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Programmi eesmärgi saavutamise eest vastutab riigisekretär ning programmi viib ellu Riigikantselei.
Programm hõlmab Vabariigi Valitsuse töö planeerimise toetamist, istungite ja valitsuskabineti
nõupidamiste ettevalmistamist ja korraldamist, peaministri nõustamist ja abistamist, valitsuse ja
peaministri kommunikatsiooni korraldamist, Euroopa Liidu asjade koordineerimist, Vabariigi Valitsuse
julgeolekukomisjoni töö korraldamist, riigi julgeoleku ja riigikaitse juhtimise koordineerimist, Teadus- ja
Arendusnõukogu teenindamist ning avaliku teenistuse tippjuhtide värbamise, valiku, hindamise ja
arendamise korraldamist.

Mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik
Valitsuse
üldeesmärkide
elluviimise edukus,
VVTP tegevuste
täitmise %
Allikas: Riigikantselei

Tegelik väärtus
2019

2020

Tegevusprogrammis
oli 2019. aastal ette
nähtud kokku 195
ülesande täitmine.
Aasta lõpu seisuga
on nendest täidetud
132 ülesannet
(68%).

Uuendatud
tegevusprogrammis
oli 2020. aastal ette
nähtud kokku 274
ülesande täitmine.
Kokku on aasta
lõpuks täidetud 162
ülesannet (59%).

Sihtväärtus
2024
2035

VVTPs
2021–2023
toodud
eesmärgid
on 2024.
aastaks ellu
viidud

Valituse
eesmärgid
on ellu
viidud

Vabariigi Valitsuse ja peaministri toetamisel üldeesmärkide saavutamiseks keskendutakse
eelarvestrateegia perioodil valitsuse poliitika paremaks planeerimiseks ja koordineerimiseks koostamisel
olevale strateegiale „Eesti 2035“.

Olukorra analüüs
Areng hea või väga hea:
⮚ Valitsus kiitis heaks strateegia „Eesti 2035“, mis kinnitati Riigikogus 12. mail 2021. a.
⮚ Üheksast valitsuse tegevust iseloomustavast indikaatorist kaheksa (vt järgnevat tabelit) on
liikunud soovitud suunas (sõltuvalt näitaja sisust, kas kasvasid, langesid või ei ületanud
kokkulepitud taset). Üks näitaja (Eestit turvaliseks riigiks pidavate elanike osakaal) on veidi
langenud, mis on selgitatav 2020. aastal alanud COVID-19 pandeemiaga, mis vähendas
turvatunnet globaalselt.
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Vabariigi Valitsuse seatud eesmärkide saavutustasemed olid järgmised:
Eesmärkide saavutamise näitaja
Summaarne sündimuskordaja
Laste absoluutne vaesuse määr
Tootlikkus hõivatu kohta suhtena EL keskmisest
Tööhõives osalemine (20–64 a)
Valitsussektori töötajate osakaal tööealises
elanikkonnas (15–74 a)
Valitsussektori kulutuste osakaal SKPs
Sõjalise kaitse kulude osakaal SKPs, millele
lisanduvad täiendavad Eesti kui vastuvõtja riigi
kulud ja täiendava riigikaitseinvesteeringute
programmi kulu
Eestit turvaliseks riigiks pidavate elanike osakaal
Eesti elanike valmisolek isiklikult
kaitsetegevuses osaleda

Algtase, %
1,59 (2017)
2,5 (2017)
74,4 (2017)
78,5 (2017)
11,9 (2017)

Täitmine, %
1,66 (2019)
1,6 (2018)
78,7 (2019)
79,9 (2019)
11,9 (2019)

39,3 (2017)
1,98 (2018)

38,9 (2019)
2,32 (2020)

94 (2018)
54 (2018)

92 (2020)
58 (2020 sügis)

Vajab tähelepanu:
⮚ Valitsuses kokkulepitud ülesanded ei pruugi olla täidetud täpselt aruandeperioodi jooksul,
mistõttu võib valitsuse kokkulepitud ülesannete täitmise statistikast jääda mulje, nagu jääks osa
ülesandeid täitmata. Tegelikkuses võib ülesannete täitmine toimuda väljaspool aruandeperioodi.

