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Kinnitatud rahandusministri 7. oktoobri 2013. a 

 käskkirjaga nr 134 „Programmi „Eelduste loomine avalike 

 teenuste kvaliteedi tõstmiseks IKT vahendite abil“ kinnitamine“ 

(rahandusministri …….  käskkirja nr …. sõnastuses) 

 

 

 

 Lisa 

 

 

Programm „Eelduste loomine avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks IKT vahendite abil“ 

 

1. Programmi nimetus 

Eelduste loomine avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks  infotehnoloogia ja 

kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendite abil. 

 

2. Rakenduskava, prioriteetse suuna ja meetme nimetus 

Programm on koostatud inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Suurem 

haldusvõimekus“ meetme „Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühenduste strateegilise 

juhtimissuutlikkuse tõstmine“ raames. 

 

3. Programmi rakendusasutus ja rakendusüksus 

Programmi rakendusasutus ja rakendusüksus on Rahandusministeeriumi Välisvahendite 

rakendamise osakond (edaspidi VRO).  

 

4. Programmi eesmärgid 

 

4.1. Üldeesmärk 

 Alused mõjusamate ja tõhusamate avalike teenuste pakkumiseks on välja arendatud. 

 

4.2. Alaeesmärgid 

1) avaliku sektori organisatsioonide ja nende koostööpartnerite teadlikkus avalike teenuste 

arendamise aktuaalsetest suundadest on kasvanud; 

2) uuringud ja analüüsid s.h detailanalüüsid avalike teenuste arendamiseks on läbiviidud 

ning vastavad lõppdokumendid koostatud; 

3) toimemudelid avalike teenuste efektiivsemaks pakkumiseks on analüüsitud ning 

kirjeldatud; 

4) avalike teenuste pakkumist toetavalt dokumendihalduselt terviklikule infohaldusele 

üleminek on analüüsitud ning vastav poliitika kirjeldatud; 

5) valdkondadeülene avalike teenuste kohta tagasiside andmise toimemudel on konkreetsete 

teenuste näitel analüüsitud ning kirjeldatud.  

 

5. Programmi kirjeldus 

 

Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ 

üldeesmärgiks on tagada Eesti avaliku sektori ja partnerite haldusvõimekuse tõus ja üks 

alameesmärke on tagada keskendumine kaasaegsemate ja efektiivsemate avalike teenuste 
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pakkumisele. Käesoleva programmi tegevused on otseselt mõeldud avaliku sektori 

organisatsioonide poolt pakutavate avalike teenuste pikaajalise planeerimise ja avalike 

teenuste poliitika elluviimise kvaliteedi tõstmiseks ning ühtlustamiseks. Programm võimaldab 

siduda kehtiva „Eesti infoühiskonna arengukava 2013“ eesmärgid ja tegevused avalikul 

konsulteerimisel oleva Infoühiskonna arengukava 2020 vastavate punktidega. Programmi 

vajalikkuse põhjendus alaeesmärkide ja tegevuste lõikes on esitatud punktis 5.3. 

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (edaspidi MKM) on alates 01.11.2011 loodud 

spetsiifilisi ülesandeid täitev osakond - infoühiskonna teenuste arendamise osakond, mille 

põhiülesanneteks on avalike teenuste ning avaliku sektori asjaajamise ja elektroonilise 

dokumendihalduse arendamise koordineerimine, lähtudes riigi infosüsteemi ja 

infotehnoloogia pakutavatest võimalustest. 

 

Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2011–2015 nähti ühe lahendusena ette avalike 

teenuste korraldamise rohelise raamatu koostamine. MKMi poolt on koostatud ja Vabariigi 

Valitsuse 16.05.2013 kabinetinõupidamisel heaks kiidetud avalike teenuste korraldamise 

roheline raamat
1
 (edaspidi ATKRR). Rohelised raamatud on poliitikate kujundamises Eestis 

uudsena kasutatavad dokumendid, mis kirjeldavad valdkonna probleemistikku, avavad 

põhimõttelised või olulisemad poliitikavalikud ning pakuvad välja võimalikud lahendusteed. 

 

Programmist rahastatakse valdkondlike uuringute ning mõjuanalüüside koostamist toetavate 

uuringute, analüüside korraldamist ja mudelite ning kontseptsioonide loomist, mis panustavad 

avalike teenuste korraldamise rohelise raamatu meetmete rakendamisele ning tõstavad riigi 

poliitika elluviimise võimekust. 

 

5.1. Seosed rakenduskava ning teiste meetmete ja programmidega 

 

Meetme „Riigi, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühenduste strateegilise 

juhtimissuutlikkuse tõstmine“ raames rakendati aastatel 2008–2010 projekte kolme 

toetusskeemi alusel: 

 ministeeriumide valdkondlike uuringute arendamine ja korraldamine; 

 strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine avalikus ja kolmandas sektoris; 

 valitsusvälise analüüsisuutlikkuse kasvatamine. 

2011. aastal liideti valdkondlike uuringute toetusskeem programmiga „Valitsuse töö 

pikaajalise planeerimise süsteemi arendamine ja korrastamine“.  

 

Meetme „Avaliku ja kolmanda sektori töötajate koolitamine ja arendamine“ raames 

kavandatakse osa koolitusi, et toetada kaudselt käesoleva programmi eesmärkide saavutamist. 

Samuti viiakse nimetatud meetme raames ellu stažeerimisprojekte, mis tõstavad 

ministeeriumide ja teiste asutuste strateegilise planeerimise ja juhtimise võimekust. 

 

Programmi „Strateegilise planeerimise võrgustiku arendamine“ raames keskendutakse 

eelkõige strateegilise planeerimise süsteemi ja nõuete uuendamisele, valitsusasutuste 

strateegiate hierarhia korrastamisele, tulemuslikkuse juhtimise süsteemi arendamisele 

riigieelarves ning täiendavalt ka ühtse uuringute andmebaasi loomisele. 

 

                                                           
1
 http://www.mkm.ee/public/ATKRR_2013.pdf 
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Programmi „Keskne koolitus“ raames kavandatakse korraldada strateegiate ja õigusaktide 

mõjude analüüsi  koolitusi ühtsete metoodikate süsteemseks rakendamiseks ja mõjuanalüüsi 

suutlikkuse arendamiseks. 

 

Programmi „Tippjuhtide arendamine“ raames kavandatakse korraldada eraldi avalike 

teenuste arendusprogramm tippjuhtidele. 

