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SELETUSKIRI 
 

Vabariigi Valitsuse korralduse „“Eesti infoühiskonna arengukava 2020“ 

 ja „Infoühiskonna arengukava 2020 rakendusplaani 2014-2015“ heakskiitmine“ eelnõu juurde 

 

 

1. SISSEJUHATUS JA EELNÕU EESMÄRK 

Vabariigi Valitsuse seaduse1 kohaselt vastutab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

informaatika, telekommunikatsiooni ja riigi infosüsteemide arendamise koordineerimise eest. Selle 

ülesande edukas täitmine nõuab infoühiskonna poliitika väljatöötamist.  

 
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a. määruse nr 302 „Strateegiliste arengukavade 

liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord” § 7 lg 1 

kiidetakse valdkondlikud arengukavad heaks Vabariigi Valitsuse  korraldusega. Nimetatud määruse 

§ 7 lg 2 kohaselt viiakse valdkondlikud arengukavad ellu Vabariigi Valitsuse korraldusega kinnitatud 

rakendusplaanide alusel. Vastavalt „Eesti infoühiskonna arengukavas 2020” sätestatule esitab 

majandus- ja kommunikatsiooniminister iga-aastase arengukava rakendusplaani eelnõu 

kinnitamiseks Vabariigi Valitsusele. 

 

Eelöeldust tulenevalt on eelnõu eesmärk heaks kiita „Eesti infoühiskonna arengukava 2020“ ning 

„Infoühiskonna arengukava 2020 rakendusplaan 2014-2015“. 

 

 

1.1. Infoühiskonna arengukava 2020 eesmärk 

 

Infoühiskonna arengukava 2020 eesmärk on sätestada Eesti IKT-poliitika strateegilised suunad 

aastateks 2014-2020. See on jätkudokument hetkel kehtivale arengukavale „Eesti infoühiskonna 

arengukava 2013“.  

 

Dokumendi koostamise lähtealuseks on võetud tõdemus, et IKT nutikas kasutamine saab oluliselt 

panustada Eesti eest seisvate sotsiaal-majanduslike väljakutsete lahendamisse, eelkõige riigi 

horisontaalsetes strateegiates („Eesti 2020“
2
, „Säästev Eesti 21“

3
 ning OECD riigivalitsemise raport

4
 

seatud eesmärkide saavutamisse. Üldistatult võib öelda, et IKT saab olla oluline tööriist nii riigi 

majanduse konkurentsivõime kasvatamisel kui inimeste heaolu tõstmisel. See nõuab aga 

koordineeritud ja kokkulepitud pingutust erinevatelt osapooltelt. 

 

Eelolevast lähtudes on infoühiskonna arengukaval (nagu ka selle koostamiseks algatatud protsessil 

tervikuna) kaks eesmärki: 

                                                 
1
 https://www.riigiteataja.ee/akt/733367  

2
 http://www.valitsus.ee/et/riigikantselei/eesti2020  

3
 http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=90658/SE21_est_web.pdf  

4
 http://www.valitsus.ee/et/riigikantselei/oecd-raport  

https://www.riigiteataja.ee/akt/733367
http://www.valitsus.ee/et/riigikantselei/eesti2020
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=90658/SE21_est_web.pdf
http://www.valitsus.ee/et/riigikantselei/oecd-raport


1) Leppida kokku, kuidas lahendada koostöös IKT-ga aastaks 2020 Eesti ees seisvad 

üleriiklikud väljakutsed (majanduse konkurentsivõime, nutikam riigihaldus, inimeste suurem 

heaolu, kultuuri ja keele säilimine ning jätkusuutlik keskkond) ehk leppida kokku üldine 

infoühiskonna visioon. 

2) Leppida kokku peamine siht ja konkreetsemad tegevused, millele keskendub riiklik 

IKT poliitika – „Eesti infoühiskonna arengukava 2020“ – aastatel 2013-2020, et 

kasutada infotehnoloogiast tulenevaid võimalusi parimal moel Eesti üldiste eesmärkide 

saavutamise hüvanguks. 

