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Riigireform

• Riigireform on valitsuse üheks poliitiliseks prioriteediks.

• Riigireform on vajalik eelkõige selleks, et Eesti saaks 

edukalt hakkama demograafiliste trendide mõjudega 

piiratud ressursside tingimustes. 

• Riigi tegevus peab olema suunatud eesmärgile, et 

ühiskond tervikuna areneks ja tootlikkus kasvaks. 

Valitsussektor saab seda toetada oma efektiivse 

tegutsemise ja ressursitõhusa juhtimisega. 



Riigireform

• Riigireformi elluviimisega soovitakse saavutada mõjusam ja 

tõhusam riigiülesannete täitmine, kvaliteetsem avalike teenuste

pakkumine, valitsussektori paindlikum ja vähem bürokraatlikum

töökorraldus ning valitsussektori kulutuste suhteline vähenemine. 

• Olulisel kohal on regionaalselt tasakaalus riigi saavutamine: 

tugevad kohalikud omavalitsused, kvaliteetsete riiklike avalike 

teenuste pakkumine kõikides maakondades, regionaalselt 

paiknevate konkurentsivõimelise töötasuga töökohtade 

olemasolu.

• Riigireformi üldeesmärk: tõhus valitsemine



Valitsuskabineti otsused 01.08.2019

• Kiideti heaks riigihalduse ministri esitatud riigireformi esialgne 

tegevuskava 2019-2023. Tegevuskava täiendatakse 

detsember 2019.

• Otsustati analüüsid ja ümberkorraldused haridus-; maa, 

regionaal ja planeeringute-; põllumajanduse ja toidu-;  

keskkonna- ning transpordivaldkonnas. 

• Toetati üle-eestilist regioonidesse värbamise põhimõtte 

juurutamist avalikus sektoris.



Riigireformi tegevuskava 2019-2023

• Riigireformi tegevused koos vastutajate ja tähtaegadega.

Valdavalt tulenevad tegevused VVTP 2019-2023.

• Olulisemad tegevused: strateegiline planeerimine ja 

eesmärgistamine (tegevuspõhine eelarvestamine), riigieelarve 

revisjonid,  riigiasutuste valdkondlikud ümberkorraldused, IKT 

baasteenuste konsolideerimine, bürokraatia vähendamine 

(sündmusteenuste projekt), regionaalpoliitika (riigimajade 

loomine maakonnakeskustesse, üle-eestiline regioonidesse 

värbamine). 



Valdkondlikud ümberkorraldused

• 2019. aasta novembriks analüüs haridusvaldkonna ühendameti moodustamise 

kohta. Projekti raames viiakse 1. aprilliks 2020. a Riigi Tugiteenuste Keskusesse 

kahest asutusest (SA Innove ja SA Archimedes) üle rakendusüksuse ülesanded 

ning arvestusteenuste (personali-, palga- ja finantsarvestus) osutamine kõigist 

konsolideeritavatest asutustest. 

• 2020. aasta märtsiks maa-, regionaal- ja planeeringute valdkonna ühendameti 

moodustamise analüüs.

• 2020. aasta märtsiks transpordi planeerimise ja investeeringute valdkonna 

ühendameti ning transpordi järelevalve valdkonna ühendameti moodustamise 

analüüs. 

• 2020. aasta märtsiks analüüs võimaliku keskkonna valdkonna ühendameti 

moodustamise kohta.

• Maaeluministeerium valmistab ette ettepanekud põllumajanduse ja 

toiduvaldkonna ühendameti moodustamise otsustamiseks. 



Üle-eestilise regionaalse värbamise põhimõtted

• Soodustada avalikus sektoris asukoha neutraalset ja pealinnavälist värbamist 

positsioonidele, kus tööülesanded ja töökoha profiil seda võimaldavad 

(vastava hinnangu annab värbav asutus)

• Värbav asutus hindab, millistesse regioonidesse on võimalik antud 

ametikohale värvata.

• Töötamine regioonis tähendab töötamist riigiasutuste kasutuses oleval 

büroopinnal (tagatud füüsiline keskkond ja arvutitöökoht).

• RKAS tagab paindlikuks värbamiseks operatiivselt kinnisvaralised lahendused 

vähemalt maakonnakeskustes.

• Rahandusministeeriumi keskne tugi (kinnisvara, personalijuhtimise 

põhimõtted, koolitused)

• Eesmärk vähendada 2023. aastaks keskvalitsuse asutuste töötajate

osakaalu Tallinnas 42%-ni.



Riigimajad

• Riigimajade rajamise eesmärgiks on sarnaste teenuste 

pakkumine ühest asukohast, riigiteenistujate suurem 

koostöö asutuste üleselt, kaugtöökeskkonna

võimaldamine

• Luuakse kõigis maakonnakeskustes peale Tallinna ja 

Tartu. 

• Esimene riigimaja valmis Viljandis. Järgmisena valmivad 

Pärnu, Rapla, Jõgeva, Valga.



Regionaalpoliitika, kohalik valitsemine

• Valitsuse soov on suurendada omavalitsuste rolli ja 

otsustamist ühiskonnaelu korraldamisel. 

• KOV eelarvelise iseseisvuse suurendamine tõstes 

sihtotstarbelised toetused omavalitsuste tulubaasi (tulumaks ja 

tasandusfond). 

• Analüüs ja ettepanekud detsentraliseerimise toetamiseks ja 

täiendavate ülesannete üleandmiseks. 

• Küsimus, kas peaks selgemalt seadma omavalitsustele 

ettevõtluskeskkonna arendamise ülesande? 



Aitäh!