 

5.2. Toetuse andmise sihtgrupp 

Programmi elluviija on (MKM). Tegevused viiakse ellu koostöös valitsusasutuste, 

riigiasutuste, kohalike omavalitsustega ja nende hallatavate asutustega ning riigi omandis 

olevate sihtasutustega, näiteks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (edaspidi EAS). Lai 

sihtgrupi valik on tingitud sellest, et programmiga kavandatavad tegevused on oma olemuselt 

horisontaalsed.  See tähendab, et teenuste kvaliteet peab olema tagatud heal tasemel kõikides 

nimetatud asutuste gruppides. Kuna programmis kavandatud nn pehmete tegevustega (näiteks 

teavitused, uuringud, mudelid, analüüsid) plaanitakse avalike teenuste kvaliteeti tõsta, siis on 

oluline kaasata võimalikult lai asutuste gruppide ring. 

 

5.3. Toetatavad tegevused 

 

I. Avaliku sektori organisatsioonide ja nende koostööpartnerite teadlikkuse tõstmine 

avalike teenuste arendamise aktuaalsetest suundadest 

 

ATKRR-is toodud lahendused näevad ette avalikke teenuseid pakkuvate asutuste kompetentsi 

tõstmist teenuste, sh e-teenuste arendamisel. Teavitustegevuste raames tutvustatakse uusi 

suundi avalike teenuste (sh e-teenuste) arendamise valdkonnas ATKRR mõistes ja programmi 

tegevuste tulemusi.  

Teadlikkuse tõstmise raames viiakse läbi infopäevi, tööseminare ja koolitusi, mille raames 

tõstetakse üldteadlikkust ja konkreetsete valdkondade arendustegevuste läbiviimist 

puudutavat teadlikkust. Kavandatud tegevuste käigus tutvustatakse olemasolevaid 

abimaterjale protsesside kaardistamise ja reorganiseerimise valdkonnas, mis on hea e-teenuse 

arendamise eelduseks, ning mudeleid ja kontseptsioone, mis on abiks hea e-teenuse 

arendamise protsessi edukal läbiviimisel. Üldteadlikkuse tõstmisel informeeritakse asutuste 

juhtkonda, keskastme ja valdkondade juhte, kes on arendusprotsessi koordineerijad, 

eesmärgiga tuua välja olemasolevate juhendmaterjalide kasutamise vajalikkus 

arendusprotsesside läbiviimisel. Arendusprotsessi koordineerijatele suunatud teave on 

üldisema iseloomuga ning aitab vastata küsimustele, mida on vaja, et viia läbi 

arendusprotsessi ning missugustele üldpõhimõtetele toetuda.  

Teise suunana tõstetakse teadlikkust asutuste sisu- ja tugiosakondade töötajate seas, kelle 

ülesandeks on reaalselt osaleda arendusprotsessis (sisu- ja tugiosakonnad – arendatava 

teenuse omanikud, juriidilised ja IT osakonnad ning dokumendihalduse korraldamise eest 

vastutavad üksused). Arendusprotsessis osalejatele suunatud teave on detailsem ja praktilisem 

ning aitab vastata küsimustele, kuidas viia läbi arendusprotsessi, mida arvestada selle 

läbiviimisel ning kus on võimalik saada toetust ja lisainformatsiooni tekkinud küsimuste või 

probleemide puhul. 

Arendustegevus avalikus sektoris on tihedalt seotud seadusandluse muudatustega, mis 

mõjutab õigusnõustamisega tegelevaid inimesi ka väljapool avalikku sektorit. Käesoleva 

teavituskampaania raames on plaanis teavitada ka avaliku sektori partnereid õigusvaldkonnas. 

Väljatöötatud materjalid planeeritakse hoida veebikeskkonnas. Veebikeskkonnas hallatavad 

abimaterjalid on interaktiivsed ning laia kasutatavusega. MKM koostöös Riigi Infosüsteemi 

Ametiga (edaspidi RIA) on läbi viinud avaliku sektori äriprotsesside (tööprotsesside) 
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kaardistamise
2
 ja analüüsi koolituse ning käsiraamatu koostamise viie riigiasutuse ja ühe 

kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) asutuse põhjal. Nimetatud asutused olid juba varem 

tegelenud avalike teenuste pakkumise protsesside analüüsimisega ning projekti käigus 

läbiviidud koolitus võimaldas praktikat ühtlustada ja välja töötada käsiraamatu, milles on 

ühendatud teooria ja ühtlustatud praktika. Programmi raames tõstetakse teadlikkust 

protsesside kaardistamisel laiemalt asutustes, kes ei osalenud eelnimetatud projektis. RIA 

haldab teabeväravat eesti.ee, mille vahendusel teabevaldajad ja teenusepakkujad avavad oma 

teenuseid ühtses kontaktpunktis. Teabevärava haldamise praktilise töö käigus on välja 

töötatud teabe avaldamise ja teenuste avamise töökorraldus. See töökorraldus vajab laiemat 

tutvustamist teabevaldajate ja teenusepakkujate hulgas. Samuti arendatakse teabevärava 

keskkonna universaalset funktsionaalsust, mis on sobiv enamike avalike e-teenuste 

avamiseks. Ka pidevalt uueneva funktsionaalsuse tutvustamine on oluline osa teadlikkusest e-

teenuste arendamise valdkonnas. Programmi raames (vt toetatav tegevus III) töötatakse välja 

avalike teenuste disainimise metoodika, avalike teenuste keskkondade ja pakutavate teenuste 

strateegiline kontseptsioon, 20 e-teenuse detailanalüüs ja kontseptsioon ning  

dokumendivahetusviiside analüüs ja hindamismudel , mis vajavad samuti tutvustamist.  

Avalike teenuste arendamise ja üleriigilise ühtlustamise teemadel on vaja tõhustada koostööd 

avalikke teenuseid pakkuvate asutuste vahel ning kaasata koostööpartnereid ja huvigruppe. 

Piiriülese koostöö edendamiseks ning Eesti e-teenuste pakkumiseks välisriikide kodanikele 

avalike teenuste arendamise vallas tõlgitakse inglise keelde nii juba olemasolevaid (Avalike 

teenuste korraldamise roheline raamat, Protsessianalüüsi käsiraamat) kui ka programmi 

raames väljatöötatavad materjalide (analüüside, uuringute, strateegiate, mudelite, 

prototüüpide, kontseptsioonide) kokkuvõtted. 

 

Programmi raames kavandatavad tegevused: 

 Protsesside kaardistamise käsiraamatu tutvustamine
3
; 

 Avalike teenuste korraldamise uute suundade tutvustavad üritused maakondades (RIA, 

MKM), sh eesti.ee teabeväravas teabe avaldamise ja teenuste avamise töökorralduse 

ning keskkonna uueneva funktsionaalsuse tutvustamine; 

 Maanteeameti teenuste disainimise pilootprojekti raames koostatud mudeli, 

kontseptsiooni ja metoodika tutvustamine ning 20 e-teenuse detailanalüüsi ja 

kontseptsiooni tutvustamine (vt toetatav tegevus III); 

 Dokumendivahetusviiside analüüsi ja hindamismudeli tutvustamine (vt toetatav tegevus 

III); 

 Dokumendihalduselt terviklikule infohaldusele üleminekut toetavate tegevuste 

tulemuste tutvustamine (vt toetatav tegevus IV); 

 Avalike teenuste kohta valdkondade üleselt tagasiside andmise toimemudeli 

tutvustamine (vt toetatav tegevus V); 

  Koostöö-kohtumised ja arutelud partnerite, ekspertide, huvigruppide esindajatega 

avalike teenuste arendamise teemadel (riigi avalike teenuste kataloog, teenuste 

kvaliteedi parandamise seire, teenuste osutamise kanalistrateegia jt) kaasamise kava 

alusel. 