Infoühiskonna arengukava 2020 ei käsitle IKT kasutuselevõttu erinevates elu- ja 

poliitikavaldkondades, nagu nt IKT rakendamine tervishoius või ettevõtluses. Selle keskmes on 

infoühiskonna ja IKT kasutuse arengu üldiste eelduste loomine ja arendamine ning ainsa 

eriteemana riigivalitsemise parendamine IKT abil. 

 

Arengukava on koostatud tihedas koostöös erinevate era-, vaba- ja avaliku sektori 
partneritega, eelkõige Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooniettevõtete Liidu (ITL), 
Riigikantselei ja Riigi Infosüsteemide Ametiga. Dokumendi koostamise käigus viidi läbi 
hulgaliselt erinevaid temaatilisi töötubasid, arutelusid ning seminare-konverentse.  

 

1.2 Infoühiskonna arengukava 2020 rakendusplaani 2014-2015 eesmärk 

 

Rakendusplaan on arengukava eesmärkide saavutamiseks kavandatavaid tegevusi ja arendusi ning 

nende finantseerimist täpsustav Vabariigi Valitsuse poolt heakskiitmisele kuuluv dokument. 

Rakendusplaani ülesandeks on tuua välja infoühiskonna arendamise prioriteetsed tegevused ja 

arendused lühikeses perspektiivis, mida arvestatakse riigieelarve koostamisel ja teiste 

finantseerimisvahendite kasutamise kavandamisel. 

 

Käesoleva rakendusplaani eesmärk on infoühiskonna arengukava meetmete raames täpsustada 

elluviidavaid tegevusi 2014-2015 aastal. Samuti on rakendusplaani sihiks täpsustada 

struktuurivahendite meetmete vahendite jaotust arengukava eesmärkide saavutamiseks ning 

prognoosida struktuurivahendite rakendamist. 

 

 

„Eesti infoühiskonna arengukava 2020“ ja „Infoühiskonna arengukava 2020 rakendusplaani 2014-

2015“, Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu ja seletuskirja koostasid Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna juhataja infoühiskonna talituse 

juhataja Karin Rits (e-post: karin.rits@mkm.ee), Riigikantselei IT nõunik Siim Sikkut (e-post: 

siim.sikkut@riigikantselei.ee), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide 

osakonna juhataja Aet Rahe (e-post: aet.rahe@mkm.ee) ning riigi infosüsteemide osakonna nõunik 

Aivo Lepp (e-post: aivo.lepp@mkm.ee).  Eelnõule ja seletuskirjale teostas juriidilise kontrolli 

õigusosakonna peaspetsialist Katrin Andre (e-post: katrin.andre@mkm.ee).  
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2. EELNÕU SISU 

Eelnõu ettepanek sisaldab kuut punkti: 

 

1. Kiita heaks „Eesti infoühiskonna arengukava 2020“.  

2. Määrata arengukava elluviimise peavastutajaks Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium. 

3. Ministeeriumidel ja Riigikantseleil arvestada oma arengukavade ja vastavate 

rakendusplaanide väljatöötamisel „Eesti infoühiskonna arengukavas 2020“ esitatud 

infoühiskonna visiooniga. 

4. Kiita heaks “Eesti infoühiskonna arengukava 2020 rakendusplaan 2014-2015“.  

5.  „Eesti infoühiskonna arengukava 2020 rakendusplaanis 2014-2015“ määratud tegevuste eest 

vastutavatel või kaasvastutavatel riigiasutustel arvestada nende tegevuste elluviimisega 

organisatsioonipõhiste arengukavade ja tegevuskavade koostamisel ning elluviimisel. 

6. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil avaldada punktis 1 ja 3 nimetatud 

dokumendid ministeeriumi veebilehel. 

 

 

2.1 Infoühiskonna arengukava 2020 sisu 

 

 „Infoühiskonna arengukava 2020“ koosneb seitsmest peatükist. 

 Esimene peatükk annab ülevaate infoühiskonna arendamise hetkeseisust ning 

tehnoloogiatrendide lühianalüüsist.  

 Arengukava teises peatükis esitatakse infoühiskonna visioon, mis on kokku lepitud nii avaliku, 

vaba- kui erasektori esindajate poolt ning mis sätestab, kuidas lahendada IKT-kasutuselevõtuga 

Eesti ees seisvaid suuri väljakutseid.  

