakendamine soolise ebavõrdsuse vähendamiseks tööturul
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II Aktiivse tööturupoliitika rahastamise jätkusuutlikkus
Tööturuteenuste ja –toetuste tingimuslik sidumine ja suurem integreeritus

Sotsiaalministeerium

Tervena elatud eluaastate suurendamine läbi tervisekäitumise parandamise ja õnnetusjuhtumite edasise vähendamise.
I Vigastuste ja vigastussurmade vähendamine ja
tervisekäitumise parandamine.
Terviseteadlikkuse, liiklusohutuse ja riskikäitumise ennetamise teemade
siseviimine riiklikesse põhikooli ja gümnaasiumi õppekavadesse.*
Vigastuste ennetamine ministeeriumide vahelise koordineeritud poliitikana
võttes eesmärgiks vähendada vigastussurmade hulka vähemalt Euroopa
keskmise tasemeni.*
Täiendavate kergliiklusteede ning liikumispaikade ja -radade ja nende juurde
kuuluva taristu rajamise toetamine, arendamine ja parandamine.*
Tervist toetava töökeskkonna tagamiseks tööõnnetus- ja
kutsehaiguskindlustussüsteemi loomine.*

II Terviseriketele varajases faasis reageerimine
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Korrapäraste tervisekontrollide mahu ning erinevate tervisejälgimis- ja
skriiningprogrammide läbiviimise suurendamine eesmärgiga avastada
võimalikud terviserikked varajases staadiumis.*
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KONKURENTSIVÕIMELINE ETTEVÕTLUSKESKKOND
Ettevõtete pikaajalist rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu soodustava poliitika kujundamine.
I Kaasaegne ettevõtluskeskkond.
Lühendada pankrotimenetluste keskmist pikkust vähemalt kolm korda.*
Analüüsida ja vajadusel korraldada ümber FIEde maksustamislahendus.
Hinnata ning vähendada halduskoormuse süstemaatiliselt.*
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Analüüsida võimalusi ja teha Eestis riigi poolt kogutud avaldamispiiranguteta
andmed masintöödeldaval kujul kättesaadavaks kõigile isikutele.*
Ettevõtlusõppe edendamise kava elluviimine
Arendada avalike teenuste korraldust*
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II Ettevõtlustoetuste konsolideerimine, lihtsustamine ning uute
finantseerimismudelite väljatöötamine ja rakendamine.
Töötada välja ja rakendada finantsinstrument ettevõtjatele
tehnoloogiainvesteeringute toetamiseks.*
Konsolideerida ja arendada ettevõtlustoetusi ning juurutada ettevõttepõhist
lähenemist toetuste süsteemi arendamisel.*
Töötada välja ja rakendada regulaarne ettevõtlustoetuste mõjude hindamise
süsteem.
Analüüsida
võimalusi
täiendamaks
ettevõtlustoetuste
taotluste
hindamismudeleid
horisontaalsete
kriteeriumitega
(nt.
koostöö,
loomemajanduse, innovatsiooni, võtmetehnoloogiate, ressursisäästlikkuse,
jms).*
KredEx ettevõtluse arendamisele suunatud meetmete (stardilaenu käendus,
laenukäendus, pangalaenule allutatud laen) jätkamine.
EASi alustavate ettevõtjate meetmete (stardi- ja kasvutoetus, baaskoolitus,
mentorlus, inkubatsioon) jätkamine.
Teadmiste ja oskuste arendamise toetuse ning teadmiste ja oskuste ning
teamistesiirde programmi jätkamine
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III Ettevõtjatele ekspordivõimekuse kasvu ning
ekspordipotentsiaali kasutamist soodustavate toetusmeetmete
pakkumine.
Otsida rahastamisvõimalusi struktuurifondide vahenditest rahastatud hästi
toiminud ekspordi arendamise toetusmeetmete jätkamiseks
programmeerimisperioodi lõpuni.*
Klastriprogrammi jätkamine ja arendamine.*
Parandada kesk- ja pikaajaliste eksporditagatiste kasutamist Eesti ettevõtete
konkurentsivõime tõstmisel läbi ettevõtjate teadlikkuse suurendamise.*
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Jätkata eksporditagatiste pakkumist.