 Olemasolevate käsiraamatute ning oluliste programmi väljundite kokkuvõtete tõlkimine 

inglise keelde. 

 

                                                           
2
 Protsesskaardistus on organisatsiooni töö kirjeldamine, mille käigus tuvastatakse mingi kitsama 

funktsiooni või eesmärgi saavutamiseks vajalikud erinevad tegevused, osapooled, nende vahelised 
seosed ja toimimisloogika. 
3
 http://www.mkm.ee/public/Kasiraamat_v5_0_2013.pdf  
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II. Uuringud ja analüüsid s.h detailanalüüsid avalike teenuste arendamiseks 

 

Teenuste (sh e-teenuste) arendamisele peab kindlasti eelnema teenuste kasutajate – isikute ja 

ametnike – vajaduste analüüs. Teenuste arendusse ja testimisse tuleks kaasata teenuse tulevasi 

kasutajaid. Analüüsitakse olemasolevat seadusandlust ja asutusesisest töökorraldust.  

Fookuses on Sotsiaalkindlustusameti pakutavad teenused. 27.01.2012 sõlmiti MKM-i ning 

Sotsiaalministeeriumi (SoM) vahel Avalike teenuste arendamise koostöökokkulepe, mille 

kohaselt analüüsitakse ja kaasajastatakse üheskoos olemasolevate avalike teenuste 

äriprotsessid, infosüsteemi ärireeglid, tööprotsessidega seotud dokumentatsiooni. SKAIS II 

projekt omab valdkonnaülest mõju avalike teenuste kvaliteedi tõstmisel, selle raames luuakse 

mudel riigi poolt pakutavate soodustuste andmiseks, kuna Sotsiaalkindlustusamet on üks 

suurimaid klienditeenindajaid avalikus sektoris. Klientide arvuks on ca 800 000 füüsilist 

isikut, kes mahuvad kõikidesse vanusgruppidesse. Põhieesmärgiks on välja arendada 

vajaduspõhine toetuste, pensionite ja hüvitiste süsteem, mille toimivat loogikat saab tulevikus 

kasutada ka teistes valdkondades, kus pakutakse soodustusi. Valmistatakse ette uue 

infosüsteemi SKAIS II hankedokumentatsioon ning osaletakse SKAIS II arendusprotsessis, 

mille üks tegevus (analüüs 2014.a esimeses pooles) rahastatakse käesolevast programmist. 

SKAIS II eeldatav valmimise aeg on 2015. a teises pooles, projekti kogumaksumus on ca 

6 000 000 eurot, lõppmaksumus selgub hankeprotsessi lõpus ehk detsembris 2013. Avalike 

teenuste arendamisele eelnev analüüs peab kindlasti hõlmama seadusandluse, teenuse 

osutajate ja kasutajate rollide ning teenusega seotud tehnoloogia analüüsi ja viima vajadusel 

vastavate muudatusettepanekuteni. Eesmärgiks on riigile või KOV-ile pandud ülesande 

täitmine isiku jaoks võimalikult väikese aja- ja rahakuluga, mis võib tähendada ka teenuse 

delegeerimist. Oluline on avalik teenus üldisemalt ümber korraldada, et seda oleks mugav 

kasutada ja lihtne hallata. Juhul, kui on otstarbekas luua uusi e-teenuseid või arendada 

olemasolevaid, siis seda ka tehakse.  

SKAIS II projekti võib tinglikult jaotada 3 suurde etappi, milleks on:  

 Ettevalmistusetapp, mille käigus valmistatakse ette ja viiakse läbi  hange ning 

läbitakse RIHA protseduur. 

 Tarkvara arendusetapp, mille käigus teostatakse tulevase infosüsteemi analüüs, 

kirjeldatakse nõuded, viiakse läbi arendus ja testid ning koostatakse vajalikud 

juhendid. Käesoleva programmi raames teostatakse  arendustöödele eelnev analüüs ja 

kirjeldatakse arenduseks vajalikud nõuded.  

 Andmete migreerimise ja SKAIS II kasutuselevõtu etapp. 

 

Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis
4
 on eesmärgiks seatud muuta e-teenused mugavateks 

ja inimsõbralikeks i-teenusteks ning riigi teabeväravad (s.h eesti.ee) kujundatakse ning 

teenused muudetakse käepärasteks ja ligitõmbavateks. Oleme olukorras, kus kodanike ja 

ettevõtjate poolt neile kohustuste täitmiseks loodud teenused (näiteks erinevate 

aruandluskohustuste täitmine) on rahuldavad
5
, kuid isikute õiguste realiseerimiseks mõeldud 

teenuseid ning asutusteüleseid liitteenuseid osutatakse valdavalt füüsiliste kanalite kaudu 

(näiteks kaeve- ja ehituslubade taotlemine). Analüüside eesmärk on välja tuua võimalused, 

kuidas ka vähemarendatud teenused muuta käepärasteks ja ligitõmbavateks. 

Riigikantselei juhtimisel on alustatud Vabariigi Valitsuse ja ministeeriumide veebilehtede 

ülesehituse ühtlustamisega, mida käesoleva programmiga ei rahastata.  

                                                           
4
 https://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/valitsus/tegevusprogramm/valitsuse-

tegevusprogramm/Valitsusliidu%20programm%202011-2015.pdf 
5
 http://www.mkm.ee/public/Ettevotjate_rahulolu_riigi_avalike_e_teenustega_2012.pdf 
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Käesoleva programmi toetavas tegevuses III on kavandatud avalike teenuste disainimise 

protsessi mudeli väljatöötamine ja asutuste 20 e-teenuse (MKM-i ja MKM-i valitsemisala 

asutuste teenused) detailanalüüsi läbiviimine lähtuvalt välja töötatud  metoodikast. Teenuste 

uuele kujule viimisega on ilmnenud vajadus ühtlustada veebilehti ja iseteenindusportaale 

ministeeriumide valitsemisalades, kus uuel kujul disainitud teenused paiknema hakkavad. 