 Dokumendi kolmas peatükk sätestab konkreetsemalt riigi IKT-poliitika ehk infoühiskonna 

arengukava 2020 üldeesmärgi. Arengukava eesmärk on: „Eestis on loodud toimiv keskkond IKT 

laialdaseks kasutamiseks ja nutikate lahenduste loomiseks, mis on seeläbi tõstnud majanduse 

konkurentsivõimet, inimeste heaolu ja riigivalitsemise tõhusust“. 

 Neljandas peatükis on toodud infoühiskonna arendamise põhimõtted. Põhimõtted tuginevad 

1998.a. Riigikogu poolt heaks kiidetud infopoliitika põhialustel, mida täiendati „Eesti 
infoühiskonna arengukava 2013“ koostamise käigus 2006.a. ning mis vaadati üle käesoleva 
arengukava koostamise käigus.  

 Viies peatükk annab ülevaate arengukava üldeesmärgi saavutamiseks kavandatud meetmetest 

ning tegevussuundadest. Peatüki alguses on selgitatud eesmärgi saavutamiseks valitud 

tegevussuundade põhjuseid. Arengukava üldeesmärk – toimiv keskkond IKT laialdase 

kasutuselevõtuks ning IKT-lahenduste loomiseks – viiakse ellu nelja alameesmärgi kaudu: 
 
1) Majanduse kasvu, riigi arengut ja elanike heaolu toetav IKT-taristu;  

2) Rohkem kõrgema lisandväärtusega töökohti, suurem rahvusvaheline konkurentsivõime ja 

kõrgem elukvaliteet inimeste IKT-oskuste tõusu kaudu; 

3) Nutikas riigivalitsemine; 

4) e-Eesti tuntuse tõus maailmas. 

 

 Kuues peatükk selgitab arengukava elluviimise mudelit ja põhimõtteid. 



 Seitsmendas peatükis tuuakse välja infoühiskonna arengukava seosed teiste asjakohaste 

arengukavadega. 

 

2.2 Infoühiskonna arengukava 2020 rakendusplaani 2014-2015 sisu 

 

Rakendusplaanis tuuakse  välja:  

 Arengukava rakendamisel ja valitsusliidu programmi elluviimisel olulised meetmed; 

 Meetmete eelarved ja täpsed tegevused ning tuumikmõõdikud;  

 Tegevused vastutajatega. 

Rakendusplaanis esitatakse nimekiri kõigist tegevustest, mille elluviimine järgnevatel (2014-2015) 

aastatel on oluline selleks, et liikuda infoühiskonna arengukavas sätestatud eesmärkide ja mõõdikute 

täitmise suunas. Tegevused, mille elluviimine on arengukava üldeesmärgi saavutamise seisukohast 

esmatähtis, on rakendusplaanis tähistatud rasvase kirjaga ning nende elluviimine järgmisel kahel 

aastal on prioriteet. Ülejäänud tegevuste algatamisel lähtutakse tegevuste käivitamise seisukohast 

vajaliku ressursi olemasolust. 

 

2.2.1 Meetmete rakendamiseks kavandatud struktuurivahendid  

 

Peale rakenduskava heakskiitmist 2014. aasta alguses avab MKM rakendusmeetmed. 

Struktuurivahendite rakendamisel on kasutusel kolm rakendussmeedet: rakendusasutuse tegevused, 

avatud taotlemine ja investeeringute kava. 

1) Rakendusasutuse tegevuste kogum koondnimetusega programm või programmid 
kinnitatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri käskkirjaga.  

Programmide rakendusasutus on MKM ning rakendusüksus ja elluviija RIA ja MKM. Vajadusel 

lisandub programmipartner. Programmide kogumaht perioodiks 2014-2020 on hinnanguliselt 

13,5 miljonit eurot 

2) Investeeringute kava ehk võimalike arendusprojektide nimekiri koostatakse konkreetsete, juba 

detailselt ettevalmistatud riigiasutuste kesksete ja olulist mõju omavate projektide 

finantseerimiseks. Hinnanguliselt on investeeringute kava maht 2014-2015 aastal 12 miljonit 

eurot.  

