
20. juunil 2018, Tööandjate Majas

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium



9.00-9.15 sissejuhatus 

9.15-9.45 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

• Ettevõtjate ettepanekud: andmete ühekordne esitamine, 
side, ehitus, veeliiklus, teed, turism

9.45-10.30 Rahandusministeerium 

• Ettevõtjate ettepanekud: krediidiasutused, Aruandlus 3.0, 
Maksukogumine 2020, e-STAT, eeltäitmine, suurandmed, 
struktuurivahendid, sõidupäevikud, käibemaksukohuslase 
piirmäär, päevarahad

10.30-10.45 Justiitsministeerium 

• Ettevõtjate ettepanekud: andmepäringud, likvideerimine, 
täitemenetlus, registrimenetlus, autoritasud

10.45-11.00 paus

11.00-11.30 Keskkonnaministeerium 

• Ettevõtjate ettepanekud: jäätmed, pakendid, metsandus, 
KOTKAS, kemikaalid, välisõhu saasteained

11.30-12.00 Sotsiaalministeerium 

• Ettevõtjate ettepanekud: töökeskkond, tervis, aruandlus 

12.00-12.15 Maaeluministeerium 

• Ettevõtjate ettepanekud: alkohol, toiduohutus, toetused 

12.15-12.45 Siseministeerium + Tööandjate Keskliidu 
välistööjõu nullbürokraatia algatus

• Ettevõtjate ettepanekud: välisettevõtjad/välistöötajad, 
tuleohutus, elutähtsad teenused, puitehitised

12.45-13.00 kokkuvõte 



Bürokraatia vähendamise 
ettepanekute elluviimise ülevaade

Rakkerühma juht Liis Kasemets



Eesmärgid ja rakkerühm
Aruandluse ja andmete esitamise vajaduse kriitiline 
ülevaatus – et jõuda järgmiste halduskoormust oluliselt 
vähendavate sammudeni, on vaja täpsemat pilti ettevõtjate 
valukohtadest. 

Vähendada ettevõtetele bürokraatlikke nõudeid riigiga 
suhtlemisel – riigiga suhtlemine peab muutuma senisest 
oluliselt lihtsamaks ja vähemkoormavaks. 

Kolm suuremat suunda

- Bürokraatia ja halduskoormuse vähendamine 
riigiasutustega suhtlemisel;

- Majandustegevust põhjendamatult piiravate erinõuete 
kaotamine;

- Riigi sisebürokraatia vähendamine

- Tööandjate Keskliidu välistööjõu nullbürokraatia algatus

Ministrite komisjon:

• Majandus- ja taristuminister, 

ettevõtlus- ja 

infotehnoloogiaminister, 

rahandusminister, riigihalduse 

minister, keskkonnaminister, 

siseminister 

Rakkerühm: 

• Asekantslerid MKMst, RAMist, 

JUMist, KEMist, SOMist, 

• Eesti Pank,  Haigekassa, 

• Tööandjate Keskliit, Kaubandus-

Tööstuskoda, Teenusmajanduse Koda



Riigiga suhtlemise lihtsustamine ja 
halduskoormuse vähendamine

• Aruandlus- ja infovajaduse ülevaatamine, aruandluse lihtsustamine, 
eeltäitmine, andmete ühekordne küsimine, andmevajaduse 
konsolideerimine, asutustevaheline taaskasutamine

• Aruannete esitamiselt tehingupõhisele andmevahetusele, 
aruandlusinfo esitamise automatiseerimine masin-masin liidestega, 
arvutuskoormus ettevõtjalt riigile

• Teenus-ja taotlusprotsesside lihtsustamine, lubade 
kehtivusperioodide pikendamine, kontrollikohustuste ülevaatamine, 
e-teenuste parem korraldamine, valdkonnapõhiste kohustuste 
ülevaatamine

56%
38%

6%

Ettepanekute elluviimise seis

ellu viidud töös ei teostata

165207



Ettepanekud tegevussuundade kaupa 



Elluviimise seis



9.15-9.45 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ettevõtjate ettepanekud: andmete ühekordne esitamine, side, ehitus, 
veeliiklus, teed, turism

Rakkerühma juht Liis Kasemets, MKM

Karin Sillmann, ehitus- ja elamuosakonna juhataja, MKM



Ettepanek Tegevus Ajakava ja staatus Tulemus

Parandada MTR andmebaasi 
kiirust

MTR-i konfigureerimine Tehtud Andmete salvestamine 10%  kiirem

Siduda MTR TÖR-ga, et tuvastada 
pädeva isiku töötamine vastava 
ettevõtja juures

MTR-i ja TÖR-i vahele X-tee teenuse 
loomine. Maksukorralduse seaduse 
muutmine

Töös. Teenuse loomiseks 
koostada detailanalüüs. MKS 
muutmine plaanitud 01.07.2018

MTR-i ei pea kandma tõendeid, 
mis näitavad töötaja seost 
tööandjaga, see seos on tuvastatav 
läbi TÖR-i

Tervisetõendite koostamine ja 
edastamine MTR-i teha tervise 
infosüsteemi  kaudu

Sotsiaalhoolekandeseaduses tervisetõendi 
nõude ära kaotamine loa taotlemisel.

Töös. MTR-i ei pea kandma 
tervisetõendeid.

Ettevõtja kohta käivad andmeid 
esitatakse ühe korra ja registrid 
suhtlevad omavahel Projekt „Aruandlus 3.0“

Töös. Eesti Panga,MTA ja Statistikaamet 
vahetavad üksteisega andmeid

EHIS-el võiks olla teenus, mille 
abil saaks isik lasta EHIS-sse
kanda enne 2004.a lõpetatud 
hariduse andmed.

EHIS peab tegema vastava IT arenduse ja 
hariduse valideerimise lahenduse

Töös. Teenuse loomiseks vajalike 
ressursi vajaduse välja 
selgitamine ja lähteülesande 
koostamine 2018 aasta lõpuks

Enne 2004 välja antud tunnistused 
on EHIS-es ja ettevõtjad ei pea iga 
kord vanu haridusandmeid 
registritesse sisestama

Töötaja töövõimetuslehe 
andmete edastamise 
Haigekassale eesti.ee lehelt 
lahkumata

Eesti Haigekassa poolt teenuse
muutmine Eesti teabeväravas eesti.ee

Sügis 2018 Töövõimetuslehed nähtavad 
tööandjatele kohe avamishetkest, 
praegu on nad nähtavad  alles 
lõpetamise järgselt. 



Ettepanek Tegevus Ajakava Tulemus

Pikendada Veeteede Ameti veeliikluse 
ohutuse alaste ülevaatuste 
maksimaalset vahemikku 

Muudeti sadamaseadust Tehtud Pikendati sadamarajatiste korralist turvaülevaatust 1-lt aastalt 
5-le

Kaaluda laevaheitmete aruande erinevate
ametitele esitamise vajalikkust.

Muudeti sadamaseaduse alusel 
antud MKM-i määrust

Tehtud Ettevõtjad vabastati kohustusest esitada laevaheitmeid 
puudutavaid aruandeid Veeteede Ametile ning Veterinaar- ja 
Toiduametile

Kaotada Võrgueeskirjast tuleneva 
Teatise dokument

Võrgueeskirja § 35 lõiked 2 ja 3  
tunnistatati kehtetuks

Tehtud Teatise dokumenti pole vaja esitada

Elektroonilise side valdkonna aruandluse 
mahu vähendamine ja aruannete sisu 
kaasajastamine.

IT lahenduse tegemine. TJA uue 
järelevalve infosüsteemiga 
lihtsustakse aruannete saatmine, 
arendus tehakse JVIS II etapis

Töös. Lihtsustatakse side aruandluse edastamist TJA-le

Ühtlustada riigiteede teemaale 
metsamaterjali ladustamiseks laoplatside 
taotlemise korda.

Maanteeamet vaatab üle 
riigiteede teemaale 
metsamaterjali ladustamiseks 
laoplatside taotlemise korra

Osaliselt
tehtud.

Metsamaterjali ladustamist, vahelaost väljaveo 
kooskõlastamist ja loa tee maa-alal ja tee kaitsevööndis 
menetlust korraldab hooldelepingupartner. Korda lihtsustati

Vabastada aruandluskohustusest 
ettevõtjad, kelle põhitegevuseks ei ole 
pakettreiside ja üksikute reisiteenuste 
müümine

Muudeti turismiseadust Tehtud Aruandluskohustusest vabastati ettevõtjad, kes müüvad 
pakettreise juhuslikult ja raamlepingu alusel ärikliendile

Ettevõtluse tugistruktuuri killustatuse 
vähendamine

Koostada ettevõtluse ja 
innovatsiooni valdkonna
tõhustamiskava

Juuni lõpp 
2018

Tugistruktuurid liidetakse võimalusel

Raudtee-ettevõtjate aruandekohustus

Muuta vastavat majandus- ja 
taristuministri määrust

Tehtud

Avalikku raudteed majandavad ja  avalikku reisijatevedu 
teostavad raudtee-ettevõtjad esitavad edaspidi tulude ja kulude 
arvestused ainult Konkurentsiametile, mitte enam Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumile



Ettepanek Tegevus Ajakava ja staatus Tulemus

Taatluskohustuslike 
mõõtevahendite kasutamise 
nõue

Muuta taatluskohuslike mõõtevahendite nimistu ja 
taatluskehtivusajad ning hinnata nõuete vajalikkust Tehtud

Lühenes taatluskohustuslike 
mõõtevahendite nimekiri ning 
seadusega sätestatud valdkondade 
arv, kus on kohustuslik kasutada  
taadeldud mõõtevahendit.

Alkoholi saatedokument
Muuta alkoholiseaduse § 21, mis sätestab nõuded 
alkoholi saatedokumendile. Töös Dokument kaotatud

Jaemüük pruulikojast
Muuta alkoholiseaduse § 41 lg 2 p 1, mille kohaselt 
on keelatud alkoholi jaemüük aktsiisilaost. 

Tehtud Lahja alkoholi ajaemüüki võib teha 
pruulikojast

Mahutite kalibreerimine

Täpsustada seaduse rakendussätteid selliselt, et 
mõõtevahendina oleks aktsepteeritud ka 
pakendatud valmistoodang ning kaotada villimiseks 
kasutatavate mahutite taatlemise või kalibreerimise 
nõue. Töös

Lihtsustada ehitise kasutusloa 
taotlemise protsessi

Käivitatakse uus ehitusregister Tehtud. EHR käivitus 
04.04.2016

Ehitusloa menetluse saab läbi viia 
digitaalselt.

Kaotada ehitise  andmete topelt 
esitamise kohustus 
(Ehitisregister, Maakataster)

Ehitusseadustiku muutmine ja BIM-i põhimõttel 
andmete esitamise kohustusliku tegemine. IT 
arendusprojekti koostamine

Töös. Käivitatud eraldi IKT 
programm 2018-2020. 
Metoodika valmib 2020 
lõpuks.

Lihtsustada ehitise kasutusloa
taotlemise protsessi

Käivitada uus ehitusregister Tehtud. 4.04.2018 
Käivitus uus EHR moodul

Kasutusloa menetluse saab läbi viia 
digitaalselt.

