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SELETUSKIRI 
 

Vabariigi Valitsuse korralduse „„Eesti infoühiskonna arengukava 2020” 

 koostamise ettepaneku heakskiitmine” eelnõu juurde 

 

 

Sissejuhatus ja eelnõu eesmärk 

Vabariigi Valitsuse korralduse „„Eesti infoühiskonna arengukava 2020” koostamise ettepaneku 

heaskiitmine” eelnõu on ette valmistatud lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 13.12.2005 määrusest nr 302 

„Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja 

aruandluse kord”. Kõnealuse määruse § 5 lõike 1 kohaselt peab valdkonna arengukava koostamiseks 

vastava valdkonna küsimuste eest vastutav minister esitama Vabariigi Valitsusele valdkonna 

arengukava koostamise ettepaneku, mis sama määruse § 5 lõike 3 kohaselt kiidetakse heaks 

Vabariigi Valitsuse korraldusega. 

 

„Eesti infoühiskonna arengukava 2020” on jätkuks hetkel kehtivale arengukavale „Eesti 

infoühiskonna arengukava 2013”. 

 

Arengukava algatamise ettepaneku, Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu ja seletuskirja koostasid 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna infoühiskonna talituse 

juhataja Karin Rits (tel 6 397 649, karin.rits@mkm.ee) ja riigi infosüsteemide osakonna juhataja 

Margus Püüa (tel 6 397 640, margus.pyya@mkm.ee).  

 

 

Eelnõu eesmärk 

Arengukava koostamise eesmärk on leppida kokku ja luua tingimused selleks, et kasutada 

infotehnoloogiast tulenevaid võimalusi tõhusalt Eesti strateegiliste eesmärkide, eelkõige 

konkurentsivõime kavas Eesti 2020 ja säästva arengu strateegias Säästev Eesti 21 seatud sihtide 

täitmiseks. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb arengukava koostamise käigus täpsustada 
rollijaotust ja koostöömehhanisme nii avaliku sektori siseselt kui ka avaliku ja erasektori vahel 
ning täpsustada infoühiskonna arengukava seos teiste valdkondlike arengukavadega. 
 

 

Eelnõu sisu 

Eelnõu ettepanek sisaldab kolme punkti: 

 Kiita heaks „Eesti infoühiskonna arengukava 2020” (edaspidi arengukava) koostamise 

ettepanek. Arengukava eesmärk on leppida kokku ja luua tingimused selleks, et kasutada 

infotehnoloogiast tulenevaid võimalusi tõhusalt Eesti strateegiliste eesmärkide täitmiseks. 

 Määrata arengukava koostamise eest vastutavaks ministeeriumiks Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium. 

 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil esitada arengukava koos rakendusplaaniga 

Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks hiljemalt 2013.a. juunis.  

 

Korralduse jõustumisega kaasnevad mõjud 
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Eelnõu vastuvõtmisega käivitub arengukava väljatöötamise protsess, mille läbiviimine on Majandus- 

ja Kommunikatsiooniministeeriumi jaoks põhimäärusest tulenev ülesanne. Kuna infoühiskonna 

arendamine on kõiki valdkondi läbiv teema, siis võib arengukava väljatöötamine põhjustada teatud 

halduskoormuse tõusu temaatikaga seotud teiste ministeeriumite ametnike jaoks. Samas pakub 

arengukava väljatöötamise protsess teiste valdkondade arengukavade koostajatele sisendit oma 

valdkonna tõhusamaks korraldamiseks tehnoloogia abil. 

 

Korralduse rakendamiseks vajalikud kulutused 

Eelnõu vastuvõtmisega ei kaasne täiendavaid riigieelarvelisi kulutusi, arengukava koostamisega 

seotud kulud kaetakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevuskuludest. 

 

Loodava strateegia eesmärkidest tulenevate tegevuste rahastamise allikad on riigieelarve, Euroopa 

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

Arendamise SA, Eesti Interneti SA). Arengukava koostamise protsessis arutletakse ka erasektori 

panuse üle strateegia eesmärkide saavutamisel – seda tehakse ITLi arenguvisiooni 2020 koostamise 

käigus.  

 

Lõplike investeeringute ja kulude maht sõltub arengukava koostamise käigus tehtavatest 

administratiivsetest ja poliitilistest otsustest. Esialgne indikatiivne vahendite vajaduse prognoos kogu 

rakendusperioodiks on 230 miljonit eurot, mis sisaldab hinnanguliselt struktuurivahendeid, muid 

välisvahendeid, riigi omavahendeid (kajastuvad asustuste IKT eelarvetes) ja sihtasutuste 

omavahendeid. Täpsem vahendite maht ja jaotus aastate kaupa esitatakse arengukava 

rakendusplaanide osana. 

 

 

 

 

 

 

Juhan Parts 

minister                              Marika Priske 

                                                                                                           kantsler   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