IV Riigipoolsete toetusvõimaluste arendamine olulistel
eksporditurgudel.
x
Luua läbi klastriprogrammi arendamise võimalusi välisinvesteeringute
edukamaks kaasamiseks, meditsiini, küberkaitse, messinduse, loomemajanduse
ja disaini valdkondade toetamiseks ning digitaalsete demokeskuste rajamiseks.*
Jätkuvalt tagada Eesti ettevõtjate esindamine ja abistamine igas Eesti
välisesinduses ning suurendada erinevate majandusharude erialadiplomaatide
arvu Eesti välisesindustes.*
Haarata majandus- ja ettevõtlusalase täiendõppega kõik ametnikud, kes
tegelevad Eesti majandushuvide edendamisega (VM, MKM, PõM jt).*
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Rahandusministeerium

Keskkonna loomine senisest suuremas mahus ekspordipotentsiaaliga ja suurema lisandväärtusega sektoritesse suunatud otseste
välisinvesteeringute Eestisse toomiseks.
I Eesti kui atraktiivse investeerimiskeskkonna kujundamine
Tagada suurinvestori toetusmeetme eelarve ning jätkata selle raames ka
allhanke teostamise potentsiaaliga VKEde ja suurettevõtte koostööskeemi
rakendamist, mille abil soodustatakse uute tarneahelate teket.
Leida võimalusi KOVidele avaliku loomuga ettevõtluskeskkonda arendava
tööstustaristu (nt. elektriliinid, teed, jne) väljaehitamise toetusmeetme
jätkamiseks
Suurendada MAKide võimekust regionaalse investorteenindusega
tegelemiseks.

x

x

x

x

x

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium

x

x

x

x

x

Siseministeerium

x

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium

Täiendada ingliskeelset riigiportaali, viies seda eestikeelsega võrdsele
funktsionaalsustasemele.*
Säilitada püsivalt kehtiv, üldiselt soodne, suuremate muudatusteta
maksukeskkond.
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Käivitada Ida-Viru tööstusala.
x
Töötada välja maa olulise tähtsusega investeeringuks eraldamise regulatsioon

II Välisinvesteeringute ja ekspordi arendamiseks vajaliku
kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavuse parandamine
Parandada tööjõualase informatsiooni võõrkeelset kättesaadavust Eestis.*
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Eelduste loomine erasektori teadus- ja arendustegevuse mahtude suurenemiseks ning innovatsiooni väljundite arvu ja kvaliteedi tõstmiseks.
I Nõudluspõhise teadus- ning arendustegevuse ja innovatsiooni
ergutamine
Töötada välja ja rakendada ettevõtete tootmiskorralduse-, disaini-, IT- ja
intellektuaalomandi auditi teostamise meetmed.*
Analüüsida võimalusi kasutamaks riigihangete regulatsiooni efektiivsemalt
riigile prioriteetsete poliitikate (nt. innovatsioon, loomemajandus, disain,
säästev ressursikasutus, kosmosetehnoloogiatel põhinevad uued teenused, jt.)
elluviimise ergutamiseks.
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II Riigi poolt antavate toetuste mõjususe parandamine ning uute
finantseerimislahenduste väljatöötamine
Arendada inkubatsiooniteenuste rahastamismudelit, eesmärgiga pakkuda
ettevõtte vajadustele enam vastavat kvaliteetsemat inkubatsiooniteenust (nö.
rätsepaülikonda).*
Analüüsida võimalusi TA ja innovatsioonipoliitika arendamiseks läbi
piiriüleste toetusskeemide, eriti Läänemere regioonis riikidega
rahastamisprogrammide ristkasutuse võimaldamiseks.*

III Teadust- ja arendustööd ning innovatsiooni soodustavate
keskkondade kujundamine
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Töötada välja tehnoloogiaarenduskeskuste ja (tööstus-)klastrite tihedama
integratsiooni mudel, mis lähtuks kommertsialiseerimise terviklikust
elutsüklist.*
Töötada välja ettevõtetele suunatud meede TA infrastruktuuri kasutamise
õhutamiseks, eesmärgiga suurendada ettevõtjate huvi ja võimalusi kasutada
TA infrastruktuuri tootearenduse protsessis.*
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TAK programmi hindamine.
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Tootearendustoetuste ning innovatsiooniosaku toetusmeetme jätkamine.
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IV Varase faasi riskikapitali kättesaadavuse parandamine
innovaatiliste ja kõrge kasvupotentsiaaliga ettevõtete arengu
toetamiseks
Töötada välja finantsinstrumendid ning teadmiste- ja oskuste arendamise
meetmed varase faasi riskikapitali pakkumise arendamiseks ja eraisikutest
investorite (äriinglite) start-up`ide rahastamispanuse tõstmiseks.*
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.*
Leida
võimalusi
Eesti
start-up
ettevõtete
atraktiivsuse
ja
investeerimisvalmiduse suurendamiseks, eesmärgiga kasvatada väliskapitali
investeeringuid Eesti innovaatilistesse ja kõrge kasvupotentsiaaliga
ettevõtetesse.*
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Start-up Eesti programmi käivitamine ja elluviimine.*
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V Väljakutsepõhine teadus- arendustegevuse ja innovatsiooni
arendamine
Arendada välja väljakutsepõhised teadus- ja arendustegevuse ning
innovatsiooni juhtmehhanismid fookusega Eesti sotsiaalmajanduslikel
väljakutsetel (nt. energiasõltumatus, rahvastiku vananemine, sise- ja
välisturvalisus).