Ühtlustada tehniliste
tingimuste, 
projekteerimislubade ja 
ehituslubade taotlemist

Ehitusseadustiku muutmine ja BIM-i põhimõttel 
andmete esitamise kohustusliku tegemine. IT 
arendusprojekti koostamine

Töös. Käivitatud eraldi IKT 
programm 2018-2020. 
Metoodika valmib 2020 
lõpuks.

Menetluse saab läbi viia digitaalselt.



Ettepanekud, mida ei tehta

Ettepanek Põhjus, miks ei tehta

Vaadata üle erinevad tarbijate informeerimiseks
seatud kohustuste vajalikkus

Reeglina on tootega kaasneva info hulk kohustuslikus 
korras määratletud EL-i õigusega ja seejuures on EL-i 
õigus toodete osas liikmesriigile teistsuguse 
regulatsiooni kehtestamist keelav.



9.45-10.30 Rahandusministeerium 
Ettevõtjate ettepanekud: krediidiasutused, Aruandlus 3.0, 
Maksukogumine 2020, e-STAT, eeltäitmine, suurandmed, 
struktuurivahendid, sõidupäevikud, käibemaksukohuslase piirmäär, 
päevarahad

Evelyn Liivamägi, maksude osakonna juhataja, Maksu- ja Tolliamet

Marek Zaćek, ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakonna juhataja, Statistikaamet

Marek Uusküla, tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja, Rahandusministeerium  

Thomas Auväärt, finantsturgude poliitika osakonna juhataja, Rahandusministeerium

Maari Helilaid, välisvahendite osakonna juhataja ülesannetes, Rahandusministeerium



Maksu-ja Tolliamet
Evelyn Liivamägi, maksude osakonna juhataja, Maksu- ja Tolliamet



Ettepanek Tegevus Ajakava ja staatus Tulemus

Lisada e-maksuametisse riigilõivude  

maksmiseks e-arve püsimakse võimalus

MTA planeerib nõuete osas

hakata väljastama elektroonilisi

maksuteateid (e-arved)

Tegemist on osaga 

maksukogumine2020 projektist. 

E-arvete arendusega tegeleme 

2019-2020

Makse ja tasusid saab maksta 

e-arvega

TSD aruandel kaotada nn. nullidega

deklaratsioonide esitamise kohustus.

Vajalik on liigutada tööaja määr 

TSD-lt töötamise registrisse, 

siis on ettepanek realiseeritav

Tööaja määr liigub TÖRi 2019.a 

algusest. Vajalik 

tulumaksuseaduse muudatus

TSD esitatakse ainult siis kui 

on deklareeritavaid andmeid

Uuendada ka maamaksu süsteemi, et 

tagada kliendile mugavaim lahendus sh 

maamaksu teate väljastamine e-arve

formaadis

Maamaksu infosüsteemi

arendus on töös. E-arvega

maksmise võimalus tuleb koos 

üldise e-arve kasutamise 

võimalusega

Täies ulatuses valmib maamaksu 

infosüsteem 2019 II poolaastaks. 

Mugavam, ülevaatlikum ja 

rohkemate võimalustega 

maamaksu info nägemine ja 

tasumine

Lubada TSD lisa 1 ja 2 koos

maksusummadega imporditud faili puhul

kliendirakenduses parandamist

TSD süsteemi arendamine Tehtud 2018 Failist koos maksusummadega 

esitatud andmeid saab ka 

kliendirakenduses käsitsi 

parandada

Vorm TSM MR võiks olla automaatselt

eeltäidetud

Uuendame maksukogumine 

2020 raames kõikide MTA 

väljastatavate tõendite

funktsionaalsust

Tõenäoliselt mitte enne 2020 Tõendid on võimalik eMTAst

genereerida

Vaadata üle käibemaksugrupina

registreerimise avalduse lisal nõutavad

andmed

RM määruse ja MTA 

infosüsteemi muutmine
Tehtud 2017 Avaldusel kogutakse infot, mida 

MTAs või riiklikes registrites ei 

ole



Ettepanek Tegevus Ajakava ja staatus Tulemus

Käibemaksugrupi koosseisu 

muutumise võiks registreerida 

esindusisik

Gruppi kuulumine on vabatahtlik ning selle 

koosseisu muutumise tulemusena on osalisel 

õigus otsustada kas ta soovib ka uues koosseisus 

osaleda. Teeme tehnilise lahenduse lihtsamaks

1.09.2018 Grupi muutumise 

avaldus tuleb esitada 

ühekordselt (senise 2 

avalduse asemel)

Kaotada ära eelneva kirjaliku

teavitamise nõue juhul, kui

maksumaksja soovib käivet

vabatahtlikult maksustada

See on vajalik ka maksumaksja partnerile kindluse 

andmiseks, et maksustamine on õige (sest 

tavareegel on maksuvaba). 

Teavitamine käib mugavalt eMTA kaudu. Plaanime 

maksukogumine2020 raames mugavamaks teha 

teavituste info andmise.

Analüüsi ootel eMTAst saab mugavalt 

vajalikku infot

Tütarettevõtja poolt emaettevõtjale

tehtud väljamaksetega seonduv

informatsioon peaks

kajastuma automaatselt

emaettevõtja eeltäidetud TSD-l

Ei ole kahjuks võimalik, kuna andmete esitamise 

kohustus on mõlematel samaks kuupäevaks.  
Maksukogumine2020 raames 

analüüsime 2019.a, millised 

võimalused on nö 

poolautomaatseks 

eeltäitmiseks (nt tütarettevõtja 

saadab andmed oma TSD-lt)

Maksu- ja Tolliamet võiks

tagastusnõude kontrolli läbi viia

võimalikult lühikese aja jooksul.

97% tagastustest tehakse 4 päeva jooksul. 

Hilisemad tagastused nõuavadki kontrollimist.

Lubatud tähtaeg on 30+30 päeva. 

Tehtud Tagastused on kiired.

TSD-vormi täitmine võiks olla 

lihtsam. 

TSD uus rakendus al 2015, täiendused igal aastal. 

Väikeettevõtetel võimalus kasutada LHV 

palgamakse teenust (ei peagi ise TSD esitama). 

Maksukogumine 2020 raames on plaanis TSD 

rakendust veelgi lihtsustada.

Tehtud ja tegeleme ka edasi Andmete esitamiseks on 

erinevaid võimalusi



Ettepanek Tegevus Ajakava ja staatus Tulemus

Käibedeklaratsiooni täitmine ja juhised 

võiksid olla selgemad

Täiendame veebijuhiseid. 

Iga kuu küsime maksumaksjatelt tagasisidet, mis 

on siiani väga positiivne

Tehtud Juhised on 

abistavad

TSD ja palgastatistika andmed 

omavahel ühildada

MTA on käivitatud projekti Aruandlus 3.0, mille 

skoobis on koondada maksustamis- ja 

statistikaandmete kogumine. Andmeid ei ühildata, 

vaid andmete edastamine muudetakse 

automaatseks läbi ühise taksonoomia.

Osaliselt tehtud. A 3.0 I osa 

(palga ja tööjõu andmed) 

lõpetatud ning andmeid on 

võimalik esitada automaatselt 

alates 2018. Taksonoomia

koostamine on pooleli.

Andmete esitamine 

on lihtsam

Ühendada süsteemid nii et ettevõtja

jaoks on 1 portaal/aken, mille kaudu

edastatakse kõiki aruandeid asutustele 

( RIK, EMTA, Statistikaamet, Eesti 

Panga aruandlus, Haigekassa

(töövõimetuslehed) 

Vajalik on selgust saada, kes sellise akna puhul 

ettevõtjat nõustab, kes tegeleb portaali haldamise 

ja arendamisega, kes kannab arenduse kulud, 

kuidas tagatakse andmete kasutamine/säilitamine 

maksusaladust hoides

Analüüsi ootel

Analüüsida rahvusvahelise

majandustehingute standardi XBRL 

Global Ledger alusel kogutava

informatsiooni kasutatavust riigis

kehtestatud küsimustike koostamiseks

Aruandlus 3.0 raames on otsustatud kasutusele 

võtta. Juurutamise võimalus kõikide 

maksudeklaratsioonide puhul on MTA-s analüüsis 

ja otsustamisel. Kasutuselevõtt eeldab ka 

ettevõtjate poolset kasutusvalmidust

2018-2020

Küsida andmeid  kliendi käest ainult 

üks kord 

Lähtume sellest põhimõttest kõikide uute 

arenduste puhul ning juhul kui AKI seda 

aktsepteerib

Tehtud ja tegemisel Andmeid küsitakse

võimalusel 1 kord



Ettepanek Tegevus Ajakava ja 

staatus

Tulemus

Kaaluda vajadusel

suuremamahulise aruande vormi

väljatöötamist, mille puhul ettevõtja

saaks ühe aruandena esitada ja 

mitmed ametiasutused vajaliku

informatsiooni kätte

Analüüsitakse Aruandlus 3.0 raames 2019-2020

Kaotada aktsiisikauba

maksukohustuse seisu väljatrüki

nõue

SADHES olemasolul ei ole maksukohustuse seisu

väljatrüki nõue enam vajalik
Tehtud alates 

1.1. 2018

Paberil väljatrükke pole 

vaja

Kaotada SADHES-est aktsiisikauba 

saatelehe väljatrükkimise nõue 

Eesti-siseste kaubavedude puhul.

Seadusemuudatus tehtud. Saatelehte ei pea e-

süsteemist välja trükkima, piisab e-süsteemist saadud 

saatelehe numbri märkimisest kaubaga kaasas olevale 

dokumendile. 

Tehtud alates 

1.1.2018

Paberil väljatrükke pole 

vaja

Ettevõte võiks jääda

käibemaksukohustuslaste

registrisse, kui ettevõttel puudub

käive, kuid ettevõtja jätkab

majandustegevus edaspidi ning

puuduvad muud täiendavad

põhjused ettevõtja kustutamiseks

MTA juba rakendab pakutavat lahendust kontakteerudes 

ettevõtetega, kelle majandustegevus deklaratsioonide 

kohaselt puudub, et välja selgitada ettevõtte 

majandustegevuse jätkuvus ning teha KMKR-ist 

väljaarvamise otsus seda arvestades.

Tehtud KMKRist kustutatakse siis 

kui tegevust pole



Statistikaamet 
Marek Zaćek, ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakonna juhataja, 
Statistikaamet



Ettepanekute rakendamine SA-s
Ettepanek Tegevus Ajakava ja 

staatus

Tulemus

Aruande Tööjõu liikumine ja vabad ametikohad 
eeltäitmine TÖR-i andmetega (6)

Tehtud. Enne 2018 Eeltäidetakse

Tööstusettevõtete kvartaliaruande eeltäitmine 
kuuliselt esitatud andmetega (1)

Tehtud. Enne 2018 20 muutujast eeltäidetakse 4 muutujat

Tööstustoodete aastaaruande eeltäitmine kuuliselt 
esitatud andmetega (1)

Tehtud. Enne 2018 Eeltäidetakse 

Riigi- ja KOV äriühingult andmete küsimine 
kvartaliaruandega Finantsnäitajad (1)

Tehtud. Enne 2018 Lõpetati riigi- ja KOV 6-lt äriühingult andmete küsimine 
kvartaliaruandega Finantsnäitajad, vajadusel andmed 
SAABist

Aruandel Maagaasi hind mõõtühiku muutus(2) Tehtud. Enne 2018 Aruandel “Maagaasi hind” muudeti gaasi mõõtühik 
kuupmeetriks, varem oli gigadžaulides

Aruande Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 
eeltäitmine PRIA andmetega (1)

Tehtud 2018 Eeltäidetakse ning  andmeesitajad lisavad tapetud 
loomadelt saadud liha koguse, kokkuostetud loomade arvu 
ja neilt saadud liha koguse ning maksumuse 

eSTATi kasutajasõbralikumaks muutmine (5) Tehtud 01.06.2018 https://www.stat.ee/uuendused-estatis

EMDE andmestiku kasutamine (1) Tehtud. Rakendub 
21.06.2018.
Esimesed andmed 
esitamisele. 