3) Avatud taotlemine on mõeldud arengukava eesmärkide saavutamise täiendavaks 

finantseerimiseks. Struktuurivahendite avatud taotlemise aluseks võetakse vastu ministri 

määrus.  

2014-2015. aastal on kavas avada kuni 5 taotlusvooru kogumahus hinnanguliselt 30 miljonit 

eurot. Projektide lõplikud rahastamisotsused tehakse rakendusüksuse poolt peale taotlusvooru 

lõpptulemust meetme määruses nimetatud korras. 

 

3. EELNÕU VASTAVUS EUROOPA LIIDU ÕIGUSELE 



Infoühiskonna arengukava 2020 ega rakendusplaan 2014-2015 ei ole vastuolus Euroopa Liidu 

õigusaktidega. Nii arengukava kui rakendusplaani koostamisel on arvesse võetud ELi poolt seatud 

eesmärke infoühiskonna arendamisel, eelkõige 2011. aastal heaks kiidetud infoühiskonna arendamise 

raamdokumenti (Digital Agenda for Europe) ning E-valitsuse tegevuskava (e-Government Action 

Plan 2011-2015). 

 

 

4. KORRALDUSE JÕUSTUMISEGA KAASNEVAD MÕJUD 

 

IKT kasutuselevõtt mõjutab kõiki eluvaldkondi ning seega on infoühiskonna arengukaval 2020 kui 

IKT-kasutuse võimaldamisele suunatud strateegial teistele poliitikavaldkondadele ulatuslik mõju. 

IKT rakendamine toetab erinevate poliitika- ja eluvaldkondade põhieesmärkide saavutamist, mistõttu 

võib öelda, et infoühiskonna arengukava 2020 ning selle rakendusplaanide mõju on valdavalt 

valdkondlikku arengut positiivselt toetav. Arengukava ning selle rakendusplaan aitavad kaasa 

majanduse konkurentsivõime ja inimeste heaolu kasvule ning riigivalitsemise tõhustamisele. Siiski 

tuleb silmas pidada vajadust tagada infoühiskonna arendamisel tasakaalustatud lähenemine, et 

vältida ühiskondlikku ebavõrdsuse ning kihistumise süvenemist IKT-st kasu saajate ning 

tehnoloogiast erinevatel põhjustel (ligipääs internetile, oskused jne) mittekasusaajate vahel. 

 

Majanduslikud mõjud 

Infoühiskonna arengukava toetab majanduse konkurentsivõimet nii üldise toimimiskeskkonna, 

kõrgema lisandväärtusega töökohtade poole liikumist soodustavate IKT-oskuste edendamise ning 

vähem halduskoormust tekitava riigivalitsemise kaudu. 

 

Riigi IKT-poliitika aitab ettevõtete tootlikkuse ja konkurentsivõime kasvule kaasa tagades ligipääsu 

kiirele internetile, mis on eelduseks ärispetsiifiliste IKT-lahenduste kasutuselevõtule ettevõtetes. 

Teiseks oluliseks eelduseks teadmistepõhises ühiskonnas toimetamisel on kiire ja turvaline ligipääs 

infole ja andmetele, s.t. vastava teenustetaristu toimimine. See võimaldab nii ettevõtetel kui 

avalikul sektoril luua teenuseid kiiremini ning personaliseeritumal viisil, tõsta juhtimisotsuste 

kvaliteeti ning reageerida nõudlusest tulenevatele muutustele. Seni on Eestis loodud teenusteruumi 

kasutatud eelkõige avalike teenuste kiireks ja kuluefektiivseks osutamiseks. Arengukava näeb ette 

teenustetaristu edasise arendamise nii, et seda oleks võimalik kasutada nii avaliku kui erasektori 

poolt. Sealhulgas panustab arengukava Eesti ettevõtjate tegutsemisse EL digitaalsel ühisturul, seda 

eelkõige teenustetaristu piiriülese võimekuse arendamise kaudu, mis on eelduseks piiriüleste teenuste 

tekkimiseks.  

