Riigikantselei
Tase Andmeobjekt
me nr i** nimetus

1.

2017 tulemus

2020
2014 tase
tulemus

2015 tase

2016 tase

2017 sihttase 2018 sihttase

2019 sihttase

Valitsuse
tegevusprogrammis
2016-2019
toodud
üldeesmärgid
on 2019.
aastaks ellu
viidud

Valitsuse
tegevusprogrammis 20162019 toodud üldeesmärgid
on 2019. aastaks ellu
viidud. Summaarne
sündimuskordaja 1,67,
rahvaarv vähemalt 1 315
944, suhtelise vaesuse
määr 15,5%, tugeva ja
keskmise riigiidentiteediga
isikute osakaal teistest
rahvustest isikute hulgas 38
ja 51%, tootlikkus hõivatu
kohta suhtena EL
keskmisest 79%, tööhõive
määra hoidmine
vanusegrupis 20-64 aastat
vähemalt 2015. a tasemel
75,7%, sõjalise kaitse
kulude osakaal SKPst,
millele lisanduvad
täiendavad Eesti kui
vastuvõtja riigi kulud ja
täiendava
riigikaitseinvesteeringute
programmi kulu üle 2%.

Vabariigi Valitsuse ja
Alavaldkond/
peaministri tegevuse
Programm
toetamine
Alaeesmärk

1.1

Andmeobjekti sisu

Vabariigi Valitsuse
üldeesmärgid on ellu
viidud

Alaeesmärgi
mõõdik

Valitsuse
üldeesmärkide
elluviimise edukus
(Vabariigi Valitsuse
tegevusprogrammis
toodud Vabariigi
Valitsuse
üldeesmärkide
elluviimise edukus)

Meede

Vabariigi Valitsuse ja
peaministri tegevuse
toetamine

Meetme
eesmärk

Vabariigi Valitsuse
üldeesmärgid on ellu
viidud

Vabariigi Valitsus seadis
neli üldeesmärki. Vabariigi
Valitsuse seatud
eesmärkide algtasemed on
järgmised: Summaarne
sündimuskordaja 1,58
(2015), rahvaarv 1 315
944, suhtelise vaesuse
määr 21,3% (2015), tugeva
ja keskmise
riigiidentiteediga isikute
osakaal teistest rahvustest
Vabariigi
Vabariigi
isikute hulgas 36 ja 47%
Valitsus
Valitsus astus
(2015), tootlikkus hõivatu
astus
ametisse
kohta suhtena EL
ametisse
23.11.2016
keskmisest 69,6% (2015),
23.11.2016
tööhõive määra hoidmine
vanusegrupis 20-64 aastat
vähemalt 2015. a tasemel
76,2% (2015), sõjalise
kaitse kulude osakaal
SKPst, millele lisanduvad
täiendavad Eesti kui
vastuvõtja riigi kulud ja
täiendava
riigikaitseinvesteeringute
programmi kulu 2,08%
(2015).

Valitsuse
tegevusprogrammis
2016-2019
toodud
üldeesmärgid
on 2019.
aastaks ellu
viidud

Hinnang
2020
sihttase täitmisele

Selgitus

1.1.1.

Meetme
mõõdik

Valitsuse
üldeesmärkide
elluviimise edukus
(Vabariigi Valitsuse
tegevusprogrammis
toodud Vabariigi
Valitsuse
üldeesmärkide
elluviimise edukus)

Tegevus

Valitsuse poliitika
planeerimine ja
koordineerimine

1.1.1.1

Algatus

1.1.1.2

Algatus

ÜRO säästva arengu
eesmärkide
integreerimine
strateegilistesse
arengudokumentidesse

Kantsleritele on
tutvustatud
tegevuskava ÜRO
säästva arengu
eesmärkide
integreerimiseks
strateegilistesse
arengudokumentidesse
VVTP-s ette nähtud VVTP-s ette nähtud
rakke- ja
viie rakke- või
ekspertrühmade töö ekspertrühma töö
lõpetamine
on edukalt
lõppenud.
Tulemused on
valitsusele või
kantsleritele
esitatud

Vabariigi Valitsus seadis
neli üldeesmärki. Vabariigi
Valitsuse seatud
eesmärkide algtasemed on
järgmised: Summaarne
sündimuskordaja 1,58
(2015), rahvaarv 1 315
944, suhtelise vaesuse
määr 21,3% (2015), tugeva
ja keskmise
riigiidentiteediga isikute
osakaal teistest rahvustest
Vabariigi
Vabariigi
isikute hulgas 36 ja 47%
Valitsus
Valitsus astus
(2015), tootlikkus hõivatu
astus
ametisse
kohta suhtena EL
ametisse
23.11.2016
keskmisest 69,6% (2015),
23.11.2016
tööhõive määra hoidmine
vanusegrupis 20-64 aastat
vähemalt 2015. a tasemel
76,2% (2015), sõjalise
kaitse kulude osakaal
SKPst, millele lisanduvad
täiendavad Eesti kui
vastuvõtja riigi kulud ja
täiendava
riigikaitseinvesteeringute
programmi kulu 2,08%
(2015).

