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APRILL-JUULI  2018  

  

APRILL  

 

07.04.2018 jõustub  Riigivaraseaduse muutmise seadus RT I, 28.03.2018, 1 RVSi § 2  täiendatakse 

lõikega 9,  mis selgesõnaliselt sätestab, et riigi osalusega äriühingu puhul, kes taotleb oma väärtpaberite 

reguleeritud väärtpaberiturul kauplemisele võtmist või kelle väärtpaberid on reguleeritud väärtpaberiturul 

kauplemisele võetud, ei kohaldata RVSi äriühingu juhtimist, teabe avalikustamist ja erikontrolli teostamist 

puudutavaid sätteid, mis paneksid riigi teiste aktsionäridega võrreldes eelisseisu või kohustaksid äriühingut 

tegutsema viisil, mida tavapärane investor ei eeldaks. Enne äriühingu väärtpaberite noteerimist peab 

hindama, kas äriühingu põhikirjas sätestatu on kooskõlas  reguleeritud väärtpaberiturul kehtivate nõuetega. 
Vaata seletuskirja väljavõtet xLaw rakendusest 

13.04.2018 jõustub  Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seadus RT I, 03.04.2018, 4Vaata 

xLaw rakenduses seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtteid RKSKS § -de juurest. RT seadusuudis 

15.04.2018 (osaliselt 01.05.2018 ja 01.07.2018) jõustub Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste 

muutmise seadus RT I, 03.04.2018, 3 Vaata xLaw rakenduses seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtteid 

muudetud seaduste (SHS, MKS, KMS, TMS )  § -de juurest.  KMS  muudatused jõustuvad 01.05.2018 , 

TMS  muudatused jõustuvad osaliselt 01.07.2018. RT seadusuudis 

 

 

MAI  

 

Alates 25.05.2018 hakatakse kohaldama Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679 

23.05.2018 jõustub Küberturvalisuse seadus RT I, 22.05.2018, 1 Seadusega võetakse üle  NIS direktiiv 

(direktiivi(EL) nr 2016/1148 meetmete kohta, mille eesmärk on tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse 

ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (ET 19.07.2016 L 194/1))   

Seadusega:  
1. Sätestatakse kohustused küberturvalisuse tagamiseks ühiskondliku ja majandustegevuse säilitamise 

seisukohast elutähtsate ning oluliste ja võrgu- ja infosüsteemidest sõltuvate teenuste osutamisel. Samuti  
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tagatakse kooskõlas NIS direktiivis sätestatud nõuetega ühtsed turvalisus- ja teavitamisnõuded Euroopa 

Liidu (edaspidi EL) siseturul tegutsevatele digitaalsete teenuste osutajatele. 
2. Sätestatakse nõuded riigi- ja kohaliku omavalituse üksuse asutuste töö toimimiseks kasutatavate võrgu- 

ja infosüsteemide pidamisel. 
3. Kehtestatakse küberturvalisuse tagamise põhimõtted. 
4. Tõhustatakse olulistest küberintsidentidest ja -ohtudest teavitamist, et parandada ühiskonna ja majanduse 

toimimist mõjutavate küberintsidentide ennetamise, avastamise ning neile reageerimise võimekust. 

Teavitusmehhanism võimaldab parandada nii riigi kui ka avalikkuse ja erasektori valmisolekut 

küberintsidentidega toimetulekuks ja suurendada viimaste kaasatust. 
5. Parandatakse intsidentidealase infovahetuse sätestamise kaudu ELi ülest ohuteadlikkust ja 

reageerimisvõimekust piiriülestele küberintsidentidele. 
6. Sätestatakse Riigi Infosüsteemi Ameti pädevus küberintsidentide ennetamiseks ja lahendamise 

korraldamiseks (sh riikliku ja haldusjärelevalve teostamisel).  
xLaw rakendusse on  seletuskirja väljavõtted sisestatud. 

23.05.2018 jõustub Välismaalaste seaduse muutmise seadus RT I, 17.05.2018, 1 Välismaalaste seaduse 

muutmise seadusega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2016/801/EL kolmandate 

riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetuse programmides 

või haridusprojektides osalemise ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki tulemise ja seal elamise tingimuste 

kohta. xLaw rakendusse on VMS muudetud § -de juurde seletuskirja väljavõtted sisestatud.  