Programmi eelarve täitmine
Programmi eelarve täitmine meetme
lõikes, tuhat eurot
Vabariigi Valitsuse ja peaministri programm

2020 esialgne 2020 lõplik
eelarve
eelarve
14 541

26 580

2020
täitmine

Täitmise
%

16 559

62

2020. aasta lõplik eelarve on esialgsest eelarvest suurem Vabariigi Valitsuse reservist eraldatud vahendite
võrra. Raha eraldati COVID-19 tõkestamise kampaaniakuludeks, maailmakoristuspäeva korraldamiseks,
respiraatorite ostmiseks, istungite ja kabinetinõupidamiste teenindamiseks vajalike ruumide
ajakohastamiseks, koosolekute infosüsteemi kasutuselevõtmiseks, teadusnõukoja kulude katmiseks ning
muude eriolukorraga seotud kulude katmiseks. Samuti suurendas lõplikku eelarvet 2019. aasta jääkide üle
toomine 2020. aastasse. Valitsuse reservist eraldatud rahast tagastati kokku 8 370 tuhat eurot. Koroonast
tingitud olukorra tõttu lükkusid mitmed 2020. aastaks planeeritud tegevused edasi 2021. aastasse (sh
Rahukohtu 1 investeeringud, IT-investeeringud, koolitused, lähetused jm tegevuskulud). 2021. aastasse
tuuakse üle kokku 1 482 tuhat eurot.
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Meetmepõhised mõõdikud ja tegevuste analüüs
Meede 1. Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine
Eesmärk: Valitsuse üldeesmärgid on ellu viidud
Mõõdik
Täidesaatva võimu
võimekus1

Tegelik väärtus
2018

2019

2020

6,4

6,7

6,7

Sihtväärtus
2024
Kasvab

Sihtväärtus
2035
Kasvab

Tegevused ja tulemused
Alates 2020. a märtsist on Riigikantselei toetanud valitsust ja peaministrit koroonaviiruse levikust
tingitud hädaolukorra ja eriolukorra lahendamisel ning riigiülese tegevuse koordineerimist
strateegilisel tasandil, mis on Riigikantselei 2020. aasta tegevusi, tulemusi ning eelarvet mõjutanud
palju.
Tulemus:
➢ Valitsus kiitis heaks strateegia „Eesti 2035“, mis kinnitati Riigikogus 12. mail 2021. a.
➢ Vabariigi Valitsuse seaduse eelnõu on Justiitsministeeriumis koostamisel ning haldusvõimekuse meetme ettevalmistamine jätkub.
➢ Riigikantselei jätkas riigi otsustusprotsessi toetamise võime arendamist, mis põhineb
kogutud andmetel, andmeanalüüsil ja nüüdisaegsel tehnoloogial. Jätkus ka avaliku sektori
innovatsiooni juurutamine valitsussektoris.
➢ Koostöö ja infovahetuse edendamiseks, aga ka avalikkuse paremaks kaasamiseks jätkus riigi
koosloome keskkonna väljatöötamine, mis on muu hulgas planeeritud avatud valitsemise
partnerluse tegevuskavasse, et kaasata partnereid väljastpoolt valitsusasutusi.
➢ Jätkus riigikaitse- ja julgeolekualase olukorrateadlikkuse parandamine, seejuures valmib
2021. a situatsioonikeskuse taristu. Samal ajal viidi ellu riigikaitse arengukava strateegilise
kommunikatsiooni osa.
➢ Jätkus riigikaitse arengukava koostamine aastateks 2021–2030, mis valmib 2021. aastal.
➢ Avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsuse ja pühendumuse suurendamiseks ning
koostöö parandamiseks jätkati eesmärgipäraste arendustegevuste elluviimisega, sealhulgas
arenguprogrammiga tippjuhtide digivõimete parandamiseks.
➢ 2020. aastal ei toimunud koroonaviiruse leviku tõttu Tallinna digitaalvaldkonna
tippkohtumine.
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Executive Capacity http://www.sgi-network.org/2019/Governance/Executive_Capacity
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