Iseteeninduskeskkondade ja veebilehtede uue kuvandi loomiseks on otstarbekas kaasata 

asutusi kes teenindavad suuremat hulka kliente, tagades maksimaalse ulatuse teenuste 

kasutajaskonnast. Euroopa Liidus on mitmed riigid alustanud nn „one stop shop`i“ loogika 

rakendamist, mille puhul on aluseks võetud iseteeninduskeskkondades ühetaoline 

käitumisloogika kliendi vaates. Programmi raames on plaanitud tutvuda paremate Euroopa 

liidu praktikatega. Suuri edusamme on teinud Inglismaa, Portugal, Holland ja Taani. 

Teabevärava eesti.ee ja Sotsiaalkindlustusameti, Statistikaameti, Maksu- ja Tolliameti ja 

Maanteeameti baasil käivitatakse analüüs avaldatava teabe ja avatud teenuste paiknemisel, 

mida on plaanis rahastada käesoleva programmi raames.   

 

Eesti.ee portaalis olemasolev e-teenus Ametlikud vormid
6
 ehk e-vormid on taotlused, 

päringud jms, mille kasutamiseks on vaja täita ekraanil olev vorm ja vajutada „Saada“ nuppu 

(selle asemel, et täita paber, allkirjastada ja asutusse kohale viia). Täidetud e-vorm saadetakse 

automaatselt asutusse, kes vormi süsteemi on lisanud ja seda haldab. Et e-teenuse 

olemasolevat funktsionaalsust parandada, on vaja koostada analüüs selleks, et vorm oleks 

maksimaalselt eeltäidetud ja vajadusel teha ettepanekud täiendavate X-tee teenuste tööle 

panemiseks ja vormide liitmiseks. Tellitava töö eesmärk on analüüsida ja ühtlustada e-

vormide väljad ja üleseehitus. Kirjeldada reeglid, millele peavad e-vormid vastama. Vastata 

laiemale küsimusele, kas üldse on e-vorme on üldse vaja või on olemas mingid teised 

lahendused selle teenuse osutamiseks.  
 

Programmi raames kavandatavad tegevused: 

 

 SKAIS2
7
 analüüs. Tegemist infosüsteemi analüüsi selle osaga, mille tulemuseks on 

infosüsteemi tarkvara üldine raamistik ja selle käitamiseks sobiva  majutuskeskkonna 

nõuded; 

 Avaliku sektori  ühise e-kuvandi analüüs. Veebilehtedel oleva info analüüs ja selle 

paigutus, e-iseteenindustes info analüüs, selle paiknemine ning teenuste paigutus 

Sotsiaalkindlustusameti, Statistikaameti, Maksu- ja Tolliameti, Maanteeameti ja Eesti 

Teabevärava baasil. Rahvusvahelise kogemusega tutvumine e-kuvandi 

analüüsimiseks. Tulemusena tekib mainitud asutustes ühest loogikast lähtuvad e-

iseteeninduse keskkonnad, lahendust saavad kasutada ka teised asutused; 

 E-vormide olemasoleva funktsionaalsuse analüüs ja parandamine.  

 

Tellitakse analüüsid. Hangete ettevalmistamisesse on kaasatud sihtgruppi kuuluvad 

ministeeriumid ja ametid. 

 

III. Toimemudelid avalike teenuste efektiivsemaks pakkumiseks 

 

Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel toimunud ATKRR-i arutelu tulemusel otsustas 

valitsuskabinet, et MKMil tuleb algatada Maanteeametis pilootprojekt kolme teenuse 

disainimiseks. On algatatud Euroopa Liidu struktuurfondide programmi "Infoühiskonna 

                                                           
6
  https://www.eesti.ee/portaal/!evormid.saatmine?asutus=&kategooria=&otsing=%25&isik=&caseid= 

7
 http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalkindlustusameti-infosuesteem-skais.html 

https://www.eesti.ee/portaal/!evormid.saatmine?asutus=&kategooria=&otsing=%25&isik=&caseid
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teadlikkuse tõstmine" raames projekt, mille käigus analüüsitakse Maanteeameti e-teenuste 

funktsionaalsust ja töötatakse välja näidismudel, mida on võimalik kasutada teiste avalike 

teenuste arendamisel.
8
 Nimetatud programmist rahastatakse Maanteeameti poolt osutatavate 

e-teenuste analüüs ja uuel kujul kirjeldamine ja töötatakse välja avalike e-teenuste disainimise 

protsessi mudel.  

Projekti esimeses etapis töötatakse Maanteeameti meeskonna poolt valitud 4 e-teenuse 

eelanalüüsi alusel vähemalt kolmele teenusele välja uue ja kasutajasõbraliku lahenduse 

kontseptsioon. Need tegevused on seotud väljavalitud 3 e-teenuse disainimisega. Tegevuse 

tulemusena parandatakse teenuste osutamise protsessi ja luuakse eeldused teenuse 

kasutajamugavuse parandamiseks. 

Projekti teises etapis töötatakse disainitud teenuste näitel välja üldkasutatav disainimise 

protsessi mudel. See tegevus avaldab mõju kogu avalikule sektorile e-teenuste pakkumise 

valdkonnas. Tulemusena tekib e-teenuste disainimise mudel, mida saavad kasutada kõik 

avaliku sektori asutused, kes kavatsevad e-teenuseid disainida. Protsessi tulemusena 

töötatakse välja e-kanali haldamise põhimõtted, e-teenuste mõjude hindamise metoodika ning 

määrtakse e-teenuse disainimise maksumus ja protsessis osalevate isikute rollid. 

Käesoleva programmi raames, mida võib nimetada projekti kolmandaks etapiks, töötatakse 

välja avalike teenuste keskkondade ja pakutavate teenuste strateegiline kontseptsioon, mille 

aluseks on eespool nimetatud juba algatatud projekti kahe etapi tulemused ning 20 e-teenuse 

disaini kontseptsiooni projekti tulemused. Projekti kolme etapi tulemuste baasil toimub 

loodud e-teenuse disainimise metoodika piloteerimine MKM allasutustes. Mudeli täiuslikuks 

rakendamiseks on oluline välja töötada kirjeldatud kontseptsioon ja metoodika. Täiendatud 

mudeli laiemaks rakendamiseks on oluline mudeli alusel läbi viia pilootprojektid e-teenuste 

disainimiseks ka teistes allasutustes, et tekiks erinevaid asutusi hõlmav mudel, mis arvestaks 

erinevate asutuste poolt pakutavaid teenuseid. Maateeameti näitel kasutades väljatöötatud 

mudelit, kontseptsiooni ja nõudeid koostatakse MKMi allasutuste 20 e-teenuse disainitud 

kirjeldus. Jätkutegevusena 20 e-teenuse detailanalüüsile ja kontseptsiooni väljatöötamisele 

viiakse läbi pilootprojekt ühe asutusteülese teenuse detailanalüüsi, kontseptsiooni ja kirjelduse 

koostamiseks. See tähendab et mitme erineva asutuse teenused on liidetud ühte protsessi ning 

kliendivaates tähendab see, et mitme teenuse asemel on üks teenus ning protsess on 

läbipaistev ja kiire ning klient ei pea suhtlema erinevate asutustega. Pilootprojekt oleks 

esimene samm, mille tulemusel, st analüüsi abil saaks julgustada ühe rohkem asutusi 

omavahel koostööd tegema, et ühist teenust pakkuda. Hetkel on situatsioon selline, et 

erinevatel põhjustel ei ole kõik kompleksteenuse osapooled huvitatud nö oma osa 

arendamisest. 