 

Jätkatakse tegevusi avaliku sektori andmete kättesaadavaks tegemiseks masintöödeldaval kujul koos 

avaliku sektori andmete kasutamist toetavate teadlikkuse tõstmise üritusega, mis edenevad uute 

teenuste ja toodete loomist erasektori poolt.  

 

Eraldi siht on Eesti e-riigi maine jätkuv arendamine, et toetada välisinvesteeringute siiameelitamist 

ning Eesti ettevõtjate ekspordipüüdlusi. Üks e-riigi maine edendamise lipuprojekte on virtuaalse 

residentsuse võimaldamine teatud e-teenuste kasutamiseks välisriikide kodanike ja ettevõtjate jaoks. 

Projekti eesmärk on toetada Eesti ettevõtluskliimat e-riigi kuvandi kinnistamise kaudu, pakkudes 

välisriikide elanikele võimalust kasutada asjaajamiseks Eesti mugavat teenusteruumi. 



 

Lisaks IKT-taristu arendamisele toetab infoühiskonna arengukava 2020 majanduse 

konkurentsivõimet IKT-oskuste arendamise kaudu. On ette näha, et keskpikas perspektiivis toob 

IKT laialdane kasutuselevõtt, sh automatiseerimine ning optimeerimine, kaasa teatud töökohtade 

kadumise, eelkõige madalama kvalifikatsiooniga elanikkonna seas. Infoühiskonna arengukava 

eesmärk on pakkuda välja tegevusi ja lahendusi IKT kaudu töökohtade, sh kõrgema lisandväärtusega 

töökohtade loomiseks. Eelkõige panustatakse kõrgema lisandväärtusega töökohtade tekkmisse 

muudes, s.t. mitte-IKT valdkondades, eriti nutika spetsialiseerumise aladel.  

 

Tõstmaks ettevõtjate võimekust kasutada IKT-d oma ettevõtte konkurentsivõime tõstmiseks, 

suurendatakse IKT-alaseid teadmisi ja kompetentse nii haridussüsteemis (nt õppekavade 

ajakohastamise ning ümber- ja täiendõppe pilootprogrammide näol) kui tööturul olijate seas 

(ettevõtjatele, juhtidele ja tippspetsialistidele suunatud koolituste kaudu).  

 

Ka panustab arengukava majanduse konkurentsivõime tõusu IKT-sektori tööjõu kasvu edendamise 

kaudu nähes ette tegevusi IKT-erialade populariseerimiseks, IKT-erialade praktikakorralduse 

tõhustamiseks jne. 

  
 
Sotsiaalsed mõjud 

  

Infoühiskonna arengukava elluviimine toetab oluliselt võrdsete võimaluste eesmärkide suunas 

liikumist. Digitaalse kirjaoskuse edendamine ning avalike teenuste kasutusmugavuse tõstmine aitab 

inimestel, sh vanemaealistel ning ebasoodsas olukorras olevatel inimestel, paremini ühiskonnas 

osaleda, tööd leida ja teha või õppetöös osaleda. Teisalt aitab interneti mittekasutajate koolitamine 

kaasa nn digitaalse lõhe vähenemisele interneti kasutajate ja mittekasutajate vahel, mis võiks 

omakorda suurendada üldist sotsiaalset kihistumist.  

 

Arengukava fookuses on ka üksikisiku heaolu edendamine IKT nutika kasutamise kaudu. Selleks 

panustatakse näiteks teadlikkuse tõstmisega targast tarbimise (sh e-kaubanduse) kasude kohta, 

internetipõhiste enesetäiendamise võimaluste kohta jne. 

 

IKT-oskuste edendamine ja avalike teenuste kasutajasõbralikumaks (sh vajadusel mitmekeelseks) 

muutmine toetab osaliselt ka mitte-eestlaste tööhõive ja ühiskonnas osaluse tõusu. Samuti aitab IKT-

oskuste ja -teadlikkuse edendamine ning sidetaristu arendamine teha rohkem osaajaga ja kaugtööd, 

mis soosib naiste ja meeste võrdsust tööturul (nt väikelastega naiste ja hoolekandjate jaoks laienevad 

töövõimalused). 