Senil osaliselt rakendatud (sadamaid külastanud laevade 
arvu ja neid laevu iseloomustavate tunnuste osas)

https://www.stat.ee/uuendused-estatis


Ettepanekute rakendamine SA-s
Ettepanek Tegevus Ajakava ja staatus Tulemus

Andmete automaatse esitamise võimaluse 
loomine (5)

Aruandlus 3.0, 1. etapi arendus Töös, automaatne Estat ja AA3.0 
liides loomisel, 2018 2.p.a.; ERP-
idega läbirääkimised

osaliselt rakendatud (palga ja 
tööjõu näitajad),  läbiräägitud 8 
ERP-iga

SIMSTAT – teiste liikmesriikide andmete 
kasutuselevõtt kaupade 
väliskaubandusstatistikas (1)

Ootel. Rakendub mitte varem kui 
2020, millele võib lisanduda 
üleminekuaeg

EMDE andmestiku kasutamine (II etapp) 
sadamates lastitud ja lossitud kauba kogused, 
reisijad) (1)

Tähtaeg seotud e-Maritime 
projektiga (EL algatus)

Ootel. Alles kavandamisel EL 
poolt

PRODCOMi klassifikaatori lihtsustamine
(1)

PROCOM muutmisega 
tegeletakse Euroopa tasandil 
(Eurostat). 
SA siseselt on plaanis 
ühendada KN ja Prodcom 

Ootel. Rakendub 2020

Andmete automaatne esitamine (AA 3.0) II 
etapp (1)

Ootel

Eleringi andmete kasutuselevõtt 
elektrienergia tarbimise statistikas (1)

Andmekoosseisu analüüs Töös. Täiendav analüüs jätkub. Analüüsi 1. etapp tehtud. 2015/16
andmeid pole võimalik rakendada 
statistika tegemiseks. Täiendav 
analüüs jätkub 2017 andmetega



Ettepanekute rakendamine SA-s
Ettepanek Tegevus Ajakava ja 

staatus

Tulemus

Kaotada majandustegevuse kvartaliaruanne majutus-
ja toitlustusettevõtetele. Piisab, kui andmeid 
küsitakse kord aastas (ETKL) (1)

Analüüs Mitterakenduv andmed on vajalikud rahvamajanduse arvepidamiseks 
sisendina, puudub alternatiivne andmeallikas

Probleemiks on aruanded Teadus- ja arendustegevus 
(ettevõttes); Ettevõtete innovatsiooniuuring;  
Infotehnoloogia ettevõttes; EKOMAR , millest pole 
ettevõtlussektorile kasu, ajendab valesid andmeid 
esitama.  Lõpetada andmete küsimine sellisel kujul (1)

Analüüs Mitterakenduv andmete kogumisest ei saa loobuda, sest kogutud andmete 
põhjal arvutatud statistika annab muuhulgas ülevaate Eesti riigi 
arengutasemest võrreldes teiste riikidega

Intrastati aruande põhjal eeltäita aastaaruanne 
“Tööstustooted” (1)

Analüüs Mitterakenduv Eeltäitmine ei ole võimalik. Intrastati aruandes küsitakse 
andmeid kaupade lähetamise kohta tegemata vahet, kas on 
omatoodang või edasimüüdav kaup

Kasutada mobiilpositsioneerimise andmeid 
majutusstatistika tegemisel (1)

Analüüs Mitterakenduv MP andmetega ei saa asendada majutustegevuse kuise 
küsimustikuga kogutud andmeid suurandmete pealt arvutatud 
hinnangute ebakindla kvaliteedi tõttu

Intrastati aruandele kehtestada koguste piirmäär, 
millest alates ei pea kaupa aruandes näitama (1)

Analüüs Mitterakenduv On palju selliseid tooteid, millede puhul on täiesti tavaline, et 
kaupa eksporditakse või imporditakse 0,5 kg ja veelgi vähem 
(juveeltooted, elektroonika komponendid jne). Kui need kaubad 
jätta välistehingute statistikast välja, moonutab see Eesti 
kaubavahetuse struktuuri

Eeltäita aruanne Ettevõtte keskkonnakaitsekulutused 
juba riigile esitatud andmete alusel (nt energia-
tõhususe auditeerimise kohustus ja aruanne) (2)

Analüüs Mitterakenduv rakendamine ei ole võimalik puuduliku andmekoosseisu tõttu



Maksundus
Marek Uusküla, tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja, Rahandusministeerium  



Ettepanek Tegevus Ajakava ja 

staatus

Tulemus

Vabastada tööandja mitteresidendist

töötaja eriarstiabi kulud erisoodustusena

maksustamisest

Tululmaksuseaduse muutmine Tehtud 2018 Tööandjal on õigus kulutada iga tööaja tervise 

edendamiseks, sh eriarstiabiks kuni 100 eurot 

kvartalis 

Kaotada sõidupäevikud tööandja

sõiduauto kasutamisel erasõitudeks

Tululmaksuseaduse muutmine Tehtud 2018 a) erisoodustuse arvestuse aluseks 

erasõitudeks võimaldamise korral on  auto 

võimsus KW

b) 100%-ti ettevõtluses kasutamise korral tuleb 

MTA-le usutaval moel tõendada, et see on nii

Kaotada isikliku sõiduauto ettevõtluse

tarbeks kasutamisel hüvitise piirmäär ja 

taastada arvestuslik hüvitis

Ei tehta Tegemist pole bürokraatia küsimusega, vaid 

maksupoliitikaga, mida ei toetatud

Kehtestada üks päevara piirmäär

sõltumata lähetuse pikkusest
Ei tehta Olemasoleva reegli järgi arvestus on tehtav ja 

seda maksupoliitika muudatust ei toetatud



Ettepanek Tegevus Ajakava ja 

staatus

Tulemus

Tõsta ATKEAS § 46 lõikes 1 sätestatud

väikeõlletootja piiri
Tehtud 2017 1. jaanuarist 2017 tõsteti piiri, väikeõlletootja on isik

kes toodab aastas kuni 6000 hektataliitrit õlut (enne 

oli 3000 hektaliitrit) 

Pädeva mõõtja tunnistuse nõue on alates 40 000 

liitriselt aastatoodangult. See on väiketootjatele

koormav. 

Ei tehta Aktsiisikaup on kõrge riskiastmega, tuleb kohaldada 

rangemaid meetmeid. Kontrollimeetme osas tuleb 

tootjaid võrdselt kohelda. Tähtis on tagada toote 

kvaliteet. 

Vabastada mõõtmise kohustusest aktsiiskauba

tootja, kes toodab aktsiisikaupa, mille tooraineks

ei ole teine aktsiisikaup ja maksustatav etanool

tekib käärimisprotsessi käigus (näiteks õlu, vein). 

Sellist

kohustust ei 

ole

Käärimisprotsessi käigus ei pea mõõtma etanooli

sisaldust, mõõdetakse kui käärimine on lõppenud. 

Vabastada teistkordsest mõõtmiskohustusest 

kaubakoodi tõttu aktsiisikaubaks 

klassifitseeritavad kemikaalid EL liikmesriikide 

vahelisel tarnel, aktsepteerida teises liikmesriigis 

mõõdetud kogust.

Ei tehta Liikmesriigiti võivad mõõtmise reeglid erineda. 

Kütuse vedamisel tekivad loomulikud kaod.

Lubada nende toodete, mis ei ole mõeldud

kasutamiseks mootorikütusena või kütteainena

või mootorikütuse või kütteaine lisandina, 

pakendada aktsiisivabalt ka suurematesse kui 1 

liitrisse pakendisse. 

Ei tehta Suuremate pakendite puhul ilma kontrollita

tarbimisse lubamisel kaasnevad aktsiisi tasumata

jätmise riskid



Ettepanek Tegevus Ajakava ja 

staatus

Tulemus

Põlevaid kemikaale ei peaks käsitlema 

võrdselt kütusega ning nendest lahustite 

tootmine peaks olema aktsiisist 

vabastatud. 

Ei tehta Energiamaksustamise direktiivi artikli 20 

kohaselt tuleb neid kohelda sarnaselt muude 

energiatoodetega. 

Taotleda EL-lt erandit

käibemaksukohustuslasena

registreerimise piirmäära tõstmiseks.

Tehtud Luba saadud, käibemaksuseadus muudetud, 

alates 1. jaanuarist 2018 piirmääraks 40 000 

eurot. 

Toetada käibemaksudirektiivi muudatust, 

mis lihtsustaks nn MOSS erikorra

rakendamist väikeettevõtjatele. 

Tehtud Direktiivi kohaselt alates 1. jaan. 2019  on 

ettevõtjal õigus digiteenuseid maksustada 

asukohariigis kui teistesse liikmesriikidesse 

nende teenuste käive ei ületa 10 000 eurot 

aastas. Käibemaksuseadus on muutmisel. 



Krediidiasutused
Thomas Auväärt, finantsturgude poliitika osakonna juhataja, 
Rahandusministeerium



Finantsettevõtete aruannete esitamine Eesti Pangale ja Finantsinspektsioonile (1)
Ettepanek Tegevus Ajakava ja staatus Tulemus

 Esitati mitmeid

ettepanekuid, mis

puudutasid kohati

kattuvate

andmete

esitamist Eesti

Pangale (EP-le)

statistikaks ja

Finantsinspektsio

onile (FI-le)

järelevalveks.

 Mh tehti

ettepanek, et

oleks tagatud EP

ja FI vaheline

andmete

ristkasutus.

 Eesti Liisingühingute Liit võttis oma

ettepaneku tagasi, st on rahul

praeguse lähenemisega

(liisingfirmadel on lihtsam esitada 4

korda aastas osaliselt dubleerivaid,

kuid lihtsamaid ja väiksemaid

aruandeid, kui hakata esitama

keerulisemaid ja mahukamaid

aruandeid iga kuu ja suhteliselt

pingelise tähtajaga).

 Laiemalt võib aga lahenduseks olla EP

ja FI integreeritud andmekogumine,

mille rakendamist takistab praegu

valdkonna õigusraamistik.

 Töös

 Laiemalt on aruandluse integreerimise ja andmete

ristkasutuse tarvis muuta seadust. Hetkel puudub õiguslik

alus, kuna Eesti Panga ülesanded statistika kogumisel on

krediidiandjate ja –vahendajate seaduse (KAVS)

reguleerimisalast oluliselt laiemad.

 Muuta tuleb eelkõige riikliku statistika seadust, võimalik, et ka

teisi seaduseid (nt finantsinspektsiooni seadus). Arvestama

peab ka EL õigusega.