x

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium

Loomemajanduse, IKT ja teiste võtmetehnoloogiate potentsiaali laiem kasutamine teiste sektorite lisandväärtuse tõstmisel

I Meetmete arendamine loomemajanduse mõjusamaks
toetamiseks
Laiendada innovatsiooniosaku meedet, eesmärgiga soodustada tava- ja
loovettevõtte vahelist koostööd.*
Töötada välja ja rakendada toetusmeede loomeinimeste välismaistel
hankekonkurssidel (nt. arhitektuurikonkursid) osalemise toetamiseks.*
Luua võimalused loomemajanduse ettevõtetele ekspordiplaanide
elluviimiseks.*

x
x

x

x

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Kultuuriministeerium

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium

x

x

x

x

x

x

x

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium

Arendada loomemajanduse tugistruktuuri toetamise meedet.

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium

II Integreeritud lähenemiste soodustamine loomemajanduse,
IKT ja teiste võtmetehnoloogiate koostoime mõju
suurendamiseks
Luua võimalused kosmostehnoloogiate (maapealsete rakenduste)
arendamiseks, parendada avaliku sektori teenuseid kosmosetehnoloogia
maapealsete rakenduste kasutuselevõtu abil.
IKT, energiatehnoloogiate ja biotehnoloogia kui võtmetehnoloogia TA
programmide jätkamine.
Töötada välja meede, millega soodustada teenuste arendamist (nt. teenuse
disaini) teenusmajanduse ettevõtete poolt.*
Luua fookusvaldkondades (haridus, tervishoid, tööstus, energeetika,
finantsteenused, IKT turvasüsteemid) pikemajalised IKT arendamise ja
kasutuselevõtu teekaardid.*
Töötada välja konkreetsed lahendused Euroopa digitaalse tegevuskava
täiendamiseks aastateks 2011-2015.*
IT akadeemia loomine ja rakendamine.*

x

x
x

x

x

x

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Haridus- ja teadusministeerium

x

x

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Kultuuriministeerium

x

x

x

III Inimkapitali võimekuse tõstmine valdkonnaüleste
eesmärkide saavutamiseks
Töötada välja ja rakendada loomemajanduse ettevõtete juhtide kompetentside
tõstmisele suunatud arenguprogramm.*
Luua toetusmeede loomemajanduse allvaldkondi esindavatele liitudele kutsete
süsteemi väljatöötamiseks ja rakendamiseks.*
Jätkata loomemajanduse teadlikkuse tõstmise toetamist läbi "Loov Eesti"
programmi arendamise

x

x

x

x

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium

Teaduse inimressursi arendamine ning inseneride ja tippspetsialistide juurdekasvu tagamine
Doktorandi sissetuleku tõstmine koos doktoriõppe efektiivsuse
suurendamisega.
Teadustööde juhendamise süsteemi arendamine ning meetmete rakendamine
juhendamise kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmiseks, eesmärgiga suurendada
heade ja tulemuslike juhendajate arvu
Doktorikoolide jätkuv toetamine ja teaduse tippkeskuste edasiarendamine
Teadlaste karjäärimudeli kehtestamine *
Doktorantide sotsiaalse tagatise süsteemi tõhustamine (võimalik töölepingul
põhinev suhe)

x

x

x

Haridus- ja teadusministeerium

x

x

x

x

x

Haridus- ja teadusministeerium

x

x

x

x

x

Haridus- ja teadusministeerium

x
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
Tallinna lennujaama julgestus- ja päästeteenuste ning regionaalsete
lennujaamade toetamine
Lennuühenduste arendamine kõigi suuremate Euroopa ärikeskustega*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium

x

x

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

II Maantee- ja raudteevõrgu ning ühistranspordisüsteemi parem
koostoime
Olulisemate maanteede kiiruse ja turvalisuse tõstmine, jätkates Tallinn-Tartu
maantee neljarealiseks ehitamist ja Tallinn-Narva maantee rekonstrueerimist.*
Kaasajastatud teedeehitusnõuete kehtestamine kasutajamugavuse, turvalisuse
ja vastupidavuse tõstmiseks.*
Elektroonse piiriületusjärjekorra kasutusvõimaluste edasiarendamine
Kaubaveo tõhususe tõstmiseks maanteedel veokite massipiirangute tõstmise
võimaluste analüüs*
Baltimaade maismaaühenduste kvaliteedi tõstmiseks RailBaltica, Motorways of
the Sea ning ViaBaltica hõlmamine uue TEN-T põhivõrgustiku prioriteetsete
projektide nimekirja*
Uute rongide abil Tallinn-Tartu raudteeühenduste graafiku tihendamine ja
teekonna läbimiseks kuluva aja lühendamine*
RailBaltica trassi ja selle peamiste parameetrite planeerimine

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

Tallinn-Peterburi reisirongiliini taasavamise analüüs*

x

Ühtse elektroonse piletisüsteemi loomine kõigile ühistranspordiliikidele*
Kaasaegsete ja kütusesäästlikemate busside soetamine avalike maakonnaliinide
ja linnalähiliinide teenindamiseks

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

x
x

x

x

x

III Sadamate infrastruktuuri arendamine
Investeeringute jätkamine sadamate logistikateenuste osutamise
tõhustamiseks*
Jäätõrje ja õlireostuse likvideerimise võimekuse suurendamise investeeringud*

x
x

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

IV Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võrkude potentsiaali
tõstmine
Uue põlvkonna lairibaühenduste viimine kõikjale läbi Eesti maapiirkondadesse
põhivõrgu rajamise*
Riiklike põhiregistrite liidestamine ja registrite ristkasutuse võimaluste
laiendamine, vähendades andmete esitamise koormust ettevõtjate jaoks*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

KESKKONNASÕBRALIK MAJANDUS JA ENERGEETIKA
Energeetika pikaajaliste struktuursete muutuste elluviimine kooskõlas Eesti energiajulgeoleku ja energiasäästu eesmärkidega
Energiaallikate portfelli mitmekesistamise jätkamine energiasõltumatuse
säilitamiseks, sh taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamine ning
süsinikumahukate energiaallikate osakaalu vähendamine. Eesti
elektrimajanduse arengukava muutmine vastavalt viimaste aastatel toimunud
arengutele.*

x

x

x

x

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Elektriühenduste arendamine Põhja- ja Baltimaadega (Estlink 2 valmimine,
elektriühenduste tugevdamine Lätiga)*
Gaasituru liberaliseerimine sobivaimal omandilise lahtisidumise viisil, mis on
kooskõlas gaasi kui sisemaise ja regionaalse kütuse jätkusuutlikkuse analüüsi ja
prognoosi tulemustega.*
Taastuvenergia toetusskeemi jätkamine. Taastuvenergia toetuste tasemete
optimeerimiseks viiakse läbi skeemi rakendamise mõjuanalüüs, mille
tulemustest lähtuvalt on võimalik teha toetusskeemi muudatused.

x

x

x

x

x

x

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

x

x

x

x

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Soojamajanduse sektori olukorra kaardistamine ning vajalike tegevussuundade
määratlemine*

x

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Majanduse üldise ressursimahukuse sh energiamahukuse vähendamine energiaefektiivsuse tõstmise kaudu
I Energiasääst
Senisest rangemate hoonete energiatõhususe nõuete rakendamine alates 2013
uutele ja rekonstrueeritavatele hoonetele. Riik näitab eeskuju, rajades uued
avaliku sektori hooned maksimaalselt energiasäästlikena *
Avalike ja kohaliku omavalitsuse hoonete energiasäästu investeeringute
jätkamine*
Korterelamute rekonstrueerimise toetusskeemi jätkamine, täiustades
toetusskeemi esimesel rakendamisperioodil saadud kogemuste põhjal.*

x

x

x

x

x

x

x

Rahandusministeerium
x

x

x

x

x

x

x

Energiasäästliku renoveerimise toetusskeemi väljatöötamine eramajadele, mis
sisaldaks eramu rekonstrueerimist ja taastuvenergia lahenduse lisamist.*
Töötada välja ja rakendada tööstusettevõtete energiasäästu toetusmeede ja
finantsinstrument, mis sisaldaks energiaauditi toetust ning auditist tulenevatele
tegevustele finantseerimisvõimaluste pakkumist.*
Üle-Eestilise elektriautode infrastruktuuri rajamine*
Töötada välja ja rakendada toetusmeede 500 elektriauto soetamiseks
eratarbijatele
Sõidukite energiaklassi märgiste kasutusele võtmine tarbijate teadlikkuse
tõstmiseks, sealhulgas automüügi portaalides otsinguvõimaluse loomine
sõiduki CO2 heite näitaja järgi.
Meede taastuvenergiaallikate laialdasema kasutamise edendamiseks energia
tootmisel*