 

 

Mõju regionaalarengule 

 
Infoühiskonna arengukava elluviimine mõjub positiivselt regionaalse arengu eesmärkide 

saavutamisele. Infoühiskonna arendamiseks kavandatud meetmed ei pärsi ühegi piirkonna 

arengueeldusi ega toeta otseselt rahvastiku ja majandustegevuse Tallinna linnapiirkonda koondumist. 

Kiire internetiühenduse viimine maapiirkondades, avalike teenuste arendamine ning IKT-oskuste 

edendamine (sh kaugtööks) avaldab regionaalarengule tasakaalustavat mõju. Näiteks on interneti 



baasoskuste arendamisel üheks suunaks regionaalse kogukonnaalgatuse toetamine. Infoühiskonna 

arengukava aitab tagada, et elu oleks kõikjal Eestis parem: teenused kättesaadavad, ettevõtlus 

areneks, töökohti leiduks.  

 

IKT-poliitika meetmete raames on ainsad märkimisväärsed piirkondlikud erivajadused sidetaristu 

arendamisel. Seal on neid ka arvestatud, sest kavas on toetada kiire lairibaühenduse jaotusvõrgu 

arendamist ainult turutõrkepiirkondades – milleks on valdavalt hõreasustusega maapiirkonnad. 

 
 
 
Mõjud elu- ja looduskeskkonnale 

 
Paberivaba riigihalduse arendamine soodustab ressursitõhusamat toimetamist nii avaliku kui ka 

erasektori jaoks. Avalike e-teenuste arendamine vähendab liikumisvajadust ning seeläbi 

kasvuhoonegaaside heidet. Need on näited, kuidas IKT kasutuselevõtu läbi väheneb 

keskkonnakoormus, kuigi absoluutmahus ei pruugi see mõju olla suur.  

 

Lisaks on kavas edendada IKT standardite väljatöötamist ja kasutuselevõttu ning tõsta teadlikkust 

IKT nutikast kasutamisest kui jätkusuutliku kasvu võimaldajast. See aitab kaasa olulist 

keskkonnakoormust tekitavate majandusharude (nt töötlev tööstus, energeetika ja transport) 

keskkonnasäästlikumaks ja kliimamuutustele vastupidavamaks muutumisele. 

 

 

Mõju riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse korraldusele 

 

Infoühiskonna arengukava elluviimine toetab tugevalt riigivalitsemise eesmärkide suunas liikumist, 

sest alameesmärgi „Nutikam riigivalitsemine“ meetmed on kujundatud otseselt lähtuvalt 

riigivalitsemise üldistest eesmärkidest: terviklikum, tõhusam ja kaasavam riigivalitsemine.  

 

Need meetmed sisaldavad mitmekesist tegevuste paketti selleks, et tulevikus osutada avalikke 

teenuseid kuluefektiivsemalt ja samas kasutajasõbralikumalt, parandada asutuste ja valitsustasandite 

vahel koostööd, muuta poliitikakujundamine ja teadmistepõhisemaks. Avaliku sektori  

kuluefektiivsuse suurendamiseks juurutatakse avalike teenuste arendamise mõjuhindamise süsteem. 

Samuti teenib avaliku sektori kulutõhususe eesmärki avaliku sektori IKT-lahenduste re-

engineering’u toetamine ehk olemasolevate IKT-lahenduste edasiarendamine. Seda eelkõige 

eesmärgil, et mitte takerduda vanadesse tehnoloogiatesse, mille haldamine võib pikemas 

perspektiivis muutuda riigi jaoks otstarbetult koormavaks. 

 

Enamus avalike teenuste edendamise meetmete raames kavandatud tegevused nagu nt avalike 

teenuste ühtsete kvaliteedinõuete väljatöötamine, teenustega seotud õigusaktide ja protsesside 

ülevaatamine jne on olemuselt universaalsed, s.t. rakendatavad nii keskvõimu kui kohaliku 

omavalitsuse tasandil. 

 



Riigivalitsemise kvaliteeti mõjutab lisaks arengukavas ette nähtud meede infoühiskonna arengu 

teadmistepõhisemaks muutmiseks nt infoühiskonna alaste trendide ja uuringute senisest 

regulaarsema jälgimiseks ja levitamiseks.  

