Rahandusministeeriumi uuringuplaan aastal 2021
Jrk
Uuringu nimi
nr

Uuringu täpsustus

Esialgne
lepingu
sõlmimise
prognoos*

Eesmärk: selgitada kriisi mõju ettevõtetele, hindamaks riigi abi vajadust ja
põhjendatust.

Leping
sõlmitud

Teostamisel

Teostamisel

1.

Riigi rahanduse programm
COVID-19 majandusmõjude hindamiseks
ja leevendusmeetmete sihistamiseks
kasutatava IT-rakenduse edasiarendus

2.

E-riigikassa tehniline uuendamine

Eesmärk: kaardistada e-riigikassa tehniline olukord praegu ja teha
Leping
ettepanekud, millisele uuele tehnoloogiale on mõistlik olemasolev
sõlmitud
funktsionaalsus üle viia ning kuidas ja millise arendusmahuga (aeg ja raha) on
võimalik kujundada e-riigikassast kaasaegne ja jätkusuutlik infosüsteem.

3.

Tuleviku tööturule sobiva
sotsiaalkaitsesüsteemi kujundamise
tegevusalternatiivide analüüs

Eesmärk: analüüsida tuleviku tööturule sobiva sotsiaalkaitsesüsteemi
rahastamise alternatiive ja teostada töövormide maksustamise analüüs.

4.

Riigieelarve IT- süsteemi eel- ja ärianalüüs Eesmärk: saada ülevaade tulevaste kasutajate soovidest ning vajadustest,
etapp 1
mõistmaks muudatusvajadusi, nende rakendamise ajakava ning mõju.

5.

Halduspoliitika programm
Riigi ametiasutuste ja hallatavate
riigiasutuste ning osa teiste valitsussektori
asutuste 2020. a ja 2021. a palgauuring
ning teenistuskohtade klassifikaatori
täiendamine

Staatus

2021 III kvartal Hange ettevalmistamisel
Leping
sõlmitud

Teostamisel

Eesmärk: analüüsida riigi ametiasutuste ja hallatavate riigiasutuste, riigi
Leping
osalusega sihtasutustele ning avalik-õiguslikele juriidilistele isikute
sõlmitud
palgaandmeid, eesmärgiga tõsta palgakorraldusalaste juhtimisotsuste kvaliteeti
nii asutuse kui ka riigi tasandil.

Teostamisel
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6.

Avaliku teenistuse pühendumuse ja
rahulolu metoodika välja töötamine ja
valideerimine

Eesmärk on välja töötada metoodika:
1) riigiülese üldise uuringu läbiviimiseks (üldine indeksiplokk);
2) asutustepõhise detailsema metoodika väljatöötamiseks.

Leping
sõlmitud

Valminud

7.

Tippjuhtide palgauuring

Iga-aastane uuring kujundamaks avaliku sektori palgapoliitikat kooskõlas
palgatrendidega era- ja avalikus sektoris.

Leping
sõlmitud

Teostamisel

8.

Palgauuring

Iga-aastane uuring kujundamaks avaliku sektori palgapoliitikat kooskõlas
palgatrendidega era- ja avalikus sektoris.

Leping
sõlmitud

Teostamisel

9.

Regionaalpoliitika programm
Elukeskkonnaga rahulolu hindamise
metoodika täiendusvõimalused ja andmete
kasutamine säästva arengu suunamisel

Uuringu eesmärk on TERE regionaalpoliitika ja kultuuripoliitika eesmärke
Leping
silmas pidades välja töötada elukeskkonnaga rahulolu hindamise täiendatud
sõlmitud
metoodika ning viia läbi elukeskkonnaga rahulolu esmane hindamine vastavalt
väljatöötatud metoodikale ning KOV teenuste andmekorjega kooskõlas.

Valminud

10.

KOV avalike teenuste tasemete seire
andmekorje

Andmekorje eesmärgiks on kaardistada, milline on avalike teenuste ja
juhtimise tase Eesti omavalitsustes pärast haldusreformi ning millised on
võimalused nende parendamiseks.

Statistikaamet

Valminud

11.

Omavalitsustele ülesannete
detsentraliseerimise analüüs

Leping
sõlmitud

Valminud

12.

Kohalike omavalitsuste (piirkondliku)
koostöövõimaluste mõjude analüüs
pikaajalise hoolduse teenuste
korraldamiseks
Planeerimisseaduse mõju järelhindamine

Eesmärk: uuringuga tellitakse välise objektiivse hinnangu omavalitsustele
ülesande üleandmise sobivuse ja võimalikkuse hindamiseks ning vastava
protsessi ettevalmistamiseks.
Eesmärk: välja selgitada KOVde koostöös ühisameti või ühisasutuste kaudu
osutatavate pikaajalise hoolduse teenuste kvaliteetse ja kulutõhusa osutamise
piirid ja efektid.

Leping
sõlmitud

Valminud

13.

14.

Pärnu maakonnas kogu jõe ulatuses
maakonnaplaneeringu teemaplaneering ja
keskkonnamõju strateegiline hindamin

Eesmärgiks: luua teadmispõhised otsustusalused võimalike poliitikamuudatuste 2021 III kvartal
kavandamiseks ja sellest tulenevalt õigusaktide muudatuste väljatöötamiseks.
Uuringu tulemuseks peavad olema põhjendatud ettepanekud muudatusteks
koos õigusaktide muudatuste sõnastusettepanekutega.

Hange
käimas,
viitenumber
237368

Eesmärk: koostada Pärnu maakonnas kogu jõe ulatuses maakonnaplaneeringu Leping
teemaplaneering „Pärnu jõe alamjooksu ruumiline perspektiiv ja seotus
sõlmitud
mereplaneeringuga“ ja viia läbi planeeringu keskkonnamõju strateegiline
hindamine (KSH).

Teostamisel
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15.

Finantspoliitika programm
Krediidituru analüüs

Eesmärk: analüüsida krediidituru suundmusi ja töötada välja ettepanekud
vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimise parendamiseks, osaliselt ka
krediidiettevõtjate halduskoormuse vähendamiseks ning selgitada välja
järelevalve alla mittekuuluvate subjektide reguleerimise vajadused.

Leping
sõlmitud

Teostamisel

16.

Pensionisüsteemi avaandmete äri- ja
eelanalüüsi I etapp

Eesmärk: teha ettepanekud, kuidas ja millise maksumusega on võimalik
kujundada kogu pensionisüsteemi statistikat koondav infoportaal.

Leping
sõlmitud

Valminud

17.

Uuring e-arvete kasutamise kohta avalikus
sektoris ja ettevõtluses ning ühtse standardi
loomise mõjuanalüüs
Riikliku rahapesu ja terrorismirahastamise
riskihinnangu tulemusel süvaanalüüsi
vajavate teemade uuringud
Tugitegevused
Rahandusministeeriumi töötajate
pühendumuse uuring

Eesmärk: uurida mis takistab ettevõtjaid e-arvete kasutusele võtmisel ning
millised meetmed aitaks neil e-arved kasutuse võtta. Lisaks soovtakse
uuringuga lahendada mitme standardi paralleelkasutuse probleem.

Leping
sõlmitud

Teostamisel

18.

19.

2021 III kvartal Hange ettevalmistamisel

Eesmärk: saada sisendid töötajate pühendumuse ja rahulolu tõstmiseks läbi
erinevate tegevuste ja meetmete

Leping
sõlmitud

Teostamisel

Plaanis ja uuringute lähteülesannetes võib esineda muudatusi, täiendusi.

Lisainfo:
Reelika Vahopski
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Rahandusministeerium
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