Rahandusministeeriumi uuringuplaan aastal 2019
Jrk
Uuringu nimi
nr

1

Halduspoliitika
Kinnisvarakeskkonna teenuste
standardlepingu välja
töötamine.

Uuringu eesmärk

Esialgne
eeldatav uurigu Viide riigihankele
läbiviimise aeg*

Analüüsi väljundina valmib selge ja hästi toimiv standardleping,
mis võimaldab teenusepakkujal riigile pakkuda oodatavat
teenustaset.

III–IV kvartal
2019

-

2

RKAS tegevusvormi
muudatuste rakendamiseks
vajalikud analüüsid

Mõjuanalüüs RKAS tegevusvormi erinevatele alternatiividele,
mõjuhinnang riigi eelarvetasakaalule.

II–III kvartal
2019

-

3

Riigivaraseaduse ja riigiabi
reeglite vastavuse analüüs

Eesmärk on analüüsida riigivaraseaduse kooskõla ELi riigiabi
reeglitega ning leida vajadused riigivaraseaduse täiendamiseks.

II–III kvartal
2019

-

Eesmärk on saada ülevaade viimaste aastate (viimased 3–5 aastat)
aktsiisipoliitika (täpsemalt alkoholi-, tubaka- ja mootorikütuste
aktsiisi) laiemast mõjust majanduskeskkonnale piirikaubanduse
tingimustes, millele tuginedes saab uurida erinevate võimalike
otsustega kaasnevaid riske ning võimalusi aktsiisipoliitika
tõhustamiseks tulevikus.

Töö on
teostamisel,
valmib I kvartal
2019

Riigi eelarvepoliitika

4

Aktsiisipoliitika riskid,
võimalused ja mõju
majanduskeskkonnale
piirikaubanduse tingimustes

Viitenumber: 198798

Finantspoliitika ja välissuhted

5

Eesmärk on kaardistada Eesti elanike teadmisi, hoiakuid ja
käitumist rahaasjades ning võrrelda Eesti elanike finantskirjaoskuse
Eesti elanike finantskirjaoskuse
II–III kvartal
taset 2012. ja 2015. aasta uuringutulemustega. Lisaks teostatakse
uuring
2019
rahalise heaolu ja psühholoogiliste tegurite (enesevalitus,
saavutamisele orienteeritus, kontrollikes, impulsiivsus) analüüs.
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-

Küberkindlustuse uuring

Eesmärk on kaardistada küberkindlustusturu hetkeseis,
küberkindlustuse pakkumist soodustavaid ja takistavaid tegureid
ning leida võimalused küberkindlustuse turutõrgete lahendamiseks.

IV kvartal 2019
– II kvartal 2020

-

7

Krediidituru analüüs

Eesmärk on teostada laiaulatuslik mõjuanalüüs (või mõjude
järelhindamise aruanne HÕNTE mõistes) krediidituru ja tarbijate
olukorra kohta, tulenevalt rohketest seadusemuudatustest (VÕS,
KAVS, AS, RekS, TKS, KAS jt) viimastel aastatel ning leida
võimalused olukorra parendamiseks.

IV kvartal 2019
– III kvartal 2020

-

8

Eesmärk on leida Eesti jaoks sobivaim mudel erinevate võimaluste
Füüsiliste isikute
(füüsiliste isikute finantsinfo vahetusmudelite) võrdluse teel, mis
finantskohustuste
toimiks efektiivselt, looks uut teadmist kogu ühiskonna jaoks ning
andmevahetusmudelite uuringu
annaks lisandväärtust kõrvaldamaks käesoleval ajal esinevad tõrked
läbiviimine
ja probleemkohad.

Töö on
teostamisel,
valmib I kvartal
2019

Viitenumber: 199575

9

Füüsiliste isikute
finantskohustuste
andmevahetusmudeli
rakendamise uuring

Jätkutegevus 2018. a uuringule.
Eesmärk on teostada IT-analüüs füüsiliste isikute finantskohustuste
andmevahetusmudeli IT-arenduse lähteülesande formuleerimiseks.

I kvartal 2019 –
III kvartal 2019

-

10

Kohtuvälise finantsvaidluste
komisjoni uuring

Eesmärk on teostada põhjalik eelanalüüs kohtuvälise
finantsvaidluste komisjoni loomiseks FI haldusalasse.

II–IV kvartal
2019

-

11

Hasartmängu leviku uuring

Uuringu eesmärk on saada ülevaade Eesti elanikkonna
mängukäitumisest ning töötada välja poliitikasoovitused.