 14.05.2018 jõustub  Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus  RT I, 04.05.2018, 1 Vaata 

xLaw rakenduses seaduse eesmärki PankrS 1.ptk juurest ning seletuskirja väljavõtteid muudetud seaduste ( 

PankrS, KAS, TKindlS, AÕSRS) § -de juurest. RT seadusuudis 

01.05.2018 jõustub Vedelkütuse seaduse muutmise seadus RT I, 03.05.2017, 1  
xLaw andmebaasi on § -de juurde lisatud seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted ning tulekul on 

viited EL direktiivi 2009/28/EÜ artiklitele. Vedelkütuse seadus (VKS) sätestab maksude 

laekumise ja enimkasutatavate mootorikütuste kvaliteedi tagamise eesmärgil vedelkütuse 

käitlemise alused ja korra. VKS-i muutmise seadus lisab VKS-i reguleerimisalasse ka transpordis 

kasutatava biokütuse käitlemise ning sätestab transpordis kasutatava biokütuse osakaalu 

suurendamiseks eesmärgid ja kohustused. 
Seaduse muutmise aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest 

energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 

2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 05.06.2009, lk 16–

62) (edaspidi direktiiv 2009/28/EÜ).  Direktiiviga 2009/28/EÜ kehtestatakse üldine raamistik 

taastuvatest energiaallikatest toodetava energia kasutamise edendamiseks ning seatakse 

kohustuslik riigi eesmärk seoses taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaaluga 

summaarses energia lõpptarbimises ja transpordis. Direktiivi 2009/28/EÜ kohaselt peab 

liikmesriik tagama, et taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaal kõikides 

transpordiliikides on 2020. aastal vähemalt 10% energia lõpptarbimises liikmesriigi transpordis. 

01.05.2018 jõustub Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus RT I, 20.04.2018, 4 
Seletuskirja väljavõtteid vaata xLaw rakenduses  KaLS, TuMS § -de juurest.  RT seadusuudis  

01.05.2018 jõustub Konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus RT 

I, 21.04.2018, 3 Seletuskirja väljavõtteid vaata xLaw rakenduses  KonS, ITDS § -de juurest. RT 

seadusuudis 
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01.05.2018 jõustub Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus (digitaalse 

isikutunnistuse kehtivusaeg) RT I, 21.04.2018, 2 Seletuskirja väljavõtteid vaata xLaw rakenduses ITDS § 

-de juurest. RT seadusuudis 

01.05.2018 jõustub  Isikut tõendavate dokumentide seaduse ning väljasõidukohustuse ja 

sissesõidukeelu seaduse muutmise seadus (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) RT I, 21.04.2018, 1 
Seletuskirja väljavõtteid vaata xLaw rakenduses ITDS, VSS § -de juurest.  RT seadusuudis 

01.05.2018 (osaliselt 01.10.2018) jõustub Käibemaksuseaduse muutmise seadus  RT I, 24.04.2018, 2  
RT seadusuudis Seletuskirja väljavõtteid vaata xLaw rakendusest muudetud § juurest  

 

  

JUUNI 
 

22.06.2018 jõustub  Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus RT I, 12.06.2018, 2 Seadusega 

lisatakse riiklikuks tähtpäevaks 1. oktoober – omavalitsuspäev. xLaw rakendusse seletuskirja väljavõte 

lisatud.  

22.06.2018 jõustub osaliselt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse 

muutmise seadus RT I, 12.06.2018, 3 (jõustub 01.01.2019)  22.06.2018 jõustuvad  KLS muudatused 

seose kollektiivlepingute andmekoguga ja TTOS muudatused seoses Ohutu tööelu andmekogu ja 

 Töökeskkonna andmekoguga. xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud. 

10.06.2018  (osaliselt 01.10.2018 , 01.11.2018, 01.01.2019,  01.01.2020, 01.01.2021) jõustub 

Advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus  RT I, 

31.05.2018, 2 xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste (AdvS, KTS, MKS, KrMS, 

VTMS, TsMS, NotS, NotDVS, RLS, TMS, PankrS, PatVS)  § -de  juurde sisestatud. 

01.06.2018 jõustub  Loomakaitseseaduse muutmise seadus.  RT I, 11.10.2017, 1 xLaw rakendusse on 

sisestatud seletuskirja väljavõtted, vaata seaduse eesmärki LoKS ptk 1 juurest RT seadusuudis 

01.06.2018 jõustub UUS Autoveoseadus.  RT I, 11.01.2018, 1 xLaw rakendusse § -põhised 

seletuskirja väljavõtted lisatud. Seadusega muudeti ka LS, RLS, TS, ÜTS.  Kehtivas 

Autoveoseaduse (RT I, 04.07.2017, 126) ja Ühistranspordiseaduse muudatused jõustuvad üldises 

korras – 21.01.2018)  Vt RT seadusuudis 
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JUULI 

 

01.07.2018 jõustub uus seadus -Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus (KAHOS)  

RT I, 29.06.2018, 1 xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud KAHOS §-de juurde 

ja muudetud seaduste( AÕS, AÕSRS, EhS, EhSRS, ELTS, KeSS, KRS, KOKS, KTS, NotS, MHS, 

MGS, MaaKatS, MaaKS, MaaRS, MsüS, MUKS, RLS, RiPS, RVS, RAS, SHKS, TuMS,TMS, 

ÜVVKS) § -de juurde    
 

01.07.2018 jõustub Relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja 

teiste seaduste muutmise seadus  RT I, 29.06.2018, 3 RT seadusuudis xLaw rakendusse on 

seletuskirja väljavõtted  sisestatud RevS, StrKS, LMS, KVTS, KarS, KemS, RLS, RSanS) §-de 

juurde. 
 