Valitsuse
tegevusrogrammis
2016-2019
toodud
üldeesmärgid
on 2019.
aastaks ellu
viidud

Valitsuse
tegevusrogrammis
2016-2019
toodud
üldeesmärgid
on 2019.
aastaks ellu
viidud

Valitsuse tegevusrogrammis 2016-2019
toodud üldeesmärgid on
2019. aastaks ellu viidud.
Summaarne
sündimuskordaja 1,67,
rahvaarv vähemalt 1 315
944, suhtelise vaesuse
määr 15,5%, tugeva ja
keskmise riigiidentiteediga
isikute osakaal teistest
rahvustest isikute hulgas 38
ja 51%, tootlikkus hõivatu
kohta suhtena EL
keskmisest 79%, tööhõive
määra hoidmine
vanusegrupis 20-64 aastat
vähemalt 2015. a tasemel
75,7%, sõjalise kaitse
kulude osakaal SKPst,
millele lisanduvad
täiendavad Eesti kui
vastuvõtja riigi kulud ja
täiendava
riigikaitseinvesteeringute
programmi kulu üle 2%.

Täidetud

Täidetud

1.1.2.

Tegevus

Eesti Euroopa Liidu
poliitika
planeerimine ja
koordineerimine

1.1.2.1

Algatus

Eesti Euroopa Liidu
poliitika 2015-2019
elluviimine

1.1.2.2

Algatus

Eesti Euroopa Liidu
nõukogu eesistumise
läbiviimine

Tegevus

Julgeoleku ja
riigikaitse
planeerimine ja
koordineerimine

1.1.3.1

Algatus

Riigikaitselise ja
julgeolekualase
olukorrateadlikkuse
parandamine

1.1.3.2

Algatus

Riigikaitse
arengukava 20172026 koostamine

1.1.3.3

Algatus

Eesti
julgeolekupoliitika
aluste koostamine

1.1.3.4

Algatus

NATO
kriisireguleerimisõpp
use CMX
planeerimises
osalemine

1.1.4.

Tegevus

Valitsuskommunikatsiooni korraldamine

Algatus

Riigi strateegilise
kommunikatsiooni
tugevdamise kava
(osana riigikaitse
arengukavast 20172026)

1.1.3.

1.1.4.1

Eesistumise
prioriteedid,
programm on
koostatud ja
teemalehed on
koostatud ja
Vabariigi Valitsus
on need heaks
kiitnud
Eesistumine on
edukalt läbi viidud

Riigikaitseline ja
julgeolekualane
olukorrateadlikkus
on paranenud
Vabariigi Valitsus
on riigikaitse
arengukava 20172026 kinnitanud
Riigikogu on Eesti
julgeolekupoliitika
alused vastu võtnud
Tagatud on
Riigikantselei osalus
NATO CMX õppuse
planeerimisel

Vabariigi Valitsuse
kinnitatud
riigikaitse
arengukava 20172026 sisaldab riigi
strateegilise
kommunikatsiooni
tugevdamise kava

Täidetud

Täidetud

Täidetud

Täidetud

Täidetud

Täidetud

Täidetud

1.1.4.2

1.1.4.3

1.1.5.

Algatus

KommunikatsiooniKommunikatsioonike
keskus on loodud
skuse loomine

Täidetud
osaliselt

Algatus

Eesti Vabariigi 100.
aastapäeva
tähistamise
ettevalmistamine

Eesti Vabariigi 100.
aastapäeva
tähistamise
ettevalmistused on
tehtud

Täidetud

Tegevus

1.1.5.1

Algatus

1.1.5.2

Algatus

Avaliku teenistuse
tippjuhtide
värbamine ja
arendamine
Eesti avaliku
teenistuse
tippjuhtide
kompetentsimudeli
uuendamine

Uus Eesti avaliku
teenistuse
tippjuhtide
kompetentsimudel
on välja töötatud
Ettevalmistused
2018. aasta lõpul
2018. aasta lõpul
vabanevate
vabanevate
tippjuhtide
tippjuhtide
ametikohtade
ametikohtade avalike
avalike konkursside
konkursside
korraldamiseks on
ettevalmistamine
tehtud

Täidetud

Täidetud