III–IV kvartal
2019

-

Mõjuanalüüsi eesmärk on selgitada välja, kas või mil määral on
sotsiaalmaksu miinimumkohustus hõivesse liikumise takistuseks
ning milline oleks sellest tulenevalt sotsiaalmaksu
miinimumkohustuses muudatuste tegemise mõju maksulaekumisele
ning tööhõivele.

Töö on
teostamisel,
valmib III
kvartal 2019

Viitenumber: 202437

Eelanalüüs, mis võimaldab määratleda võimalused
Rahandusministeeriumi juhtimissüsteemi efektiivsuse tõstmisel.

II kvartal 2019

6

Maksu- ja tollipoliitika

12

Sotsiaalmaksu
miinimumkohustus osaajaga
töötamise takistusena
Tugitegevused

13

Scrum organisatsiooni
ekspertiis (arenduse
eelanalüüs)

-

2

Regionaalpoliitika

14

Ettevõtte asukohast tulenev
kohaliku omavalitsuse ja
kogukonna otsene ja kaudne
rahaline kasu

Uuringuga analüüsitakse erinevate meetmete mõju ettevõtluse
arendamisele kohalikes omavalitsustes ning selgitatakse välja
võimalused ja vajadused kohaliku rahalise kasu reguleerimiseks,
mis muudab osapoolte vahel sõlmitavad kokkulepped
läbipaistvamaks ning soodustab osapoolte nõusolekul tehtavaid
arendustegevusi (investeeringuid).

I–III kvartal
2019

-

15

Tallinna–Helsingi
püsiühenduse riigi
eriplaneeringu algatamiseelne
õiguslik analüüs

Eesmärk on kaardistada, millised kohustused tekivad riigile pärast
Tallinna–Helsingi püsiühenduse riigi eriplaneeringu menetluse
I–III kvartal
algatamist. Analüüsi tulemusel peab selguma, millised on
2019
õigusraamistikust tulenevad riskid riigile ning millised on otsesed ja
kaudsed kohustused?

-

16

ETK 2020+programmide
ettevalmistamist toetavad
analüüsid

Eesmärk on koguda analüütilist sisendit ETK 2020+
programmiperioodi kujundamiseks. Selgitada välja, millised on
Eesti regioonide, riiklike asutuste (eelkõige ministeeriumid) ja
sotsiaalmajanduslike partnerite piireületava koostöö edasised
vajadused, rõhuasetused ja prioriteetsed koostöövaldkonnad
suurendamaks Eesti riigi ja piirkondade sidusust üle-euroopaliste
arengusuundadega läbi võrgustumise ja ühiste tegevuste (sh sisend
ELi 2021–2027 finantsperioodi Euroopa territoriaalse koostöö
programmide väljatöötamiseks ja sisustamiseks, milles hakkavad
osalema Eesti piirkonnad)

I–II kvartal 2019

-

17

ERAS 2020+ ettevalmistamist
Eesmärk on koguda asjakohast ja sisukat sisendit, analüütilist tuge
toetavad
ERAS 2020+/regionaalpoliitika programmi ettevalmistamiseks.
analüüsid/eksperthinnangud

I–II kvartal 2019

-

18

KOV avalike teenuste tasemete
Andmekorje eesmärk on kaardistada, milline on avalike teenuste ja
seire andmekorje
juhtimise tase Eesti omavalitsustes pärast haldusreformi ning
millised on võimalused nende parendamiseks.

I–III kvartal
2019

-

3

19

Uuring kohaliku omavalitsuse
koostöö rakendamise
võimaluste kohta Eestis

20

Kohanimeregistri ärianalüüs
(eelanalüüs IT arenduseks)

Eesmärk on leida parimad lahendused kohalike omavalitsuste
koostööks teenuste pakkumisel, mis on olemuselt suuremat
piirkonda hõlmavad ja/või spetsiifilisemad ning tuleks seetõttu
pakkuda kohalike omavalitsuste üleselt. Analüüsiga selgitatakse
välja valdkonnad, kus saab teha koostööd ja võimalikud
korraldusmudelid (valdkonniti); rahvusvaheline vaade probleemi
lahendamisest; rakendamiseks tehtud soovitused.
Eesmärk on selgitada välja, kas olemasolevat registrit on mõistlik
edasi arendada või tuleks võtta suund uue kohanimeregistri
arendamiseks. Ühtlasi tuuakse välja ettepanekud, kuidas liikuda
edasi kohanimeregistri liidestamisega teiste kohanimesid kasutavate
riiklike registritega ning millised täiendavad registri
funktsionaalsused tuleks luua.

II–IV kvartal
2019

-

II–III kvartal
2019

-

Tegemist on esialgse uuringuplaaniga. Plaanis ja uuringute lähteülesannetes võib esineda muudatusi ja täiendusi.
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