 Riikliku statistika seaduse muutmise väljatöötamiskavatsus

on koostamisel. Selle alusel tehtavate muudatustega saab

kasutada statistika tegemiseks kogutud andmeid järelevalve

jaoks. Need muudatused võiksid jõustuda 2019. a.

 Seega eesmärgiks on edaspidi vähendada finantsettevõtjate

dubleerivate andmete esitamist järelevalvelistel eesmärkidel

Finantsinspektsioonile ja statistika jaoks Eesti Pangale nii

palju kui võimalik, arvestades mh EL õigusest tulenevaid

piiranguid ja nõudeid aruandluse vormidele ja teabe

avalikustamisele, eeskätt finantsjärelevalve osas.

Väheneb 

andmete 

dubleeriv 

esitamine ja 

seeläbi 

ettevõtjate 

halduskoormus.



Ettepanek Tegevus Ajakava ja staatus Tulemus

 Teavitada uute aruannete

rakendamisest ja olemasolevate

aruannete muutmisest vähemalt

12 kuud enne kohustuslikku

raporteerimistähtaega.

 Üle kümne aasta toimuvad 2 korda aastas pankade

aruandluseteemalised koosolekud FI eestvedamisel, kus aruannete

koostajatele tutvustatakse lähema aasta ja võimalusel ka pikema

perioodi jooksul toimuva hakkavaid muudatusi aruandluses. Samuti

räägitakse ka sellest, et mille tarbeks andmeid kogutakse.

 Samuti on pankadelt küsitud tagasisidet teabe piisavuse kohta,

koosolekute sisu ja sageduse osas pole seni kriitikat olnud. Sellest

tulenevalt näeb FI/EP pigem kitsaskohana pankade sisest info

liikumist, et koosolekutel jagatud teave jõuaks võimalikult laiale

ringile asjasse puutuvast pankade töötajaskonnast. FI omalt poolt

võib vajadusel sellele kaasa aidata ja saata pankade juhtkonnale

aruandluseteemaliste koosolekute kokkuvõtted.

 Seega ei vaja lisategevusi Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni

poolt.

 Ka RM seab edaspidi eesmärgiks jätta piisav rakendusperiood

uutele aruannetele (arvestades ELi regulatsioonidest tulenevate

nõuetega).

Tehtud. Võimaldab 

ettevõtjatel 

kohandada 

aegsasti 

aruandluse 

vorme.

 Kaaluda võimalust sätestada FI-

le igakuiselt esitatava 

finantsraportite esitamise 

tähtjana seitsmes tööpäev täna 

kehtiva viienda tööpäeva 

asemel. 

Eesti Panga presidendi vastavate määruste muutmine. Tehtud.

Eesti Panga 

presidendi vastavate 

määruste muudatused 

jõustusid 01/01/2018.

Ettevõtjatele 

jääb pikem aeg 

andmete 

esitamiseks.

Finantsettevõtete aruannete esitamine Eesti Pangale ja Finantsinspektsioonile (2)



Ettepanek Tegevus  Ajakava ja staatus Tulemus

 Loobuda tegevusloa nõudest 

või lihtsustada olulisel 

määral tegevusloa

taotlemise korda ja 

krediidiandjana tegutsemise 

suhtes kehtivaid nõudeid 

nende ettevõtjate suhtes, 

kes pakuvad 

krediiditeenuseid üksnes 

kõrvaltegevusena ja ei anna 

seejuures tarbijate 

kasutusse konkreetset 

rahasummat.

 Krediidiandjate ja –

vahendajate seaduse ja 

vastavate rakendusaktide 

muutmine.

 Töös.

 Koostamisel on krediidiandjate ja –vahendajate seaduse

muutmise VTK, millega tehakse mh ettepanek vähendada

andmete esitamist krediidiandja tegevusloa taotlemisel, osaluse

omandamisest teavitamisel, võimaldada võõrkeelsete

dokumentide esitamist, lühendatakse FI teavitamist

üldkoosoleku või nõukogu koosoleku toimumisest senise 2

nädala asemel ühele nädalale jne. Siiski tuleb arvesse võtta, et

kõiki ettepanekuid krediidiandjate regulatsiooni lihtsustamiseks

ei ole võimalik arvesse võtta. Muudatused võiksid jõustuda

kõige varem 2019. a. II pooles.

 Peatselt jõustub ka muudetud krediidiandjate aruandluse

määrus. Sellega muudetakse aruande vorme

arusaadavamateks (tulenevalt praktilistest probleemidest) ja

mõnevõrra lihtsustatakse FI-le esitatavat aruandlust. Need

määruse muudatused hakkavad kehtima 2019. aastast.

 Lisaks oleme kavandamas ka uuringut füüsiliste isikute nn

positiivse krediidiregistri osas, mis võiks lihtsustada

krediidiandjate poolt krediidivõimelisuse hindamise teostamist.

Ettevõtjatel 

tuleb vähem 

andmeid 

esitada.

 Kommunikeerida Euroopa 

Pangandusjärelevalvele 

(EBA) ja Euroopa 

Keskpangale (ECB) vajadust 

ühtlustada aruandevormid 

ning rakendada 

andmebaaside ristkasutus.

 Asjaolule on tähelepanu

juhitud, mille tulemusena

on EBA ja ECB

ettepanekuga arvestanud.

 Tehtud.

 Edaspidi toimub nn funding plan aruandluspaketti kuuluvate

aruannete koostamine ja kogumine EBA vormides ja EBA

soovituslikus juhendis sätestatud tähtaegade alusel.

Väheneb 

andmete 

dubleeriv 

esitamine 

EBAle ja 

ECBle.

Finantsettevõtete aruannete esitamine Eesti Pangale ja Finantsinspektsioonile (3)



EL struktuurivahendid
Maari Helilaid, välisvahendite osakonna juhataja ülesannetes, 
Rahandusministeerium



Struktuurivahendid
Ettepanek Tegevus Ajakava ja 

staatus

Tulemus

Erisuste vähendamine meetmete 

tingimustes, et oleks lihtsam 

rakendada ja tõlgendada meetme 

tingimusi

Välja töötatud juhend meetme tingimuste 

koostamiseks (ministeeriumidele); RM on läbi 

viimas oma valitsemisalas Ühtse Rakendusteenuse 

(ÜRT) pilootprojekti, et muuta erinevatest allikatest 

rahastatavate projektide menetlemine ja elluviimine 

ühetaolisemaks

Töös Ministeeriumidele on koostatud juhend 

meetme tingimuste väljatöötamiseks; 

Toetuse taotlejale on toetuse 

taotlemine allikast sõltumatult 

võimalikult ühetaoline, protsess on 

maksimaalselt automatiseeritud ning 

kliendikeskne (üks "e-aken")

Suurendada elektroonilise 

asjaajamise võimalusi 
Struktuurivahendite e-toetuskeskkond on loodud Tehtud Kogu andmevahetus toetuse saajaga 

toimub e-toetuskeskkonna vahendusel. 

Vaadata üle tõendid mida toetuse 

saaja peab tõendama tegelikult 

tekkinud ja makstud kulu osas. Kui 

põhjalikult peaks tõendama 

palgakulu? Kas paikvaatlused 100%

toetuse saajatele on vajalikud?

Paikvaatluste osas on ettepanek arvesse võetud 

(valimite võimalus), palgakulude arvestamisel ja 

tõendamisel kasutatakse lihtsustatud 

kuluhüvitamise, lisaks vastuvõtmisel tööajatabelite 

kaotamise ettepanek (Euroopa Komisjon)

Töös Toetuse saaja halduskoormus väheneb

Kuludokumendile projekti andmete 

(lisaks elementaarsele 

kandenumbrile ja kontole või 

objektile ka nime, lepingu numbri jmt 

asjatut) lisamise nõue. 

RM ei nõua kuludokumentidele lisaandmeid. RM 

kordab kohtumistel RÜ-dega selle põhimõtte 

rakendamise üle.

Tehtud Toetuse saaja halduskoormus väheneb

Struktuurivahendite kontrollidele 

tuleks seada miinimumnõuded
Struktuurivahendite kontrollidele on seatud 

miinimumnõuded (juhend väljatöötatud). 
Tehtud Toetuse saajate ja administratsiooni 

halduskoormus väheneb

Lubada ümardamine Kordame ümardamise teema sõnumit RÜ-dega

kohtumisel. E-toetuse süsteemi arendamine 

selliselt, et toetuse saaja sisestab ise andmed, 

mistõttu kogu dubleerimine jääb ära.

Tehtud Toetuse saaja halduskoormus väheneb



10.30-10.45 Justiitsministeerium 
Ettevõtjate ettepanekud: andmepäringud, likvideerimine, täitemenetlus, 
registrimenetlus, autoritasud

Indrek Niklus, eraõiguse talituse juhataja, Justiitsministeerium



Justiitsministeerium

• Ettevõtjate ettepanekud (4): 
oAndmepäringud: VTK on koostamisel. 

oMTR ja Likvideerimine: ühing saab olemasolevate tegevuslubade ja 
majandustegevusteadete õigsust kinnitada koos majandusaasta aruandega

o Täitemenetlus:  Praegusel hetkel ei ole kavas teha muudatusi e-Toimikus ega 
e-Täituris

oRegistrimenetlus: Ettepanekud on esitatud ühinguõiguse revisjoni töögrupile, 
kes peaks välja töötama terviklikud lahendused

• Poliitikamuudatused: 
oAutoritasud: detsembris 2017 tehti VV otsus, et minnakse üle riigieelarvelisele 

mudelile, kuid seni ei ole veel täielikku selgust eraldise suuruse osas. 



11.00-11.30 Keskkonnaministeerium 
Ettevõtjate ettepanekud: jäätmed, pakendid, metsandus, KOTKAS, 
kemikaalid, välisõhu saasteained

Margit Martinson, asekantsler, Keskkonnaministeerium 



Jäätmed

Ettepanek Tegevus Ajakava ja staatus Tulemus

Kaotada maakonnapõhised 

jäätmeload

Keskkonnaseadustiku jäätmeseaduse eelnõu, mille 

alusel on võimalik taotleda jäätmekäitluskohapõhist, 

maakonnapõhist või üleriigilist registreeringut või 

jäätmeluba ohtlike või segaolmejäätmete kogumiseks 

või veoks

Töös. Eelnõu on 

Riigikogus II 

lugemisel.

Võimalus taotleda

jäätmekäitluskohapõhist, 

maakonnapõhist või üleriigilist 

registreeringut või jäätmeluba 

Muuta jäätmeload tähtajatuks Keskkonnaseadustiku jäätmeseaduse eelnõu,

millega muudetakse jäätmeluba tähtajatuks
Töös. Eelnõu on 

Riigikogus II 

lugemisel.

Jäätmeload muutuvad 

tähtajatuks

Kaotada korraldatud 

jäätmeveo alaste hangete 

süsteem ja viia sisse 

tegevuslubadel põhinev 

teenuseosutamise mudel

Riigikogus II lugemisel oleva keskkonnaseadustiku

jäätmeseaduse eelnõuga ei nähta ette korraldatud 

jäätmeveo põhimõtete muutmist

Ei viida ellu



Pakendid

Ettepanek Tegevus Ajakava ja staatus Tulemus

Taaskasutusorganisatsioonid 

võiksid ise auditeerida temale 

kohustused üle andnud 

pakendiettevõtjaid

KeM tegi keskkonnaseadustiku jäätmeseaduse 

eelnõusse ettepaneku, mille kohaselt loobutakse

automaatsest auditikohustusest ja 

taaskasutusorganisatsioon ise määrab, millised 

temaga liitunud pakendiettevõtjad auditit peavad 

tegema

Töös. Eelnõu on 

Riigikogus II 

lugemisel.