„Infoühiskonna arengukava 2020“
9
 meetme 5.3.1 „Paremate avalike teenuste arendamine IKT 

abil“ üheks mõõdikuks on paberivaba ametliku suhtluse osakaal kogu suhtlusest. Lisaks 

paberi, faili ja e-posti kujul edastatavatele ja dokumendihaldussüsteemides registreeritavatele 

dokumentidele on silmas peetud ka selliseid dokumente, mida edastatakse ja võetakse vastu 

muudes infosüsteemides ja elektroonilistes keskkondades ning mis erinevad traditsioonilistest 

dokumentidest oluliselt. Näiteks võib selliseks dokumendiks olla X-tee päring, mis edastab 

otsustuseks vajalikud andmed otse infosüsteemist infosüsteemi ja vahetab välja varem paberil 

edastatud tõendi. Või aruanne, mis koosneb osaliselt eeltäidetud ja osaliselt isiku enda poolt 

elektroonilises iseteeninduskeskkonnas sisestatud andmetest ning mida ei edastata asutusele 

dokumendihaldussüsteemi kaudu, vaid mis säilib infosüsteemis andmete ja seoste kogumina. 

                                                           
8
 http://www.mkm.ee/projektid-9/ (punkt nr 2) 

9
 https://valitsus.ee/sites/default/files/content-

editors/arengukavad/eesti_infouhiskonna_arengukava_2020_0.pdf 

http://www.mkm.ee/projektid-9/
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Paberivaba suhtluse osakaalu sihttase aastaks 2020 on 95%, täpne algtase teadmata. 2014. 

aasta alguses viis MKM läbi küsitluse
10

, mille eesmärk oli algtaseme määramine. Küsimustik 

saadeti Tellija poolt kõigile dokumendivahetuskeskusega DVK liitunud avaliku sektori 

asutustele. Küsitluse tulemusel selgusid mitmed probleemid, mis takistavad andmete 

kogumist ja analüüsi ning võivad esitada moonutatud pildi tegelikust olukorrast. Näiteks ei 

ole avaliku teabe seaduse § 12 lg 3 punktis 3
11

 antud loetelu praeguseks ammendav isegi 

dokumendihaldussüsteemide jaoks, teiste süsteemide dokumendivahetusviiside kirjeldus 

puudub aga sootuks. Asutustel on raskusi dokumentide saabumis- ja saamisviisi andmete 

kättesaamisel kõigist infosüsteemidest, masin-masin dokumendivahetuse kohta ei osata 

andmeid anda.  

Programmi raames analüüsitakse olemasolevaid dokumendivahetusviise ning analüüsi raames 

koostatakse nende ammendav loetelu (klassifikaatori kavand). Analüüsi alusel koostatakse 

mudel, mis annab soovitused, kuidas klassifikaator juurutada ning kuidas elektrooniliste 

dokumentide osakaalu määramiseks vajalikke andmeid kätte saada ja neid hinnata.  

 

  

Programmi raames kavandatavad tegevused: 

 Avalike teenuste disainimise protsessi mudeli väljatöötamine; 

o Avalike teenuste keskkondade ja pakutavate teenuste strateegilise 

kontseptsiooni väljatöötamine;  

 Asutuste 20 e-teenuse (MKM-i ja MKM-i valitsemisala asutuste teenused) detailanalüüs 

lähtuvalt metoodikast, teenuste strateegilisest konseptsioonist ja kasutatavuse nõuetest; 

o Konkreetse asutuse e-teenuste osutamise kontseptsioon väljatöötatud. 

Disainimudel seab raamid, mille sees iga konkreetne asutus tugineb 

kontseptsioonile, mis lähtub asutuse klientide arvust, kes konkreetset teenus 

tarbib ja teenuse tarbimise sagedusest.  

 

 

 Asutusteülese e-teenuse detailanalüüs ja kontseptsioon on koostatud ja ühe teenuse 

näitel kirjeldatud. 

 Dokumendivahetusviiside analüüs ja hindamismudeli väljatöötamine 

 

IV. Avalike teenuste pakkumist toetavalt dokumendihalduselt terviklikule infohaldusele 

üleminek 

 

ATKRR-s märgitakse, et asjaajamise valdkonnas tuleb võtta suund dokumendihalduselt 

terviklikule infohaldusele,  arvestades kõiki infosüsteeme ja keskkondi (sh sotsiaalmeedia), 

kus informatsioon tekib ning kus dokumente menetletakse või kättesaadavaks tehakse. 

Muuhulgas tuleks kaaluda ka ühiseid märksõnastikke, klassifikaatoreid jt infohaldust 

toetavaid võimalusi.  

Asjaajamise ja dokumendihalduse arendamine on üha enam seotud avalike teenuste 

arendamisega. Elektroonilise dokumendihalduse sidumine teenuste osutamisega on esimene 

samm infohalduse suunas, mis võimaldab välja töötada täiselektroonilisi menetlusprotsesse, 

parandada aruandlust, suurendada läbipaistvust ning tagada mis tahes kandjal hoitavate 

dokumentide ja nende tõendusväärtuse säilimise ettenähtud tähtaja jooksul. Selleks, et 

üleminek toimuks sujuvalt, tuleb analüüsida ja välja tuua kitsaskohad, mis takistavad 

infohaldusele üleminekut. Töötatakse välja strateegiline dokument, mille alusel määratakse 

                                                           
10

 https://www.mkm.ee/sites/default/files/elektroonilise_dokumendivahetuse_osakaalu_mootmine_2013.pdf 
11

 https://www.riigiteataja.ee/akt/108072014009#para12lg3p3 

https://www.mkm.ee/sites/default/files/elektroonilise_dokumendivahetuse_osakaalu_mootmine_2013.pdf
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kindlaks menetlussüsteemides hoitavad andmetest ja seostest koosnevad dokumendid, nende 

andmekoosseis, nende säilitustähtajad ja nende hävitamise või arhiveerimise põhimõtted. 

 

Esimeste tegevustega (infohalduse lähtekontseptsiooniga) on alustatud   alustatud. 14. juunil 

2013. a. toimunud dokumendihaldusnõukogu laiendatud koosolekul arutati läbi ja kiideti 

heaks tervikliku infohalduse lähtekontseptsioon ja üldsuunad. Toodi näiteid projektidest, mille 

käigus on analüüsitud asutuse tööd tervikuna
12

. Jätkutegevusena koostatakse 

strateegiadokument „Dokumendihalduselt infohaldusele“, lisaks vaadeldakse ühte 

dokumendiliiki, milleks on e-arve.  

