Riigikantselei tegevuskava täitmine 2015. aastal.
Valitsemisala,
tegevusvaldkond,
strateegiline
eesmärk,
indikaator, meede

Olulised tegevused ja uued
algatused

Vahetud tulemused
Täitmise
märge

Selgitus

Riigikantselei
Üldeesmärk
Indikaator

Tegelik tase
Tegelik tase
Sihttase

Toetada Vabariigi Valitsust ja peaministrit valitsuse
eesmärkide
elluviimisel
Valitsuse eesmärkide
elluviimise edukus (Vabariigi Valitsuse
tegevusprogrammis toodud Vabariigi Valitsuse prioriteetsete
eesmärkide elluviimise edukus)
2013 Vabariigi Valitsus asus ametisse 9. aprillil 2015
2014 Vabariigi Valitsus asus ametisse 9. aprillil 2015
2015 Valitsuse tegevusprogrammis 2014–2015 toodud eesmärgid
on 2015. aastaks ellu viidud. Valitsuse tegevusprogrammis
2015–2019 toodud eesmärgid on 2019. aastaks ellu viidud

Kõiki 2015 Valitsuse tegevusprogrammis 2014-2015 seadis valitsus oma põhieesmärkideks laste vaesuse
andmeid
vähendamise (laste absoluutse vaesuse määr väheneb 8,4%ni), tööjõu maksukoormuse
veel ei ole langetamise (tööjõu efektiivne maksumäär väheneb 33,2%ni), Eesti julgeoleku kindlustamise
(riigi valmisolek sisemiste ja väliste ohtudega toimetulekuks on tagatud, kaitsekulud säilivad
tasemel 2% SKPst) ja jätkusuutliku riigi rahanduse (valitsussektori eelarvepositsioon on 0,2%
struktuurses ülejäägis).
Kaitsekulud SKPst on 2,05% ja valitsussektori eelarvepositsioon 0,8% struktuurses
ülejäägis. Laste absoluutse vaesuse määra ja tööjõu efektiivse maksumäära 2015. aasta
andmed veel selguvad.
Vabariigi Valitsuse 2015-2019 tegevusprogrammis seatud eesmärkide algtasemed on
järgmised: Sõjalise kaitse kulude tase 2,0% SKPst (2014). Kaitseliidu ja selle
eriorganisatsioonide liikmete arv on 23 612 (2014). Tootlikkus hõivatu kohta suhtena EL
keskmisest 73,8% (2014). Tööhõive määr vanusegrupis 20-64 a on 74% (2014). Tööjõu
efektiivne maksumäär on 34,6% (2014). Absoluutses vaesuses elab 6,3% elanikkonnast
(2014). Eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute (25-64 aastased) osakaal on 29,7% (2014).
0-17-aastaste laste absoluutse vaesuse määr 9,1% (2014). Summaarne sündimuskordaja on
1,54 (2014). Valitsussektori töötajate osakaal tööealises elanikkonnas 12% (2014). Tööhõive
määr maapiirkondades 73,2% (2014). Elanike osakaal valitsuses omavalitsustes, mis vastavad
valitsuse kriteeriumitele on 75,7% (2014).
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Valitsemisala,
tegevusvaldkond,
strateegiline
eesmärk,
indikaator, meede

Olulised tegevused ja uued
algatused

Vahetud tulemused

Meede
Meetme indikaator

Valitsuse töö planeerimise parandamine
Valitsuse tegevusprogrammi täitmise edukus (valitsuse
tegevusprogrammi nende punktide osakaal, mille täitmine on
hilinenud)

Tegelik tase
Tegelik tase
Sihttase

2013 Hilinenud on 5% tegevusprogrammi punktidest
2014 Hilinenud on 16% tegevusprogrammi punktidest
2015 Hilinenud on mitte rohkem kui 10%