Taaskasutusorganisatsioonid 

ise määravad, millised 

pakendiettevõtjad auditit 

peavad tegema

Vabastada kohustuslikust 

audiitorkontrollist väikesed 

pakendiettevõtjad

Jõustunud pakendiseaduse muudatuse kohaselt ei 

pea pakendiettevõtjad, kes lasevad turule pakendit 

vähem kui 5 tonni aastas (üle 2000 pakendiettevõtja), 

alates 01.01.2016 audiitorkontrolli tegema. 

Tehtud Ettevõtjad, kes lasevad turule 

vähem kui 5 tonni pakendit

aastas, ei pea audiitorkontrolli 

tegema



Metsandus ja looduskaitse
Ettepanek Tegevus Ajakava ja 

staatus

Tulemus

Muuta loamenetlusega antavat 

raiet lubav dokument 

teatamiskohustuseks - raiest 

teatamiseks

Jõustunud metsaseaduse muudatuste ja metsaregistri 

arenduste tulemusel toimub metsateatiste automaatne 

registreerimine (v.a. kaitsealadel) ja seda kõikide raiete 

puhul – raiet kinnitab registrikanne. Samuti pole vaja esitada 

metsateatist metsakaitselise ekspertiisi olemasolul –

ekspertiisi alusel võib raiet teostada 1 aasta jooksul.

Tehtud Metsateatise menetlemise 

asemel kinnitab raiet 

metsaregistri kanne

Lihtsustada metsamaterjali 

veoeeskirja määrust

Jõustunud metsaseaduse muudatuse kohaselt tuleb 

müügiteatis esitada kord aastas. Jõustunud metsamaterjali 

veoeeskirja muudatustega vähendatakse EMTA-le

esitatavate andmete hulka. Andmete automaatne esitamine 

„Aruandlus 3.0“ projekti raames lahendatakse EMTA poolt 

järgmise 2 aasta jooksul.

Tehtud Vähendatud on EMTA-le

esitatavate andmete hulka, 

andmeid ei esitata enam 

kvartaalselt vaid kord aastas

Muuta kuuse raievanust Jõustunud metsaseaduse muudatusega lühendati kuuse 

raievanust seniselt 80 aastalt 60 aastale
Tehtud Kuuse lubatud raievanus on 

kooskõlas mahu- ja 

majandusliku küpsusvanusega

Muuta II kaitsekategooria 

isendikaitse tingimusi 

paindlikumaks. Parandada 

kaitsealuste liikide kohta käiva info 

kättesaadavust.

Jõustunud looduskaitseseaduse muudatusega on II 

kaitsekategooria isendikaitse tingimusi paindlikumaks 

muudetud. Metsaregistri kaudu on maaomanikele 

kättesaadav info kõikide piirangute, sh kõikide kaitsealuste 

liikide kohta enda kinnistul

Tehtud Paindlikum kaalutlusõigus

metsateatiste menetlemisel, 

maaomanikele on liigiinfo

paremini kättesaadav



Vesi ja välisõhk
Ettepanek Tegevus Ajakava ja staatus Tulemus

Veesaaste deklaratsiooni täitmise 

asemel võiks kehtestada iga 

konkreetse ettevõtte keskmise 

näitaja ning selle alusel maksta 

riigilõivu, jääks ära pidev analüüside 

tegemine ja deklaratsiooni täitmine

Saastaja maksab põhimõtte kohaselt ei saaks kasutusele 

võtta riigilõivu, kuna riigilõivu puhul jõuaks saastetasu 

riigieelarvesse ning pole tagatud selle jõudmine 

keskkonnakaitsesse. Ettevõtete omaseire on üks osa 

saastaja maksab põhimõttest. Saasteainete seiramise 

sagedus sätestatakse konkreetses veeloas (1x kuus kuni 1x 

aastas). Vee saastetasu deklareeritakse kvartaalselt vastavalt 

viimastele seiretulemustele. Uue veeseaduse eelnõuga on 

täpsustatud, millistel juhtudel on sademevee keskkonda 

juhtimiseks vajalik veeluba (kehtiva veeseaduse kohaselt 

tuleks loastada kõik sademevee väljalasud).

Riigilõivu ettepanekut 

ei viida ellu.

Uus veeseadus on 

töös. Eelnõu on 

Riigikogus II 

lugemisel.

Edaspidi on luba 

vajalik ainult 

nendele 

väljalaskudele, 

mille puhul on risk, 

et keskkonda 

jõuavad ohtlikud 

ained

Vabastada väiksemad kütteseadmed 

õhusaastetasust

Jõustunud atmosfääriõhu kaitse seadusega tõsteti 

õhusaasteloa omamise künniseid teatud valdkondades (nt 

põletusseadmed alates 1 MW) ning õhusaasteloa kohustus 

asendati registreerimiskohustusega

Tehtud Väheneb käitajate 

ja loa andja 

halduskoormus

Kaasajastada esmatähtsuseta 

saasteainete piirnormid

Välisõhu piirnormide määruse muutmine (esmatähtsuseta 

saasteainete vähendamine 30-le ainele) vastavalt piirnormide 

analüüsi tulemustele

Töös. Määruse 

muudatused 2018. a 

lõpuks.

Leebemad

piirangud

tööstusettevõtetele, 

mis vähendab 

halduskoormust ja 

ettevõtete kulutusi



KOTKAS
Ettepanek Tegevus Ajakava ja staatus Tulemus

Kaotada keskkonnaalased 

aastaaruanded või teha 

võimalikuks, et kvartali 

deklaratsioonide andmed 

kanduvad automaatselt 

aastaaruandele (valdkonnad: 

välisõhk, vesi, jäätmed) 

Aastaaruannete esitamise kohustusest ei 

loobuta, kuna kvartaalsed aruanded ja 

aastaaruanded ei ole üksühele vastavad. 

KOTKAS infosüsteemi arendatakse nii, 

aastaaruanded on eeltäidetud kvartaalsete

aruannete põhjal. Eeltäidetud ettetrükid, 

deklaratsioonid ja aastaaruanded tulevad 

kasutusele järk-järgult alates 01.2019.

Valminud KOTKAS I etapi arenduste 

tulemusel toimub komplekslubade ja 

kiirgustegevuslubade menetlus (loa 

taotlemine, seire- ja aastaaruannete 

esitamine) KOTKASes.

Töös. KOTKAS II arendusperiood 

2018-2021. 

KOTKAS II-I etapp (live 07.2019): vee, 

õhu ja jäämete valdkonna loamenetlus 

(ühtse keskkonnaloa raames).

KOTKAS II-II etapp (live 01.2020): 

maavarade valdkonna loamenetlus, 

keskkonnatasude menetlus.

KOTKAS II-III etapp (live 09.2020): 

õhu, vee ja jäätmete valdkonna 

registreeringute menetlus.

KOTKAS II-IV etapp (live 01.2021): 

jahinduse, KHG ja riikidevahelise 

jäätmeveo loamenetlus.

Vähenenud halduskoormus 

tänu ühekordsele 

andmesisestusele, 

automaatkontrollidele ja 

meeldetuletustele KOTKASes

ning ühtse keskkonnaloa 

(asendab senised õhu, vee, 

jäätmete ja maapõue 

valdkondade üksikload) 

kasutuselevõtule



11.30-12.00 Sotsiaalministeerium 
Ettevõtjate ettepanekud: töökeskkond, tervis, aruandlus 

Thea Treier, tööelu arengu osakonna juhataja, Sotsiaalministeerium



Ettepanek Tegevus Ajakava 

ja staatus

Tulemus

Ühekordse taotluse 

esitamine 

sotsiaalmaksusoodustus

e rakendamiseks 

osalise töövõimega 

töötaja töötamisel. 

Õiguslik muudatus. Tööandja

igakuine taotluse esitamine 

asendatakse ühekordse taotluse 

esitamisega. Edaspidi on aluseks

registrite andmed vähenenud 

töövõime ning töötamise kohta. 

Tehtud. Alates 01.07.2016 esitab tööandja 

ühekordse taotluse töötaja kohta 

sotsiaalmaksusoodustuse 

rakendamiseks Töötukassale.

Tööandja korraldab

töötaja esimese 

tervisekontrolli katseaja 

jooksul.

Õiguslik muudatus. Tööandja 

kohustus korraldada 

tervisekontroll esimese kuu 

jooksul, asendatakse 

kohustusega korraldada 

tervisekontroll esimese nelja kuu 

jooksul. 

Tehtud. Alates 01.01.2019 tuleb tööandjal 

korraldada töötaja tervisekontroll tööle 

asumise esimese nelja kuu jooksul, v.a. 

ohutegurite puhul, kus tuleb 

tervisekontroll teha enne ohuteguriga 

kokkupuudet (bioloogilised ohutegurid, 

kantserogeenid, mutageenid, öötöö, plii, 

asbest).

Kaotada 

töökeskkonnanõukogu 

kohustus teavitada

Tööinspektsiooni 

viimase 12 kuu 

tegevusest.

Õiguslik muudatus. Tehtud. Alates 01.01.2019 ei pea 

töökeskkonnanõukogu Tööinspektsiooni 

oma tegevusest teavitama. Samuti ei pea 

tööandja teavitama Tööinspektsiooni 

töökeskkonnanõukogu moodustamisest. 



Ettepanek Tegevus Ajakava ja staatus Tulemus

Ajakohastada kuvariga 

töötamise töötervishoiu 

ja tööohutuse (TTO) 

nõuded - ajakohastada 

määruse tekst, jätta 

välja ebamõistlikud 

tööandja kohustused.

Õiguslik muudatus. Töös. TTOS alusel 

kehtestatud määrus 

vaadatakse üle 01.01.2019

Kuvariga töötamise TTO 

nõuded on 

ajakohastatud nii palju 

kui võimalik, arvestades 

kuvariga töötamise 

direktiivi. Põhimõttelised 

muudatused on 

tehtavad pärast direktiivi 

muutmist. 

Muuta madala

riskitasemega ettevõtja

osas kohustust määrata

ettevõttes töötajad

esmaabi andmiseks.

Õiguslik muudatus. Paindlikum 

esmaabi korraldus ettevõttes. 

Ettevõtte igas struktuuriüksuses ei 

pea olema vähemalt üks 

esmaabiväljaõppe läbinud töötaja.

Tehtud osaliselt. Alates 01.01.2019 

määrab tööandja 

töötajate hulgast 

vähemalt ühe 

esmaabiandja, 

arvestades töötajate 

arvu, tervisekahjustuste 

esinemise sagedust, 

ettevõtte piirkondlikku 

jagunemist ja tegevuse 

iseloomu.



Ettepanek Tegevus Ajakava 

ja staatus

Tulemus

Tööandja kohustus 

taotleda

Tööinspektsioonilt 

nõusolekut alaealise 

tööle võtmiseks 

asendada 

Tööinspektsiooni 

päringuga töötajate 

registrist (TÖR) ja 

järelevalvega.