 

 

Rahandusministeerium algatas 2011. aastal riigiasutuste ülemineku e-arvete lahendusele, 

eesmärgiga muuta  riigi raamatupidamine ühetaoliseks ja läbipaistvamaks, ning saavutada 30 

kordne kokkuhoid. Ühe e-arve käitlemisele kulub hinnanguliselt 40 eurosenti, paberarve 

maksab riigile ligi 13 eurot. Tegevusi realiseeriti tugiteenuste tsentraliseerimise projekti 

raames. Tänaseks on käivitatud projekt jõudmas lõpusirgele riigi 

raamatupidamiskohustuslaste raamatupidamise korraldamise tsentraliseerimisel. Seni ei ole 

üle mindud masinloetavate (XML vormingus) arvete vahetamisele ärisektoriga. On tehtud 

ettepanek riigihangete seaduse muutmiseks, et kehtestada kohustus ainult masinloetavate 

arvete kasutamiseks hangitavate kaupade ja teenuste kohta. Infohalduse kontseptsiooni 

kohaselt eelistatakse struktureeritud info kasutamist struktureerimata infole. E-arvete all 

mõeldakse arveid, mis on esitatavad masinloetaval kujul ja saavad liikuda erasektori ettevõtte 

süsteemist avaliku sektori asutuse süsteemi ja vastupidi.  

 

Käesoleva programmi raames analüüsitakse olemasolevaid e-arvete koostamise ja 

vahendamise võimalusi era ja avaliku sektori vahel  ning era- ja avaliku sektori valmisolekut 

rakendada masinloetavad e-arveid. Kirjeldatakse võimalikke meetmeid masinloetavate e-

arvete kasutamisele üleminekuks. RIA-l on olemas võimekus luua teenus, mille vahendusel 

väike- ja keskmise suurusega ettevõtted saaks tasuta koostada e-arveid ja neid riigiasutustele 

saata. Erasektori poolt on loodud võimalused e-arvete koostamiseks ja saatmiseks (nt e-

arved.eu, e-Arvekeskus, arved.ee), samas tugiteenuste tsentraliseerimise projekti 

koordineerijad  on avaldanud arvamust, et olemasolevad lahendused ei toeta kõiki süsteeme 

mida kasutavad ettevõtjad. Euroopa Komisjon on seadnud eesmärgiks kehtestada 

riigihangetes e-arvete esitamise kohustuslikkus aastaks 2016. Rahandusministeeriumi 

esindajate seisukohalt on õige aeg analüüsida võimalust laiendada see kohustus sama 

tähtajaga  kõigile avaliku sektori organisatsioonidele esitatavatele arvetele. Tänaseks on 

täiselektroonilist e-arvete esitamist avaliku ja erasektori vahel rakendanud Taani ja Soome.  

 

Üheks kitsaskohaks avalike teenuste osutamisel erinevate asutuste teeninduskohtades on 

riigilõivu või teenuste eest tasumine. Täna puudub ühine kontseptsioon ja reeglistik, mis 

kirjeldaks, missugused deebet- ja krediitkaartide makselahendused peavad või võivad olla 

asutustes, kus pakutakse teenuseid, mille eest peab tasuma. On asutusi, kus võetakse vastu 

kõikide pankade deebetkaarte, on asutusi, kus võetakse vastu ainult teatud pankade 

deebetkaarte ning on asutusi, kus palutakse kliendil tasuda vajalikud maksed pangas ja 

seejärel tagasi tulla. Selline ebamäärane olukord tekitab rahulolematust klientide seas ning 

raskusi süsteemi terviklikul haldamisel riigi poolt. Probleemi tuvastamiseks ja võimalike 

lahenduste pakkumiseks on vajalik läbi viia hetkeolukorra analüüs. Protsessi peavad olema 

                                                           
 

http://www.mkm.ee/public/DHN_140613_infohaldus_teesid.pdf
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kaasatud asutused, kes täna omavad makselahendusi enda teeninduskohtades, kellel vastavad 

lahendused puuduvad ning Rahandusministeerium. 

Programmi raames kavandatavad tegevused: 

 

 Dokumendi- ja infohalduse hetkeolukorra ja rahvusvaheliste kogemuste analüüs; 

o Rahvusvahelise praktikaga tutvumine 

o Dokumendihalduselt infohaldusele strateegia välja töötamine. 

 E-arved ja makselahendused avaliku sektori teeninduskohtades; 

o E-arvete rakendamise analüüs avaliku ja erasektori vahel; 

o Avaliku sektori teeninduskohtades makselahenduste analüüs ja ühtse 

kontseptsiooni väljatöötamine 

 

 

V. Valdkondadeülene avalike teenuste kohta tagasiside andmise toimemudel on 

konkreetsete teenuste näitel analüüsitud ning kirjeldatud.    

 

Tagasiside andmise võimalused (kus, kuidas, kellele, mille kohta saab tagasisidet anda) 

isikute poolt kasutatud teenuse kohta on asutuste lõikes erinevad. Mõned asutused on 

võimaldanud anda tagasisidet iga konkreetse teenuse kohta vahetult peale teenuse kasutamist. 

Mõned asutused koguvad tagasisidet e-posti või sisuakna vahendusel. Mõnel juhul puuduvad 

üldse selged juhised tagasiside andmiseks. Üldlevinud tagasiside kogumise vorm on 

rahuloluuuringute läbiviimine. Tänapäeval on olemas ka alternatiivsed teenusekasutajate 

rahulolu taset mõõtvad tööriistad
13

. Täna puudub ühtne süsteem, mis võimaldaks hinnata 

klientide rahulolu tarbitud teenustega erinevate asutuste lõikes.  

Programmi tegevuste käigus kasutatakse toimivat e-keskkonda, mille kaudu  küsitletakse neid 

isikuid, kes viimasel ajal on reaalselt teenust kasutanud. Lisaks pakutakse tagasiside e-

keskkonda, mis teeb tagasiside küsimise, töötlemise ja järelduste tegemise lihtsaks ja 

kuluefektiivseks.  Selle tulemusena on võimalik saadud tulemuste alusel analüüsida, kas 

analoogset süsteemi on otstarbekas rakendada regulaarselt avalikus sektoris. Programmi 

raames on plaanitud kaasata kõik olemasolevad ametid, inspektsioonid ja ministeeriumid, kes 

osutavad teenuseid kodanikele või asutustele. Kaasatavate asutuste mahuks on 40 asutust. 

E-keskkonna kasutamisega tekib vajadus seda tutvustada ametnikele, kelle ülesandeks on 

tagasiside haldamine läbi e-keskkonna. 