01.07.2018 jõustub Töölepingu seaduse, perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega 

seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise 

seadus  RT I, 26.06.2018, 3 RT seadusuudis xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted 

 sisestatud §-de juurde. 

01.07.2018 (osaliselt 01.01.2025) jõustub  Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus RT 

I, 26.06.2018, 7 RT seadusuudis xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud §-de 

juurde.  

01.07.2018 jõustub Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste 

seaduste muutmise seadus. RT I, 29.05.2018, 1  RT seadusuudis xLaw rakendusse on seletuskirja 

väljavõtted  sisestatud §-de juurde.  

 

01.07.2018 jõustub (sh TKS muudatused jõustusid 07.01.2018) Turismiseaduse, 

võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus  RT I, 28.12.2017, 3  Seadusega 

võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu pakettreiside ja seotud 

reisikorraldusteenuste direktiiv (EL) 2015/2302. Vaata seaduse eesmärki, uusi mõisteid ja 

sisukokkuvõtet TurS, VÕS või TKS 1. ptk juurest (xLaw Kasutajapõhise funktsiooni kasutajatele) 

ning Riigi Teataja õigusuudist siit  

01.07.2018 jõustub Hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste 

sundkoormiste seaduse muutmise seadus (riigikaitselise töökohustuse arvestus) RT I, 

03.04.2018, 1 RT seadusuudis  xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud §-de 

juurde. Vaata seaduse kokkuvõtet  eesmärki HOS, MKS, RKSKS ptk 1 juurest. 
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01.07.2018 jõustub  Liiklusseaduse § 34.¹ täiendamise seadus RT I, 24.04.2018, 1 

RT seadusuudis. Seletuskirja väljavõtet vaata muudetud § juurest.  

01.07.2018 jõustub osaliselt Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning 

tubakaseaduse muutmise seadus (jõust 01.01.2019) RT I, 27.06.2018, 2 RT seadusuudis 

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud §-de juurde.  

01.07.2018 jõustuvad Ravikindlustusseaduse (RaKS)  muudatused,mis on vastu võetud : 

Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadusega RT I, 22.06.2018, 4 

RT seadusuudis  xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud §-de juurde.   

02.07.2018 jõustub Liiklusseaduse § 102 täiendamise seadus RT I, 22.06.2018, 5 Seletuskirja 

väljavõtet vaata muudetud § juurest. RT seadusuudis  

 02.07.2018 jõustub Eesti lipu seaduse muutmise seadus RT I, 22.06.2018, 6  xLaw rakendusse 

on seletuskirja väljavõtted  sisestatud § juurde.  RT seadusuudis 

06.07.2018 (osaliselt 01.07.2018) jõustub Kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa 

seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seadus  RT I, 26.06.2018, 6 RT 

seadusuudis xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud §-de juurde. 

06.07.2018 jõustub Autoveoseaduse muutmise seadus RT I, 26.06.2018, 5 RT seadusuudis  xLaw 

rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud § juurde.  

06.07.2018 jõustub   Ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse 

muutmise seadus  RT I, 26.06.2018, 4 RT seadusuudis xLaw rakendusse on seletuskirja 

väljavõtted  sisestatud §-de juurde.  

09.07.2018 (osaliselt 01.01.2019 ja 24.04.2019) jõustub Elektrituruseaduse, 

energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seadus RT I, 

29.06.2018, 2 xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud §-de juurde.  RT 

seadusuudis 

15.07.2018  (osaliselt 15.08.2018)   jõustub Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega 

seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RT I, 29.06.2018, 4 RT seadusuudis xLaw 

rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud VMS, RLS, KarS, RHS, ELTTS §-de juurde.  

16.07.2018 (osaliselt 01.09.2018) jõustub  Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja 

teiste seaduste muutmise seadus (ühtse rakendusteenuse loomine)RT I, 06.07.2018, 2  RT 

seadusuudis xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud STS2014_2020 , HasMMS, 

MPKS, STS2007_2013  § -de juurde 

16.07.2018 jõustub osaliselt Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus ( 

jõust 01.01.2020  (osaliselt 16.07.2018 , 01.01.2019) RT I, 06.07.2018, 3 RT seadusuudis xLaw 

rakendusse on seletuskirja väljavõtted KVTS, KVTRS, PPVS, ProkS, VAPS  § -de juurde  lisatud. 
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