 

Riigivalitsemise ühtsemaks muutumist mõjutab selgelt ka arengukava elluviimine ise, mille raames 

pööratakse tähelepanu koordinatsiooni tõhustamisele nii valdkonna raames kui ka teiste 

poliitikavaldkondadega (sh koostöös era- ja vabasektori partneritega).  

 

 

Mõju julgeolekule ja rahvusvahelistele suhetele 

 

Infoühiskonna arengukava mõju julgeolekule väljendub turvalisuse kui infoühiskonna arendamise 

läbiva põhimõtte arvestamise. See tähendab, et mis tahes IT-lahenduste disainimisel, arendamisel või 

haldamisel võetakse arvesse turvalisuse mõõdet. Muuhulgas panustab arengukava inimeste 

turvateadlikkuse ja –oskuste tõstmisele. 

 

Infoühiskonna arengukava mõju rahvusvahelistele suhetele on positiivne. Eduka e-riigi kuvandi 

jätkuv arendamine toetab Eesti positsiooni ja sõnajõudu arvestatava partneri ja arvamusliidrina nii 

bilateraalsel tasandil kui rahvusvahelistes organisatsioonides.   

  

 

5. ARENGUKAVA JA RAKENDUSPLAANI 2014-2015 ELLUVIIMINE  

 

Arengukava elluviimine toimub kaheaastaste rakendusplaanide kaudu. Rakendusplaanides 

määratletakse täpsemalt antud aastatel arengukava eesmärkide täitmiseks meetmete raames tehtavad 

tegevused koos vastutajate ja kasutatavate rahaliste vahenditega. Sarnaselt arengukavaga koostatakse 

rakendusplaan Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna 

juhtimisel tihedas koostöös Riigi Infosüsteemide Ameti (RIA), teiste ministeeriumide ja 

Riigikantselei esindajate ning era- ja vabasektori partneritega.  

 

Rakendusplaanid, sh rakendusplaan 2014-2015, viiakse ellu projektikesksete arendustöödena ja 

tegevustena kooskõlas riigi IT arhitektuuri ja koosvõimeraamistikuga.  

 

Arengukava eesmärkidest tulenevate tegevuste rahastamise allikad on riigieelarve, Euroopa Liidu 

struktuurivahendid, muud välisvahendid ning sihtasutuste omavahendid (nt Eesti Lairiba Arendamise 

SA, Eesti Interneti SA).  

 

Arengukava maksumuseks kujuneb hinnanguliselt 215 miljonit eurot. Arengukava peamiseks 

rahastamisallikaks on Euroopa Liidu struktuurivahendid, millele lisanduvad riigi oma tuludest 

pärinevad ressursid. Arengukava eelarve täpsem jaotus ja maht kinnitatakse pärast Euroopa Liidu 

2014-2020 struktuurivahendite eelarve kinnitamist. Arengukava maksumuse prognoos ning 

rakendusplaani 2014-2015 vahendite jaotus on toodud arengukava lisas. 

 



Riigieelarvest finantseeritavate tegevuste kulusid kavandavad neid tegevusi elluviivad asutused, 

struktuurivahenditest rahastatakse pilootprojekte ning keskseid ja valdkondade üleseid 

arendustegevusi.  

 

 

6. ARENGUKAVA JÕUSTUMINE 
 

Arengukava jõustub pärast Vabariigi Valitsuse poolt kinnitamist. 

 

7. EELNÕU KOOSKÕLASTAMINE  
 

Eelnõu esitatakse Riigikantseleile, teistele ministeeriumidele ja omavalitsuste üleriigilistele liitudele 

kooskõlastamiseks valitsuse eelnõude infosüsteemi kaudu.  

 

Samaaegselt esitatakse eelnõu arvamuse esitamiseks avalikuks kommenteerimiseks osalusveebis 

www.osale.ee.  

 

Eelnõu avalikustatakse ettepanekute tegemiseks ka RISO kodulehel (www.riso.ee) ja arengukava 

veebilehel http://infoyhiskond.eesti.ee. 

 

 

 

 

 

 

Juhan Parts 

minister                              Marika Priske 

                                                                                                           kantsler   
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