 

Programmi raames kavandatavad tegevused: 

 Tagasiside andmise süsteemi piloteerimine. Tagasiside keskkonna kasutusõiguse ning 

koolituse hankimine ning tulemuste keskne koondamine ja analüüs. 

 

VI Programmijuhtimisega seotud kulud 

 

Programmi raames kavandatavad tegevused: 

- Programmijuhi töötasu 

- Programmi personali ja juht- ja töörühmade liikmete koolituse ja arendusega seotud 

kulud (sh konverentsidel osalemisega seotud kulud, lähetuskulud), mis on seotud 

programmi tegevustega. 

                                                           
lolu_riigi_avalike_e_teenustega_2012.pdf 
13

 http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalkindlustusameti-infosuesteem-skais.html 
13

 http://www.mkm.ee/projektid-9/ (punkt nr 2) 
13

 https://www.osale.ee/konsultatsioonid/files/consult/224_Lisa1_personaalne_riigi_teenus_MKM_2012. 

http://www.mkm.ee/projektid-9/
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6. Abikõlblikud või mitteabikõlblikud kulud kululiigiti ja abikõlblikkuse alused 

 

Programmi raames on võimalik teha kulutusi programmi tegevuste elluviimiseks ja 

eesmärkide saavutamiseks kooskõlas käesolevas programmis sätestatuga ning Vabariigi 

Valitsuse 31. jaanuari 2007. a määrusega nr 26 “Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kulude 

abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord” (edaspidi 

abikõlblikkuse määrus).  

 

6.1. Abikõlblikud on järgmised kulud: 

 

1) programmi tegevuste elluviimisega seotud uuringute, analüüside, mudelite, 

kontseptsioonide ja küsitluste kavandamise ja tegemise ning nende tulemuste 

avalikustamisega seotud kulud; 

2) rahvusvahelise praktikaga tutvumisega seotud kulud  avalike teenuste kvaliteedi tõstmist 

toetavate kontseptsioonide, mudelite ja süsteemide teemal (konverentsidel osalemise kulud, 

lähetuskulud ekspertide vastuvõtukulud);  

3) personalikulu, mis on seotud  programmi juhtimise või selles eksperdina osalemisega; 

4) programmi personali  transpordi ja majutusega seotud kulud vastavalt alapunktis 8 

nimetatud määrustele; 

5) konverentside, seminaride, koolituste ja infopäevade korraldamisega seotud kulud, 

sealhulgas tasu korraldamise eest, ruumide ja tehnika rent ning osalejate toitlustuskulud kuni 

20 eurot päevas isiku kohta, sh kulud, mis on käsitatavad erisoodustusena, v.a erisoodustuselt 

tasutav maks; 

6) metoodikate, õppematerjalide ja koolitusprogrammide väljatöötamise ning nende 

avalikustamisega seotud kulud, sh veebipõhiste interaktiivsete abimaterjalide 

väikesemahulised infotehnoloogilised arendused; 

7) e-keskkondade kasutusõiguse tasud; 

8) transpordi, majutuse ja lähetusega seotud kulud vastavalt abikõlblikkuse määruse §-le 3 ja 

lisale 1 ning töölepingu seaduse § 40 lõike 3 alusel kehtestatud määrusele ning avaliku 

teenistuse seaduse § 44 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele, samuti lähetava asutuse 

sisekorraeeskirjale;  

9) suulise ja kirjaliku tõlkega seotud kulud; 

10) trükiste küljendamise, trükkimise ja avalikustamisega seotud kulud; 

11) teavitamisega seotud kulud;  

12) muud programmi elluviimiseks vajalikud kulud. 

13) juht- ja töörühmade liikmete koolituse ja arendusega seotud kulud (sh konverentsidel 

osalemisega seotud kulud, lähetuskulud), mis on seotud programmi tegevustega. 

 

6.2 Mitteabikõlblikud on järgmised kulud: 

1) ametniku ja töötaja  töötasu, kui tasustatav töö on seotud senise ametijuhendi- või 

töölepingujärgsete ülesannete täitmisega, kui programmiga seotud  töö lisanduvus ei ole 

eristatav; 

2) infotehnoloogilised arendustööd, välja arvatud interaktiivsete abimaterjalide 

väiksemahulised infotehnoloogilised arendused; 

3) toetust saavate asutuste üldkulud abikõlblikkuse määruse § 3 tähenduses; 

4) abikõlblikkuse määruse § 15 kohaselt määratletud mitteabikõlblikud kulud; 

5) seadmete soetamise ning põhivara kulumiga seotud kulud; 

6) teised kulud, mis ei ole kooskõlas programmi eesmärkidega. 
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6.3. Muud programmi abikõlblikkuse alused: 

1) kulusid võib lugeda abikõlblikuks, kui need on programmi elluviimisega otseselt seotud, 

põhjendatud, läbipaistvad ja detailselt kirjeldatud ning on tekkinud projekti abikõlblikkuse 

perioodil ja sellele järgneva 45 kalendripäeva jooksul, kui kulude tekkimise aluseks olevad 

tegevused toimusid projekti abikõlblikkuse perioodil; 

2) käibemaks on programmi tegevuste raames abikõlblik, kui on võimalik näidata, et toetuse 

saaja on lõpptarbija, kellel vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole õigust 

projekti raames tasutud käibemaksu oma maksustatavast käibest maha arvata või käibemaksu 

tagasi taotleda ning temale ei hüvitata käibemaksu muul moel; 

3) programmi raames on abikõlblikud Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2007. a määruses nr 

211 „Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning 

toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused 

ning kord“ sätestatud teavitamisega seotud kulud.  

 

7. Programmi eelarve 

 

1) toetuse maksimaalne määr on 83,41% ja maksimaalne summa on 610 000 eurot; 

2) omafinantseeringu minimaalne määr on 16,59%; 

3) tulu tekkimisel peab programmi elluviija järgima abikõlblikkuse määruse §-s 11  sätestatud 

tingimusi; 

4) programmi eelarve on esitatud programmi lisas;  

5) programmi eelarve rahastamisallikate lõikes perioodil 2013–2015 on: 

 

 Struktuuritoetus 

(a) 

 

Avaliku 

sektori 

osalus 

omafinantseeringuna 

(b) 

Erasektori 

osalus 

omafinantseering

una (c) 

 

KOKKU 

(d)=(a)+(b)+(c) 

 

Programm 

kokku 

2013–2015 

83,41% 

  
610 000 

16,59% 

  
121 315 

 

 

0 

100% 

  

731 315 

 

8. Indikaatorid 

Programmi seosed rakenduskavas toodud indikaatorite sihttasemetega 

Indikaatori tase Indikaator Algtase Sihttase 

 

Väljundindikaatorid Koolitatute arv 0 2013/2015  – 1 550 

 

Väljatöötatud uute 

koolitusprogrammide arv 

0 2013/2015 – 5 

 