Indikaator
Tegelik tase

Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ eesmärkide saavutamine
2013 Tööhõive 73,3% (2013); tootlikkus 70,1% (2013);
põhihariduse või madalama haridustasemega õpinguid
mittejätkavate noorte (18–24) osakaal 9,7% (2013);
kõrgharidusega noored 43,7% (2013); suhteline vaesus 22,1%
(2013); elukestvas õppes osalemine 12,6% (2013); erialase
hariduseta täiskasvanute osakaal 29,6% (2013); teadus- ja
arendustegevuse kulud 1,74% (2013); ekspordi osatähtsus
0,09% (2013)

Tegelik tase

2014 Tööhõive 74,3% (2014); tootlikkus 70,1% (2013);
põhihariduse või madalama haridustasemega õpinguid
mittejätkavate noorte (18–24) osakaal 11,4% (2014);
kõrgharidusega noored 46,6% (2014); suhteline vaesus 22,1%
(2013); elukestvas õppes osalemine 11,5% (2014); erialase
hariduseta täiskasvanute osakaal 29,6% (2013); teadus- ja
arendustegevuse kulud 1,74% (2013); ekspordi osatähtsus
0,09% (2014)

Täitmise
märge

Täidetud
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Selgitus

Hilinenud punktide osakaal kogu tegevusprogrammist on 4%

Valitsemisala,
tegevusvaldkond,
strateegiline
eesmärk,
indikaator, meede

Olulised tegevused ja uued
algatused

Vahetud tulemused

Sihttase

2015 Tööhõive 74%; tootlikkus 73%; põhihariduse või madalama
haridustasemega õpinguid mittejätkavate noorte (18–24)
osakaal 11%; kõrgharidusega noored 40%; suhteline vaesus
16,5%; elukestvas õppes osalemine 15%; erialase hariduseta
täiskasvanute osakaal 32%; teadus- ja arendustegevuse kulud
2%; ekspordi osatähtsus 0,100%

Kõiki 2015 Tööhõive 76% (2015); tootlikkus 73,8% (2014); põhihariduse või madalama haridustasemega
andmeid
õpinguid mittejätkavate noorte (18-24) osakaal 11% (2015); kõrgharidusega noored 45,2 %
veel ei ole (2015); suhteline vaesus 21,6% (2014); elukestvas õppes osalemine 12,2 % (2015); erialase
hariduseta täiskasvanute osakaal 29,2 % (2015); teadus- ja arendustegevuse kulud 1,46 %
(2014); ekspordi osatähtsus 0,096% (2014).

Olulised tegevused

Valitsuse töö pikaajalise planeerimise Valitsuse tegevusprogrammi
kvaliteedi parandamine
täitmine on edukas

Täidetud

Riigi jätkusuutlikule ja tasakaalustatud Konkurentsivõime kava
arengule kaasaaitamine
„Eesti 2020“ ning säästva
arengu strateegia „Säästev
Eesti 21“ eesmärgid on
saavutatud

Kõiki 2015 Tööhõive 76% (2015); tootlikkus 73,8% (2014); põhihariduse või madalama haridustasemega
andmeid
õpinguid mittejätkavate noorte (18-24) osakaal 11% (2015); kõrgharidusega noored 45,2 %
veel ei ole (2015); suhteline vaesus 21,6% (2014); elukestvas õppes osalemine 12,2 % (2015); erialase
hariduseta täiskasvanute osakaal 29,2 % (2015); teadus- ja arendustegevuse kulud 1,46 %
(2014); ekspordi osatähtsus 0,096% (2014). Eesti kultuuriruumi elujõulisus (sh rahva
säilimine): rahvakultuuri harrastajate arv 88 729 (2015); loomulik iive -1933 (2014). Heaolu
kasv: tootlikkus 73,8% (2015); tööhõive 76% (2015); oodatav eluiga mehed 72,32, naised
81,54 (2014); Sidus ühiskond: suhtelise vaesuse määr 21,6% (2014); kuriteo ohvriks langenud
elanike osakaal 8% (2015); ökoloogiline tasakaal (sh kekskonnasõbralik energeetika): jäätmete
taaskasutus jäätmetekkest 36,5% (2014); kasvuhoonegaaside heitkogus 21,06 mln t co2
ekvivalenti (2014), taastuvenergia osakaal lõpptarbimises 26,5% (2014).