Õiguslik muudatus. Eelnõu nägi 

ette Tööinspektsiooni nõusolekust 

loobumise 13-14-a alaealise tööle 

rakendamiseks ja nõusoleku 

küsimise 7-12-a alaealise puhul. 

Eelnõu menetlemisel Riigikogus 

taastati Tööinspektsiooni 

nõusoleku nõue 13-14-a alaealise 

tööle rakendamiseks.

Tehtud 

osaliselt. 

Alates 01.07.2017 on tööandja kohustus 

küsida alaealise töötaja tööle 

rakendamiseks Tööinspektsiooni 

nõusolekut asendunud tööandja 

kohustusega esitada töötajate registrisse 

alaealise töölevõtmise andmed 

samaaegselt alaealise töötaja 

registreerimisega töötajate registris.

Muuta individuaalse

töövaidluse

lahendamine

lihtsamaks, muu 

hulgas võimaldada  

dokumentide 

edastamist e-toimiku 

vahendusel ning 

kirjalikku menetlemist.

Õiguslik muudatus. Tehtud. Alates 01.01.2018 jõustus uus TVLS, mis 

näeb muu hulgas ette vaidluste 

lahendamise kirjalikus menetluses. 

Täiendavalt on analüüsimisel töövaidluse 

menetlemist hõlbustavad IT arendused. 



Ettepanek Tegevus Ajakava 

ja staatus

Tulemus

Erinevad e-lahenduste 

ettepanekud vormide 

täitmiseks, aruandluse 

lihtsustamiseks

Õiguslikud muudatused. 

Arendustegevused.
Töös. Halduskoormust vähendavad

lahendused.



12.00-12.15 Maaeluministeerium 
Ettevõtjate ettepanekud: alkohol, toiduohutus, toetused

Meeli Lindsaar, kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna 
nõunik, Maaeluministeerium



Maaeluministeerium

Ettepanek Tegevus Ajakava ja staatus Tulemus

Lihtsustada alkoholi 

registreerimise protsessi ning 

vaadata üle ka muud 

alkoholikäitlejatele kehtivad 

nõuded

Alkoholiseaduse muudatuste 

eelnõu ning alkoholiseaduse 

muudatuste 

väljatöötamiskavatsuse (VTK) 

koostamine

Töös.

• VTK kohta arvamuste 

esitamise ajavahemik 1.08-

22.08

• VTK ministeeriumitele  

kooskõlastamiseks 1.09

• Eelnõu majasisene välja 

töötamise tähtaeg 1.11

Kaotatakse alkoholiregister 

ning nõue esitada 

katseprotokoll. Edaspidi toimib 

järelevalve riskipõhisusel.



12.15-12.45 Siseministeerium ja Tööandjate Keskliidu 
välistööjõu nullbürokraatia algatus
Ettevõtjate ettepanekud: välisettevõtjad/välistöötajad, tuleohutus, 
elutähtsad teenused, puitehitised 

Ruth Annus, kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja, Siseministeerium



Ettevõtjate ettepanekud SiM-ile

Ettepanek Tegevus Ajakava ja staatus Tulemus

Tähelepanu tuleb pöörata kõrgemate kui 4 korruseliste korrusmajade 
ehitamine puitkonstruktsioonile, siseministri määrus ei sätesta üle 4 
korruseliste majade ehitamisel tuleohutuse standardnõudeid, vaid 
hoone tuleohutust tuleb tõendada igal konkreetsel juhul eraldi. 

Ettepanek on arvesse võetud - siseministri 
30.03.2017. a määruse nr 17 "Ehitisele esitatavad 
tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje 
veevarustusele" kohaselt tohib Eestis ehitada kuni 
8-korruselisi puithooneid.

Tehtud Eestis tohib ehitada kuni 8-
korruselisi puithooneid.

Tuleohutusaruannet võiks koostada ja esitada mitte iga aasta, vaid 
näiteks 5 aasta tagant. Tähtaeg võiks lühem olla üksnes juhul, kui 
tuleohutusalane olukord on võrreldes aruandes kirjeldatuga oluliselt 
muutunud. 

Tuleohutuse seaduse VTK väljatöötamise juures on 
ühe teemana arutatud, millistel tingimustel saaks 
ettevõtjat tuleohutuse enesekontrolli aruandest 
vabastada.  VTK-s kaalutakse see tuua 3- aastale.   

Töös  TuOS eelnõu on 
väljatöötatud ja VV 
heaks kiidetud 
hiljemalt 30.11.2018.

Aruanne on töövahend PÄAle, 
et koostada oma 
järelevalvekavasid. IT-
lahendused on aruande 
esitamise teinud väga lihtsaks.

HOS ei saa olla vahend, mille alusel iga asutus küsib talle sobivat 
informatsiooni. Ettepanek on, et Siseministeerium kui valdkonna 
koordinaator võtaks vedava rolli ning erinevad asutused kooskõlastavad 
täiendava informatsiooni küsimise, mis võimaldab vähendada 
halduskoormust. (2 )Samuti uue HOS raames küsitakse ettevõtjatelt 
tagasisidet seadusele olukorras,kus seaduse tegelik mõju ettevõtjatele 
selgub alles siis, kui elutähtsat teenust korraldav asutus kirjeldab ära 
elutähtsa teenuse sisu ning töötab välja toimepidevuse nõudeid.

SiM viib 2018. a sügisel läbi elutähtsa teenuse (ET) 
riskianalüüsi ja plaani koostamise määruse 
rakendumise hindamise.

Töös. Elutähtsa 
teenuse (ET) 
riskianalüüsi ja plaani 
koostamise määruse 
rakendumise 
hindamise kokkuvõte 
koos ettepanekutega 
valmib novembris 
2018

Elutähtsa teenuse (ET) 
riskianalüüsist selgub määruse 
rakendumine ning vajaduse 
korral koostatakse vajalikud 
ettepanekud. 

Rahvastikuregistril on juba aastaid teenus, mis lükkab seda soovinud 
registritele isiku andmetes toimunud muudatusi, sh ka isikukoodide 
muudatusi. Kas edasine dokumentide saamine peaks olema kuidagi 
kokkulepitult ühine pakett? Kõiki isikukoodi vahetajaid ei saa ka päris 
„ühe puuga lüüa“, sest osad vahetavad seda vabatahtlikult, osad 
sunniviisiliselt. 

X-tee teenuse arendus tähtajaga 2018 aasta lõpp. Töös. SIM esitas 
MKMile eelanalüüsi 
taotluse. Hanke 
analüüsi läbiviimiseks 
viib läbi MKM, aga 
seda pole veel jõutud 
välja saata. Järgevad 
tegevused sõltuvad 
hankega edenemisest.

Kasutajafunktsionaalsus on 
muutunud paremaks. 



Ettevõtjate ettepanekud SiM-ile

Ettepanek Tegevus Ajakava ja staatus Tulemus

Relvaseaduses erinõuete 
vähendamine

Uue relvaseaduse väljatöötamiseks on vajalik töötada 
välja kontseptsioon ja põhimõtted, mida 
relvaseaduses põhimõtteliselt muudetakse.

Uue versiooni VTKga alustame 
mitte varem kui jaanuar 2019.

Tekib relvaseaduse uus terviklik käsitlus. 

Võimaldada suurinvestoritel 
soodsamatel tingimustel elamisloa 
taotlemist  Eestis ettevõtlusega 
tegelemiseks

18.01.2017 jõustusid VMS muudatused, millega 
kehtestati suurivestorile tähtajalise elamisloa 
andmise regulatsioon, millega sätestati 
suurinvestoritele erisused tähtajalise elamisloa 
ettevõtluseks taotlemisel. 

Tehtud Suurivestorile on loodud erisused tähtajalise 
elamisloa ettevõtluseks taotlemisel. 

PPA võiks info välismaalase töötamise
kohta saada TÖR-ist

01.01.2016 jõustusid VMS muudatused, mille 
tulemusena ei ole tööandjal VMS § 285 lg 1 
sätestatud teavitamiskohustust andmete osas, mis ta 
on registreerinud TÖR-is. PPA kasutab nii menetluses 
kui järelkontrollis TÖR-i andmeid. Alati ei pruugi aga 
registri andmete kontrollimisest piisata ning selleks, 
et aru saada kas ja kui palju mingi perioodi jooksul on 
välismaalane Eestis viibinud ja töötanud, võib olla 
vaja tööandjalt täiendavaid andmeid küsida. 

Osaliselt tehtud, osaliselt töös. 
Täiendame jooksvalt IT lahendusi. 

Samuti töötame edasi selles suunas, et edaspidi 
oleks ühtne infotehnoloogiline lahendus, kust 
tööandja saab riigile erinevaid andmeid esitada.

Kaotada välisinvestorite puhul 
kohustus enda Eestist eemalviibimine
PPA-s registreerida

18.01.2017 jõustusid VMS muudatused, millega 
kaotati Eestis püsivalt elamise nõue ning asendati 
elamisloa eesmärgipärase omamise nõudega. 
Püsivalt Eestis elamise nõude kaotamisega 
seonduvalt kaotati ka kohustus registreerida Eestist 
eemalviibimine. 

Tehtud Kohustus registreerida Eestist eemalviibimine on 
kaotatud ning Eestis püsivalt elamise nõue on 
asendatud elamisloa eesmärgipärase omamise 
nõudega.



Tööandjate Keskliidu ettepanekud SiM-ile (töös seadusemuudatused)
Ettepanek Tegevus Ajakava ja staatus Tulemus

Kaaluda lühiajaliselt Eestis viibivate välismaalaste 
RR-i kandmist, kui nad on registreeritud töötamise 
registris (TÖR). Alternatiiv oleks leida valdkondade 
ülene lahendus, kuidas tagada avalike teenuste 
kättesaadavus lühiajaliselt Eestis töötavatele 
välismaalastele, kes ei ole kantud 
rahvastikuregistrisse.

Siseministeerium on välja töötamas lahendust RR subjektide 
ringi laiendamiseks selliselt, et ka lühiajaliselt Eestis viibivate 
ja töötavate välismaalaste ning nende pereliikmete andmed 
kantaks RR-i. Muudatus eeldab olulisi infotehnoloogilisi 
arendusi ning õiguskeskkonna muutmist, mis on 
välismaalaste seaduse muutmise IV etapi skoobis.

Töös. Lahendatakse välismaalaste 
seaduse muutmise IV etapi raames,
eelnõu esialgse versioon valmib 
juunis, eelnõu kooskõlastamiseks 
esitamine 01.11.2018 ja VV-le
esitamine 31.12.2018.

Ajutise viibimisalusega välismaalased, kelle 
viibimisõigus Eestis on kauem kui 6 kuud, 
saavad soovi korral registreerida elukoha RR-s
ja läbi selle juurdepääsu teenustele.

Viia sisse muudatus, et kui töötaja on Eestis elanud 
ja töötanud mingi kindla perioodi (nt 5 aastat), ei 
pea ta tööandjat vahetades uuesti elamisluba 
taotlema.

Tööandja kantakse elamisloakaardile ning tal on kutsuja
kohustused kehtiva regulatsiooni kohaselt. Uuel tööandjal tuleb 
võtta üle kutsuja kohustused ning taotleda tuleb uus 
elamisluba, et varasem tööandja kutsuja kohustustest 
vabastada. Ettepanek eeldab lahendust kutsuja kohustuste 
üleminekuks ja  õigusraamistiku muutmist. 