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
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x
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x

x

x

x

x
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x
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x
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Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium

Tuult energiaallikana kasutava elektritootja investeeringute toetus*

II Ressursisääst
Ökoloogilise maksureformi põhimõtete jätkamine läbi keskkonnatasude
süsteemi pideva edasiarendamise.
Keskkonnatasude süsteemi mõjuhindamise arendamine.*

JÄTKUSUUTLIK JA KOHANDUV RIIK

x

x

Keskkonnaministeerium
Keskkonnaministeerium

Aastaks 2014 ülejäägiga valitsussektori eelarvepositsioonini jõudmine ja selle säilitamine pikas perspektiivis
Riigieelarve tasakaalu saavutamine ning majanduse tsüklitega arvestades
ülejäägiga riigieelarvete koostamine keskmises ja pikas perspektiivis *

x

x

x

x

x

Rahandusministeerium

Omavalitsustele investeeringutoetuste eraldamisel omavalitsuste
finantssuutlikkuse, sh liigse võlakoormuse arvestamine*

x

x

x

x

x

Rahandusministeerium

Avaliku sektori sotsiaalkulutuste jätkusuutlikkuse parandamine tööealise elanikkonna vähenemise ja vanemaealiste osakaalu suurenemise
tingimustes, kindlustades seejuures tulemuslik tervishoid ning hästi sihistatud ja tulemuslik sotsiaalpoliitika (sh vajalikud tugiteenused)
Sotsiaalkindlustussüsteemi analüüs ja vajadusel muudatused finantsilise
jätkusuutlikkuse ja sotsiaalkindlustuskaitse adekvaatsuse tasakaalu
säilitamiseks.
Üldise pensioniea tõstmine alates 2017. aastast kolme kuu võrra aastas, jõudes
65 eluaastani 2026. aastal
Eripensionite süsteemi reformimine süsteemi korrastamiseks, ühtsetele
alustele viimiseks ja pikaajaliste kasvavate kulude vähendamiseks.*
Soodustingimustel makstavate vanaduspensionite süsteemi ülevaatamine
põhjendamatute erisuste kaotamiseks.*
Tervishoiu rahastamise mitmekesistamine, suurendades võimalusi
vabatahtlikuks tervisekindlustuseks*
Avaliku teenistuse seaduse viimine töölepingu seadusega sarnastele alustele,
eesmärgiga kaotada ebavajalikud erisused ja soodustused*

x

Rahandusministeerium

x

x

x

x

x

Sotsiaalministeerium

x

x

Sotsiaalministeerium

x

x

x

x

x

x

x

x

Rahandusministeerium

Rahandusministeerium
Justiitsministeerium

Konkurentsivõimet toetava eelarvepoliitikaga (kõrge tootlike kulude tase, eelarve paindlikkuse suurendamine, avaliku sektori palgakulude
ohjamine) jätkamine
Erasektori TA investeeringute kasvueelduste loomiseks tõsta järk- järgult
T&A kulutuste riigipoolset finantseerimist tasemeni 1 % SKPst
Tulumaksulaekumise paindlikkuse tõstmine kohalike omavalitsuste eelarvesse,
võimaldades elanikel määrata omandi, töökoha või perekondlike sidemete
alusel kuni kaks ametlikku elukohta.*

x

x

x

x

x

x

Rahandusministeerium
Rahandusministeerium

Töötamise ja kasumi teenimise maksude vähendamisega ning tarbimise ja keskkonna koormamise maksude suurendamisega jätkamine
Sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osale lae kehtestamine*

x

Rahandusministeerium

Maksubaasi laiendamiseks alkoholiaktsiisi kosmeetikatoodetele kohaldamise
analüüs*
Töötuskindlustusmakse määra vähendamine*
Tulumaksumäära vähendamine*

x

Rahandusministeerium

x

x

Sotsiaalministeerium
Rahandusministeerium

x

Rahandusministeerium

x

Makromajanduslike tasakaalustamatuste vältimine
Maksusüsteemi ühtlustamiseks ja lihtsustamiseks tulumaksusoodustuse
ülempiiri langetamine, vähendades sh eluasemelaenu intresside arvelt saadava
maksutagastuse mõju kinnisvarahindade ja inflatsiooniga seotud
makrotasakaalustamatusele*