Täitmise
märge
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Selgitus

Hilinenud punktide osakaal kogu tegevusprogrammist on 4%

Valitsemisala,
tegevusvaldkond,
strateegiline
eesmärk,
indikaator, meede

Olulised tegevused ja uued
algatused

Vahetud tulemused
Täitmise
märge

Uued algatused 2015 Valitsuse tegevusprogrammi
Vabariigi Valitsuse
2015–2019 koostamine ja elluviimine tööaruanne 2011–2015 on
koostatud ning Vabariigi
Valitsuse tegevusprogramm
aastateks 2015–2019 on
kinnitatud

Täidetud

Haldusvõimekuse arendamise ja
OECD riigivalitsemise raporti
soovituste rakendamise tegevuskava
elluviimine

Haldusvõimekuse arendamise Täidetud
ja OECD riigivalitsemise
raporti soovituste
rakendamise tegevuskava on
ellu viidud

Avatud valitsemise partnerluse
tegevuskava 2014–2016 elluviimine

Avatud valitsemise
partnerluse 2014–2016
tegevuskava 2015. aastaks
ettenähtud tegevused on ellu
viidud

Meede
Meetme indikaator

Valitsuse otsustusprotsessi arendamine
Ministeeriumide rahulolu valitsuse otsustusprotsessi korraldusega
(vastanud koostööpartnerite (sh ministeeriumide kantslerid ja
asekantslerid, õigusosakondade ametnikud, Euroopa Liidu asjade
koordineerijad ning infot edastavad isikud ja üksused) antud
keskmine hinne viie palli süsteemis)

Tegelik tase
Tegelik tase
Sihttase

2013 Ei mõõdetud (3,93 2010. aastal)
2014 Ei mõõdetud (3,93 2010. aastal)
2015 Hoida taset, st vähemalt 3,8 palli

Täidetud
osaliselt

Selgitus

Vabariigi Valitsuse tööaruanded 2011–2014 ja 2014-2015 on koostatud ning Vabariigi
Valitsuse tegevusprogramm aastateks 2015–2019 on kinnitatud

Tegevuskavas on kuus lubadust ja nende all kokku 23 tegevust, millest suurema osa
elluviimine on kavandatud tegevuskava teise rakendusaastasse. 2015. aasta lõpu seisuga on
ellu viidud 7 tegevust

Ei mõõdetud
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Valitsemisala,
tegevusvaldkond,
strateegiline
eesmärk,
indikaator, meede

Olulised tegevused ja uued
algatused

Olulised tegevused

Valitsuse otsuste optimaalse aja
jooksul tegemise tagamine

Vahetud tulemused
Täitmise
märge
Eelnõude istungile jõudmise Täidetud
mediaanaeg jääb 7–10 päeva
vahele. Otsuste vormistamise,
allkirjastamise ja nendest
teavitamise mediaanaeg ei
ületa nelja tundi
(seaduseelnõude puhul kaht
päeva). Valitsuse istungi
protokolli ja
kabinetinõupidamise
kokkuvõtte koostamise ja
allkirjastamise mediaanaeg ei
ületa nelja päeva
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Selgitus

Valitsemisala,
tegevusvaldkond,
strateegiline
eesmärk,
indikaator, meede

Olulised tegevused ja uued
algatused

Vahetud tulemused
Täitmise
märge

Valitsusele esitatavate ettepanekute
kvaliteedi parandamine

Eelnõude tiitellehe
Täidetud
sisukokkuvõtete arusaadavus
on paranenud. Riigikantseleis
parandatud või uuesti
vormistatud eelnõude osakaal
väheneb. Valitsuse istungi
nende päevakorrapunktide
osakaal, mille kohta ministrid,
õiguskantsler või
riigikontrolör esitavad
põhjendatud õiguslikke
märkusi, jääb alla ühe
protsendi. Jõustunud
kohtuotsusega õigusvastaseks
tunnistatud valitsuse
õigusaktide arv püsib väike.
Õiguskantsleri poolt valitsuse
õigusaktide kohta tehtud
põhjendatud ettepanekute arv
püsib väike