Töös. Lahendatakse välismaalaste 
seaduse muutmise IV etapi raames,
eelnõu esialgse versioon valmib 
juunis, eelnõu kooskõlastamiseks 
esitamine 01.11.2018 ja VV-le
esitamine 31.12.2018.

Elamisloa kehtivuse ajal tööandjat vahetades ei 
pea taotlema uut elamisluba, tingimusel et 
ametikohale esitatavad kutse- ja 
kvalifikatsiooninõuded on samad. Edaspidi piisab, 
kui uus tööandja teavitab enne välismaalase tööle 
asumisest PPA-d. 

Asendada eraldi Töötukassa loa nõue võimalusega, et 
PPA-l oleks õigus (kui peetakse vajalikuks) elamisloa 
väljastamisel töötamiseks teha Töötukassast 
andmepäring, kas vastava kvalifikatsiooninõudega 
ametikohale on Eestis tööjõupuudus või mitte.

Koostöös Töötukassaga töötada välja lahendus Töötukassa 
loa integreerimiseks elamislubade välja andmise menetlusse

Ei tehta Töötukassa loa lihtsustamise küsimuses 
kokkulepet Sotsiaalministeeriumi ja Eesti 
Töötukassaga ei saavutatud. Siseministeerium 
tegi ettepaneku kontrollida tööturu olukorda 
elamisloa menetluse käigus, kaotades eraldi 
töötukassa loa taotlusprotsessi. 
Sotsiaalministeerium sellisena ettepanekut ei 
toetanud, vaid leiab, et Töötukassa luba tuleks 
täiesti kaotada. Siseministeerium Eesti tööturu 
mehhanismi meetme kaotamise võimalust 
tänases kontekstis mõistlikuks ei pea. 

Siduda sisserände piirarv lahti alalise elanikkonna 
arvust ja lähtuda selle määramisel tööjõu tegelikust 
puudujäägist ehk tööealise elanikkonna 
vähenemisest kindlal perioodil (näiteks eelmise 
kalendriaasta andmete põhjal).

2017 augustis kutsus Siseministeerium kokku laiapõhjalise 
töörühma parima lahenduse leidmiseks sisserände piirarvu 
regulatsiooni muutmiseks. Töörühm esitas ettepanekud  VV-
le 27.11.2017. VV kabinetinõupidamise 08.02.2018 otsusega 
arvestatakse piirarvu alt välja tippspetsialistid, pikendatakse 
lühiajalise töötamise kestust ja kehtestataks A2 keelenõue 
viis aastat Eestis elamisluba töötamiseks omavatele isikutele. 
13.06.18 võeti VMS-i muudatused Riigikogus vastu. 
Muudatused jõustuvad 15.07.2018.

Osaliselt tehtud ja osaliselt töös. 
Töörühma mandaati pikendati ja töö 
jätkub kuni 30.06.2019

VMS muutmise seaduse eelnõu, millega 
tehakse sisserände piirarvu täitumisest 
tulenevad kiired muudatused, võeti vastu 
13.06.2018 (muudatused jõustuvad 
15.07.2018). Töörühma töö jätkub eesmärgiga 
välja töötada ettepanekud sisserände 
regulatsiooni muutmiseks pikaajalises 
perspektiivis ja esitada need VV-le hiljemalt 
30.06.2019.



Tööandjate Keskliidu ettepanekud SiM-ile (töös rakenduslikud)
Ettepanek Tegevus Ajakava ja staatus Tulemus

Luua elamislubade elektrooniline taotlus- ja 
menetlemiskeskkond.

Eesti kodanike korduvate isikutunnistuse taotlemiseks on loodud ja rakendatud 2017. 
a juunis. Edasi on kavas realiseerida elamislubade taotluste 
iseteenindusfunktsionaalsus.

Töös. Rakendatakse 
2019

Välismaalane saab esitada 
elamisloa taotluse 
elektroonilises 
keskkonnas.

Tööandja korduva või mitme loa  taotlemise 
korral võiks tegeleda  menetlemisega  üks 
ametnik, sisuliselt tähendab see 
kliendihaldussüsteemi kliendist lähtuvalt. 

Siseministeerium ja PPA analüüsivad e-taotluskeskkonna kasutuselevõtul 
tehnoloogilisi lahendusi selleks, et ühel ajal menetluses olevad sama ettevõtte 
taotlused jõuaksid sama menetlejani. Juba praegu rakendab PPA elamislubade 
menetlemisel põhimõtet, et ühe kutsuja või ühe perekonna taotlusi, mis saabuvad 
koos, menetleb sama ametnik. Kui sama kutsuja või perekonna taotlused saabuvad 
eri aegadel, on nende menetlemist ühe ametniku poolt praeguste infotehnoloogiliste 
võimaluste ja ressursside puhul keeruline korraldada, nõuab täiendavat 
ressursivajadust ning võib viia menetlustähtaegade pikenemiseni. 

Töös. Rakendatakse 
2019 koos e-
taotluskeskkonna 
arendustega

Tööandja taotlustega 
tegeleb üks menetleja

Juurutada elektroonilised ja eeltäidetud 
taotlusvormid

Lahendatav elamisloa taotlemise viimisega e-taotluskeskkonda. 2016. a. jaanuarist võeti 
kasutusele uued taotlusankeedid, mis on oluliselt lühemad ja kliendisõbralikumad.  
Lisaks uute taotlusankeetide kasutuselevõtule vähendati 2017. a. jaanuaris jõustunud 
muudatustega elamisloa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu ning lihtsustati 
menetlusprotsesse.

Töös. Rakendatakse 
2019 koos e-
taotluskeskkonna 
arendustega

Elamisloa taotluse saab 
esitada mugavalt e-
taotluskeskkonnas

Anda lühiajaliselt Eestis viibivale välismaalase 
isikukood tema registreerimisel TÖRis.

Muudatus eeldab olulisi infotehnoloogilisi arendusi ning menetluspraktika muutmist. Töös. Arendused 
planeeritud 
realiseerida 2018. 
aasta jooksul

Lühiajalise töötamise 
registreerinud 
välismaalane saab 
isikukoodi juba PPA-s
mitte TÖR-is

Uuendada põhjalikult Politsei- ja Piirivalveameti 
kodulehte, et luua välismaalastest töötajatele 
lihtsasti arusaadava ja ülevaatliku infokeskkond. 

PPA kodulehekülg on osaliselt uuel kujul kasutuselevõetud. Migratsioonialase teabe 
uuendamine on kavandatud 2018 aastasse.

Osaliselt tehtud, 
osaliselt töös, 
rakendatakse 2018 
jooksul. 

Elamisloa taotlemise info 
on ülevaatlik , ajakohane 
ja lihtsalt leitav.



Tööandjate Keskliidu ettepanekud RaM-ile ja HTM-ile
Ettepanekud RaM-ile Tegevus Ajakava ja staatus Tulemus

Vabastada tööandja kulud kõigi töötajate tervisele 
piiranguteta erisoodustusmaksust.

01.01 2018 jõustus TuMS § 48 lg 5.5 p 5, mis annab tööandjale õiguse 400 eurot kvartalis sõlmida maksuvabalt oma 
töötajatele eratervisekindlustust. 

Praegu ei ole RaM-il
plaanis uusi soodustusi 
rakendada. 

Ettepanek 2 (alternatiiv) Vabastada tööandja poolt 
mitte Eesti residendist töötaja eraarstiabi jaoks 
tehtud kulutused erisoodustusmaksust.

01.01 2018 jõustus TuMS § 48 lg 5.5 p 5, mis annab tööandjale õiguse 400 eurot kvartalis sõlmida maksuvabalt oma 
töötajatele eratervisekindlustust. 

Praegu ei ole RaM-il
plaanis uusi soodustusi 
rakendada

Pangad küsivad aga välismaalastelt, kellel ei ole 
elamisluba, arveldusarve avamise eest lisatasu 
(erinevatel andetel 250-300 eurot). Välistöötajate 
jaoks on see ebavõrdne kohtlemine. Seetõttu on 
ettepanek kutsuda Rahandusministeeriumis kokku 
töörühm või mõni muu aruteluvorm olukorrale 
lahenduse leidmiseks.

Siseministeeriumi kutsel arutati märtsis 2018.a pankade, Eesti Pangaliidu, Siseministeeriumi ja 
Rahandusministeeriumi esindajate ühisel kohtumisel seda küsimust. Lepiti kokku, et pangad analüüsivad olukorda 
ning annavad seejärel Siseministeeriumile ja Rahandusministeeriumile tagasisidet, mis võiks olla lahendus.

Töös, ootame Eesti 
Pangaliidu tagasisidet 

Ettepanekud HTM-ile Tegevus Ajakava ja staatus Tulemus

Keelenõuete osas võiks suurem sõnaõigus olla 
tööandjal, kes otsustab, millise keeleoskusega 
töötajaid (nt klienditeenindajaid või turvatöötajaid) 
tal vaja on.  Kui teenuse osa on piisaval tasemel 
eesti keelt oskavad töötajad, siis pingutab tööandja 
ise, et vastaval tasemel teenust ka pakkuda.

Praeguse keelenõuete määruse kohaselt vastutab tööandja (§ 2 lg 3) selle eest, et töötajad või ametnikud, kellelt 
ametialaste kohustuste ja tööülesannete täitmiseks nõutakse eesti keele oskust, valdavad eesti keelt nõutaval 
tasemel. Riik on kehtestanud avalikkuse ja klientidega suhtlevatele töötajatele keeleoskuse miinimumnõuded, mille 
täitmisel on isikute keeleõigused tagatud miinimumtasemel. Turumajanduse konkurentsisituatsioonile ei ole võimalik 
lootma jääda. Võtame kas või kaubanduse ja teeninduse valdkonna, kus jõuliselt laienev jaekaubanduskett palkab 
pidevalt ilma piisava eesti keele oskuseta teenindajaid ning klientidelt laekub selle kohta massiliselt kaebusi. Odav ja 
kvalifitseerimata tööjõud on ettevõtte jaoks konkurentsieelis, kuid riigi ülesanne on kaitsta ka tarbijate huve.

Töös. HTM kogub 
ettepanekuid keelenõuete 
määruse muutmiseks ja 
algatab vajadusel 
määruse muudatused. 

Töötada välja ja luua võimalused dual-careeri
loomiseks (nt töökoha leidmine Eestisse asuva 
professori doktorikraadiga abikaasale).

Tegemist on jooksva ülesandega, mida täidavad kõrgkoolid, ülikoolid ja TA asutused, et toetada teadlaste ja 
õppejõudude perede kohanemist Eestis võttes arvesse kehtivaid seadusi ning arvestades asutuste võimalusi. Seni ei 
ole Eesti asutused rakendanud topeltvärbamist (tingitud erinevatest asjaoludest, kasvõi nt asutuste suurus, 
samaaegselt saadaolevate töökohtade arv, töökohtade omavahel sidumine). Sealsamas pakuvad asutused koostöös 
Eesti Teadusagentuuriga EURAXESS võrgustiku egiidi all tugiteenuseid, et toetada mobiilseid teadlasi ja õppejõude 
ning muuta nende Eestisse tööleasumine võimalikult kergeks. Sh pakutakse abi kaasa rännanud pere Eestis 
kohanemiseks ning nõustatakse, kuidas Eestis kohapeal tööd leida. Ülikoolide on nende pidevalt harinud ja 
lahenduste otsimisega tegelenud. Nt Tartu Ülikool on osalenud raamprogrammist rahastatud projektis EURAXESS 
TANDEM “Talent and extended mobility in the European Innovation Union”, mis keskendus dual-career teemadel 
(karjääriarendamine kui mõlemad partnerid on teadlased) ning nt selle aasta veebruaris osalevad Eesti EURAXESS 
võrgustiku liikmed koolitusel „Career Development Services“.