Probleemide kohasel tasandil
lahendamise tagamine

Valitsuse istungile jõudvate
Täidetud
lahendamata probleemide arv
ja valitsuse istungil tõstatatud
uute probleemide arv püsib
väike

6

Selgitus

Valitsemisala,
tegevusvaldkond,
strateegiline
eesmärk,
indikaator, meede

Olulised tegevused ja uued
algatused

Vabariigi Valitsuse ja peaministri
tegevuse toetamine hädaolukorras
Uued algatused 2015 Ministeeriumide tööprotsessi
parandamine valitsuse istungite ja
nõupidamiste ettevalmistamisel

Vahetud tulemused
Täitmise
märge
Valitsuse ja peaministri
tegevuse toetamine
hädaolukorras
tagatud
Ministeeriumidon
rakendavad
soovitusi tööprotsessi
parandamiseks

Selgitus

Täidetud
Täidetud

Valitsuse istungite ja valitsuskabineti Vabariigi Valitsuse istungite ja Täitmata
nõupidamiste ettevalmistamise juhise valitsuskabineti nõupidamiste
rakendamine
ettevalmistamise juhis on
rakendatud, ministeeriumid
on saanud selleks vajalikku
nõu
Meede
Meetme indikaator

Valitsuskommunikatsiooni arendamine
Valitsuskommunikatsiooni kvaliteedi indeks (indeks koondab kümne
palli süsteemis järgmised näitajad: valitsuse aasta keskmine
usaldusväärsus eurobaromeetris (25%), ajakirjanike hinnang valitsuse
kommunikatsioonibüroole (45%), Euroopa Liidu usaldusväärsus
eurobaromeetris (10%), nende küsitletud elanike osakaal, kes on
uhked selle üle, et on eestimaalased (10%), nende küsitletud elanike
osakaal, kelle jaoks Eesti riigi sümbolid on tähtsad ja kes kasutavad
Eesti lippu (10%))

Tegelik tase
Tegelik tase
Sihttase
Olulised tegevused

2013 Mõõdetakse üle aasta
2014 Mõõdetakse üle aasta
2015 Hoida taset
Valitsuse poliitika, otsuste ja
tegevuste kohta info andmine selges
ja lihtsas keeles, proaktiivselt ning
süstematiseeritult

Meedia rahulolu
valitsuskommunikatsiooniga
kasvab

Täidetud
Täidetud
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6,38
6,65 (2014)

Valitsemisala,
tegevusvaldkond,
strateegiline
Olulised tegevused
eesmärk,
indikaator, meede

Olulised tegevused ja uued
algatused

Kriisikommunikatsioonialase
võimekuse tugevdamine
Valitsusasutuste koostöö ja
kommunikatsiooni ühtsuse
tõhustamine

Vahetud tulemused
Täitmise
märge
Kriisikommunikatsioonialane Täidetud
võimekus kasvab
Meedia rahulolu
Täidetud
valitsuskommunikatsiooniga
kasvab

Selgitus

6,65 (2014)

Uued algatused 2015 Riigikaitse arengukava 2013–2022
Riigikaitse arengukava
Täidetud
mittesõjaliste osade rakenduskava
2013–2022 mittesõjaliste
psühholoogilise kaitse osa elluviimine osade rakenduskava
psühholoogilise kaitse osa on
ellu viidud
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva
tähistamise ettevalmistamine

Eesti Vabariigi 100.
aastapäeva tähistamise
ettevalmistused on tehtud

Meede
Meetme indikaator
Tegelik tase

Valitsuse Euroopa Liidu poliitika suutlikkuse ja terviklikkuse
parandamine
Valitsuse Euroopa Liidu suunalise tegevuse edukus
2013 Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis ettenähtud 23 Euroopa
Liidu suunalisest eesmärgist, mille tähtaeg oli 2013. aasta, on
16 saavutatud tähtaegselt

Tegelik tase

2014 Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis ettenähtud 14 Euroopa
Liidu suunalisest eesmärgist, mille tähtaeg oli 2014. aasta, on
13 saavutatud tähtaegselt

Sihttase

2015 Tähtaegselt saavutatud eesmärkide arv on võimalikult suur

Meetme indikaator

Eesti elanike hinnang Eesti Euroopa Liidu poliitika edukusele

Tegelik tase
Tegelik tase
Sihttase

2013 50% hindab edukaks
2014 61% hindab edukaks
2015 Hoida taset

Täidetud

Täidetud

Edasilükkunud tegevusi ei olnud

Täidetud
osaliselt

52% hindab edukaks
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Valitsemisala,
tegevusvaldkond,
strateegiline
eesmärk,
indikaator, meede

Olulised tegevused ja uued
algatused

Vahetud tulemused

Olulised tegevused

Valitsuse Euroopa Liidu poliitika
suutlikkuse parandamine

Valitsuse Euroopa Liidu
poliitika eesmärgid on
saavutatud. Euroopa Liidu
poliitika varajase mõjutamise
suutlikkus kasvab

Täidetud

Valitsuse Euroopa Liidu poliitika
terviklikkuse parandamine

Euroopa Liidu poliitika
kujundamine, elluviimine ja
rakendamine on terviklik.
Ministeeriumide valdkondlik
Euroopa Liidu poliitika on
kooskõlas valitsuse
seisukohtade ja Euroopa
Liidu liiniga. Euroopa Liidu
direktiivide ülevõtmise
puudujääk on väike

Täidetud

Täitmise
märge

Uued algatused 2015 Eesti Euroopa Liidu poliitika
Eesti Euroopa Liidu poliitika Täidetud
2015–2019 koostamine ja elluviimine aastateks 2015–2019 on
kinnitatud
Eesti Euroopa Liidu Nõukogu
Vabariigi Valitsuse kinnitatud Täidetud
eesistumise tegevuskava uuendamine eesistumise tegevuskava on
ja elluviimine
uuendatud ja ellu viidud
Meede
Meetme indikaator

Julgeoleku ja riigikaitse koordineerimine
Riigikaitse arengukava 2013–2022 mittesõjaliste osade rakendusplaani
täitmine
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Selgitus

Direktiivide ülevõtmise puudujääk on 0,8%

Valitsemisala,
tegevusvaldkond,
strateegiline
eesmärk,
indikaator, meede

Olulised tegevused ja uued
algatused

Vahetud tulemused

Tegelik tase

2013 Vabariigi Valitsus kiitis riigikaitse arengukava sõjalise osa
heaks 24.01.2013

Täitmise
märge

2014 Vabariigi Valitsus kiitis riigikaitse arengukava mittesõjalised
osad heaks 27.02.2014 ja nende rakendusplaani 7.08.2014
Sihttase

2015 Riigikaitse arengukava 2013–2022 mittesõjaliste osade
rakendusplaan on uuendatud ja täidetud

Täidetud

Olulised tegevused

Peaministri nõustamine riigi
julgeoleku ja riigikaitse küsimustes

Peaminister on julgeoleku ja
riigikaitse küsimustes
nõustatud

Täidetud

Vabariigi Valitsuse
Vabariigi Valitsuse
julgeolekukomisjoni töö korraldamine julgeolekukomisjoni istungid
toimuvad regulaarselt

Täidetud

Riigi julgeoleku ja riigikaitse juhtimise
koordineerimine
Uued algatused 2015 Eesti julgeolekupoliitika aluste eelnõu
koostamine