Töös. Jooksev ülesanne



Tööandjate Keskliidu ettepanekud SoM-ile
Ettepanekud SoM-ile Tegevus Ajakava ja staatus Tulemus

Koostada nimekiri perearstidest, kes ootavad oma nimistusse inglise 
keelt (jt võõrkeeli) kõnelevaid patsiente ja avaldada see nii Haigekassa 
kui ka Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel, samuti Siseministeeriumi 
loodaval uuel välistöötajatele mõeldud veebilehel. Uuendada nimekirja 
regulaarselt.

Ainult inglise keelt (jt võõrkeeli) kõnelevatest perearstidest nimekirja koostamine ei 
lahenda süsteemselt ja jätkusuutlikult välismaalaste perearstiabi kättesaadavuse 
probleemi ja teema nõuab põhjalikumat analüüsi ja kompleksset lahendust. Lahenduste 
leidmiseks on SiM kokku kutsunud regulaarselt kohtuva töörühma (EAS, Terviseamet, 
Haigekassa, SoM, ülikoolid, ettevõtjad, Eesti Perearstide Selts). Tegevustena on läbi 
viidud küsitlus perearstide seas ning tekkinud on nimekiri perearstidest, kes on valmis 
võtma oma nimistusse välismaalasi. Ühe lahendusena on vajalik ilmselt teostada 
Terviseameti Perearstinimistu registri arendus, samuti on välja pakutud perearstile 
registreerimise e-lahenduse välja töötamist.

Töös. 2018 lõpuks on 
Terviseameti ning 
perearstidega 
kokkulepe saavutatud 
ning vajalike tööde ja 
arendustega alustatud

Töötada välja ja käivitada meede perearstide ja pereõdede erialase 
inglise keele täiendamiseks.

Täiendavad koolitused on pigem formaalne lähenemine. Arstide ebaühtlase keeleoskuse 
põhjus ei ole sugugi praegused arstiõppe programmid või keelekoolituste vähesus. 
Formaalsete keelekursuste pakkumise asemel on variandiks välja töötada ka tõlketeenus 
suulise tõlke või e-lahendusena.

Töös. 2018 aasta 
lõpuks on 
Terviseameti ning 
perearstidega 
kokkulepped
saavutatud ning 
vajalike tegevustega 
alustatud. 

Töötada välja ja käivitada meede, koolitamaks perearste ja pereõdesid 
erineva kultuurilise taustaga patsientidega suhtlemiseks ja 
eelarvamuste/hirmude vähendamiseks. Lisada vastav moodul ka 
arstide ja õdede väljaõppesse.

Koostöös SoM-i, Terviseameti, Eesti Perearstide Seltsi ning perearstidega vajalik arutada, 
kuidas SiM saaks toetada erineva kultuuritaustaga patsientidega suhtlemiseks 
läbiviidavaid koolitusi. Samuti on ette valmistamisel koolitusprojekt koolitamaks 
perearste ja pereõdesid erineva kultuurilise taustaga patsientidega suhtlemiseks ja 
eelarvamuste/hirmude vähendamiseks. 

Töös. 2018 aasta 
lõpuks on 
kokkulepped
saavutatud ning 
vajalike tegevustega 
alustatud. 

Siduda perearsti nimistusse registreerimine lahti rahvastikuregistrist. 
Arvestades, et perearst ei pea asuma samas piirkonnas, kus inimene 
elab, ei ole rahvastikuregistri nõue asjakohane. Välismaalase puhul 
võiks piisata, et ta on registreeritud töötamise registris (TÖR).

Siseministeerium on välja töötamas lahendust rahvastikuregistri subjektide ringi 
laiendamiseks selliselt, et ka lühiajaliselt Eestis viibivate ja töötavate välismaalaste ning 
nende pereliikmete andmed kantaks rahvastikuregistrisse. Sellisel juhul ei ole vajadust 
perearsti nimistusse registreerimise lahti sidumiseks. Muudatus eeldab olulisi 
infotehnoloogilisi arendusi ning õiguskeskkonna muutmist, mis on välismaalaste seaduse 
muutmise IV etapi skoobis. 

Töös. Lahendatakse 
välismaalaste seaduse 
muutmise IV etapi 
raames, eelnõu 
esialgse versioon 
valmib juunis, eelnõu 
kooskõlastamiseks 
esitamine 01.11.2018 
ja VV-le esitamine 
31.12.2018.

Ajutise 
viibimisalusega 
välismaalased saavad 
soovi korral 
registreerida elukoha 
RR-s ja läbi selle 
juurdepääsu 
teenustele.



Tööandjate Keskliidu ettepanekud, mis on rakendatud
Ettepanek Tegevus Ajakava ja 

staatus
Tulemus

Vaadata üle elamisloa taotlemise protsess nii töötaja 
kui ka tööandja vaates, seades eesmärgiks protsessi 
kiirendada nõnda, et pärast kolmandatest riikidest 
pärit töötaja ja tööandja otsust töösuhte loomiseks 
on võimalik elamisluba 30 päeva pärast väljastada.

2017. a. jaanuaris jõustunud VMS muudatustega viidi sisse mitmeid olulisi uuendusi, 
mis lihtsustavad  elamisloa taotlemist ning väljatöötamisel on VMS IV etappi 
muudatused. Muudatused võimaldavad suunata vabanevat ressurssi menetlusprotsessi 
kitsaskohtadele ning kiirendada seeläbi taotluste menetlemist. Kuigi õigusaktid annavad 
PPA-le otsuse tegemiseks aega kuni kaks kuud on keskmine menetlusaeg. Elamislubade 
menetlusaja lühenemisele aitab kindlasti tulevikus kaasa ka planeeritav elamisloa 
taotluste esitamine e-taotluskeskkonnas. 

Tehtud Elamisloa taotlemise
protsess viiakse läbi 
efektiivselt ja kiirelt. 

PPA võiks nii tööandjale kui ka töötajale nende antud 
e-mailile ennetavalt teada anda, et elamisluba lõpeb 
3 kuu pärast ja et soovi korral on aeg hakata 
tegelema elamisloa pikendamisega.

Automaatteavituste saatmine ID-kaardi ja elamisloakaardi kehtivusaja lõpu saabumise 
kohta dokumendi kasutajale on rakendatud veebruaris 2017. Elamisloakaart antakse 
välja elamisloa kehtivusperioodiks (va pikaajaline elamisluba), mistõttu dokumendi 
kehtivusaja lõpu teavitus on ühtlasi ka elamisloa kehtivuse lõpu teavituseks. Eraldi 
teavituse saatmine tööandjatele eeldaks täiendavaid infotehnoloogilisi arendusi ning 
võttes arvesse, et elamisloa kehtivuse kohta on tööandjal võimalik teha avalik päring 
PPA koduleheküljel, on Siseministeeriumi hinnangul mõistlikum suunata 
arendusressurss e-taotluskeskkonna loomisele. 

Osaliselt 
tehtud 
(ülejäänut 
ei tehta)

Välismaalane on teadlik oma 
elamisloakaardi kehtivusaja 
lõppemisest

Võimaldada tõestatud vajaduse korral vähendada 
välistöötajal ajutiselt töökoormust ja maksta sellel 
perioodilt vastavalt väiksemale tööpanusele ka siis, 
kui see jääb alla seaduses sätestatu

Elamisloa omamise tingimuste täitmise hindamisel võetakse arvesse olukorda, kus 
palgata puhkuse võtmine on põhjendatud. Töötasu tuleb välismaalasele maksta 
vastavalt reaalselt töötatud ajale. Vastava info koos selgitustega on PPA ka oma 
välisveebi lisanud.

Tehtud Töötasu tuleb välismaalasele 
maksta vastavalt reaalselt 
töötatud ajale. 

Alustava ettevõtte puhul lähtuda mitte ettevõtte 
ajaloost, vaid omanike/juhtorgani liikmete ajaloost.

Juhised menetluspraktika tarbeks antud PPA-le 2017 suvel Tehtud Menetlus viiakse läbi 
õiguspäraselt ja efektiivselt



Tööandjate Keskliidu ettepanekud, mis on rakendatud
Ettepanek Tegevus Ajakava ja 

staatus
Tulemus

PPA poolt taustakontrolli tegemiseks kasutatavad 
praktikad peavad olema läbipaistvad, kõigile 
arusaadavad ja seaduslikud. Kui konkreetne praktika 
ei tulene seadusest, siis selle kohaldamine lõpetada.

Juhised menetluspraktika tarbeks antud PPA-le 2017 suvel Tehtud Menetlus viiakse läbi 
õiguspäraselt ja efektiivselt

Kehtestada konkreetne aeg selleks, et siin töötada 
sooviv välismaalane saaks reaalse võimaluse uue 
töökoha leida. Kui inimene tõestab, et ta aktiivselt 
tööd otsib, on võimalik seda perioodi PPA otsusel ka 
pikendada.

2016. a. jaanuaris jõustunud muudatustega loodi 90-päevane nn üleminekuperiood, 
mille jooksul on välismaalasel õigus seaduslikult riigis viibida ning taotleda 
elamisluba uuel alusel. 

Tehtud Välismaalasele on tagatud 
vastav üleminekuperiood

Vaadata keeleõppe korraldus üle ning leida 
võimalused rahastada keeleõpet ka teistes linnades, 
näiteks Pärnus, Haapsalus jne, kus kohalikud 
keeltekoolid olemas ja nendega oleks võimalik 
koostööd teha.

Kohanemisprogrammi koolituste pakkumisel on  lisaks Tallinnale, Tartule ja Narvale 
ette näinud ka paindlikkuse, mis tähendab, et vajadusel on võimalik koolitusi saada 
ka teistes Eesti piirkondades eeldusel, et kohapeal on olemas orienteeruvalt 10-25-
liikmeline uussisserändajate grupp. Kui näiteks tööandjad soovivad Pärnus oma 
uussisserändajatest töötajatele saada Kohanemisprogrammi raames pakutavat 
algtaseme keeleõppekursust, tuleb võtta ühendust Siseministeeriumi kodakondsus-
ja rändepoliitika osakonnaga. 

Tehtud Keeleõppe korraldus vastab 
vajadustele

PPA võiks luua välistööjõudu värbavate tööandjate 
meililisti ning neile proaktiivselt teada anda 
muudatustest nii taotlusvormides jm bürokraatias kui 
ka seadusemuudatustest.

PPA nõustamisteenus on edukalt käivitunud. Alates 21.02.2018 on loodud melilist
peamistest välistööjõudu värbavatest tööandjatest nende operatiivseks ja 
proaktiivseks teavitamiseks ning nõustamise käigus pakutud tööandjatele 
võimalust jooksvalt listiga liituda. 

Tehtud Tööandjad on operatiivselt 
informeeritud
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