Riigikaitse arengukava 2013–2022
mittesõjaliste osade rakendusplaani
riigikaitse juhtimise osa elluviimine

Riigi julgeolek ja riigikaitse on Täidetud
keskselt koordineeritud
Eesti julgeolekupoliitika
Täidetud
aluste eelnõu struktuur ja
koostamise põhimõtted on
Vabariigi Valitsuse
julgeolekukomisjonis heaks
kiidetud
Riigikaitse arengukava
2013–2022 mittesõjaliste
osade rakendusplaani
riigikaitse juhtimise osa on
ellu viidud

Täidetud
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Selgitus

Valitsemisala,
tegevusvaldkond,
strateegiline
eesmärk,
indikaator, meede

Olulised tegevused ja uued
algatused

Vabariigi Valitsuse
julgeolekukomisjoni põhimääruse
muutmine

Vahetud tulemused
Täitmise
märge
Uus Vabariigi Valitsuse
julgeolekukomisjoni
põhimäärus on Vabariigi
Valitsuse määrusega
kinnitatud

Riigi kaitsetegevuse kava koostamine Kaitsetegevuse kava
koostamise metoodika ja
planeerimiseeldused on välja
töötatud, asjakohased
ohustsenaariumid ja
põhimõttelised
tegevusvariandid on
koordineeritud
ametkondadeüleselt

Meede
Meetme indikaator
Tegelik tase

Selgitus

Täidetud

Täidetud
osaliselt

Riigikaitse arengukava 2017–2026
koostamise ettepaneku tegemine

Vabariigi Valitsus on
Täidetud
kinnitanud riigikaitse
arengukava algatusettepaneku
ja andnud selle kaudu
põhimõttelised
planeerimisjuhised

Analüüsi ja ettepanekute tegemine
riigi situatsioonikeskuse loomiseks

Riigi situatsioonikeskuse
kontseptsioon on Vabariigi
Valitsuse
julgeolekukomisjonis heaks
kiidetud

Täidetud

Avaliku teenistuse tippjuhtide värbamise ja arendamise
süsteemi
tõhustamine
Avaliku
teenistuse
tippjuhtide kompetentsus
2013 Ei mõõdetud
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Riigi kaitsetegevuse kava koostamise ja elluviimise korra eelnõud on valmis

Valitsemisala,
tegevusvaldkond,
strateegiline
eesmärk,
indikaator, meede

Olulised tegevused ja uued
algatused

Tegelik tase
Sihttase
Meetme indikaator
Tegelik tase
Tegelik tase
Sihttase
Olulised tegevused

2014 Andmed selguvad
2015 Tõsta taset, 5-pallisel skaalal 4,0
Avaliku teenistuse tippjuhtide pühendumus
2013 Ei mõõdetud
2014 77 (TRI*M indeks)
2015 Hoida taset
Tippjuhtide värbamise ja valiku
Tippjuhtide ametikohtade
süsteemi arendamine
täitmiseks korraldatud
avalikud konkursid on
tulemuslikud

Tippjuhtide arendamise süsteemi
tõhustamine
Uued algatused 2015 Tippjuhtide värbamise, hindamise ja
arendamise e-keskkonna uue
arhitektuuri väljatöötamine;
värbamisportaali käivitamine

Tippjuhtide järelkasvuprogrammide
uuendamine

Vahetud tulemused
Täitmise
märge

Ei mõõdetud

Täidetud

Tippjuhtide rahulolu
arendustegevustega kasvab
Tippjuhtide värbamise,
Täitmata
hindamise ja arendamise ekeskkonna uus arhitektuur on
välja töötatud ning
värbamisportaal on käivitatud
Tippjuhtide
järelkasvuprogramm on
uuendatud

Selgitus

Täidetud
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Ei mõõdetud (77 2014)
68% konkurssidest õnnestus

Ei mõõdetud (3,8 2014)
IT-arendused on võtnud oodatust kauem aega