Väljatöötatud metoodikate, 

kontseptsioonide, mudelite ja 

strateegiadokumentide arv  

0 2013 – (Avalike teenuste 

keskkondade ja pakutavate 

teenuste strateegiline 
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kontseptsioon (1) 

2015 –(  

Dokumendivahetusviiside 

hindamise mudel (1); 

Tervikliku infohalduse 

strateegia (1)  

 

Läbiviidud uuringute ja analüüside 

arv 

0 2013/2015 

Dokumendi- ja infohalduse 

hetkeolukorra ja 

rahvusvaheliste kogemuste 

analüüs (1);  

E-arvete rakendamise analüüs 

avaliku  ja erasektori vahel , 

teeninduskohtades 

makselahenduste analüüs (2);  

SKAIS2 analüüs (1);  

Avaliku sektori  ühise e-

kuvandi analüüs (1);  

e-vormide olemasoleva 

funktsionaalsuse analüüs (1)  

 Tagasiside andmise süsteemi 

piloteerimine 

0 2014  

Tagasiside andmise süsteem 

rakendatud (1) 

 e- teenused on kirjeldatud vastavalt 

toimemudelile. 

0 2014   

MKMi haldusala 20  e-

teenustest on vastavalt 

toimemudelile kirjeldatud ja  

nende arendusvajadused 

määratletud (20) 

2015  

1 asutusteülene e-teenus on 

kirjeldatud vastavalt 

toimemudelile (1) 

Mõjuindikaatorid 

 

 

Osalejate rahulolu läbiviidud 

koolitustega 

0 2013 – vähemalt 85 % 

2014 – vähemalt 85% 

2015 – vähemalt 85% 
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Klientide rahulolu e-teenuseid 

pakkuvate keskkondadega (SKA, 

MTA, MA)  

74
14

% 2014 – paraneb 

2015 – paraneb 

2016 – 85% 

 

 

 

9. Programmi elluviimise korraldus 

 

Kõigi programmi arendustegevuste elluviija ja toetuse saaja on MKM. Programmi partner on 

Sotsiaalministeerium. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimääruse §11 

kohaselt on ministeeriumi valitsemisalas riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine, 

mille täitmiseks on alates 01.11.2011 loodud spetsiifilisi ülesandeid täitev osakond - 

infoühiskonna teenuste arendamise osakond, mille põhiülesanneteks on avalike teenuste ning 

avaliku sektori asjaajamise ja elektroonilise dokumendihalduse arendamise koordineerimine, 

lähtudes riigi infosüsteemi ja infotehnoloogia pakutavatest võimalustest (§20 p1
1
).  

Programmi elluviimiseks värvatakse programmi juht, kelle ülesandeks on programmi raames 

käivitatud projektide koordineerimine, täitmise jälgimine ning korraldusliku ja organisatoorse 

poolega tegelemine programmi raames. Samuti perioodilise aruandluse koostamine ning 

informatsiooni edastamine. 

Programmi parema rakendamise tagamiseks moodustatakse iga käivitatud projekti kohta 

asjaomaste ministeeriumide ja ametite esindajatest juhtrühm. Juhtrühma otsusega: 

- moodustatakse vajalik(ud) töörühm(ad) püstitatud eesmärkide saavutamiseks 

- määratakse projektijuht 

- määratakse töörühma(de) juht/juhid 

- kinnitatakse projekti töökorraldus ja aruandluse mehhanismid  

Igas projektis osaleb juhtrühma tasandil MKMi infoühiskonna teenuste arendamise osakonna 

ametnik. 

Konkreetse projekti juht annab aru juhtrühmale ja programmijuhile (MKM). Programmijuht 

annab aru rakendusüksusele. 

 

 

10. Programmi elluviija kohustused 

 

Programmi elluviijale kohalduvad kõik perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduses ja selle 

alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud toetuse saajale kohalduvad kohustused.  

Ühtlasi on programmi elluviija kohustatud: 

1) esitama VRO-le kooskõlastamiseks programmi tegevuste detailse loetelu ja eelarve 

programmi kinnitamise aasta kohta 30 tööpäeva jooksul alates programmi kinnitamisest; 

2) rakendama programmi vastavalt käesolevale programmile, sh selle lisas toodud eelarvele 

ning VRO-ga kooskõlastatud programmi tegevuste detailsele loetelule ja eelarvele; 

3) pakkujate paljususe korral peab programmi elluviija küsima vähemalt kolm võrreldavat 

pakkumist ning esitama eelistatud pakkumise põhjenduse, kui teenuse või asja hind on suurem 

                                                           
14

 http://www.mkm.ee/public/Ettevotjate_rahulolu_riigi_avalike_e_teenustega_2012.pdf 
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kui 3200 eurot (ilma käibemaksuta) või vastavalt asutusesiseselt kehtestatud piirmäärale, välja 

arvatud juhul kui piirmäär on kõrgem käesolevas punktis sätestatust. Juhul kui pakkujate 

paljusus puudub ja programmi elluviija ei ole küsinud võrreldavaid pakkumusi, siis peab see 

olema põhjendatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;  

4) koguma programmis osalejate kohta nõutavaid andmeid vastavalt Euroopa Komisjoni 

määruse (EÜ) nr 1828/2006  XXIII lisale; 

5) koguma programmis osalejate kohta nõutavaid andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse 

seadusega; 

6) maksma VRO poolt tagasinõutava toetuse tagasi tagasinõudmise otsuses märgitud summas 

ja tähtajaks;  

7) maha arvama puhastulu, mida saadakse programmi abikõlblikkuse perioodil  ning 

teavitama tulu saamisest viivitamata VRO-d; 

8) säilitama taotluse ja projektide teostamisega seotud dokumentatsiooni vähemalt 

31. detsembrini 2025; 

9) teavitama VRO-d, kui programmiga samalaadsetele tegevustele on taotletud toetust teistest 

meetmetest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest.  

 

11. VRO õigused ja kohustused 

 

VRO-l on õigus: 

1) teha järelevalvetoiminguid toetuse ning omafinantseeringu kasutamist kajastavate 

kuludokumentide ja tasumist tõendavate dokumentide ning tehtud tööde üle; 

2) nõuda programmi kirjelduses sisalduvate projekti tegevuste ja kulutuste kohta asjakohaste 

lisaandmete ja -dokumentide esitamist; 

3) keelduda toetuse väljamaksmisest või nõuda toetus tagasi täielikult või osaliselt, kui toetust 

on kasutatud mitteabikõlblike kulude katteks; 

4) algatada programmi kinnitamise otsuse kehtetuks tunnistamine kooskõlas perioodi 

2007−2013 struktuuritoetuse seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatuga;  

5) algatada programmi muutmine, kui selgub, et programmi eesmärke ei ole võimalik 

saavutada.  

 

VRO on kohustatud: 

1) tegema programmi kirjelduse ja aruande- ja väljamaksetaotluse vormid ning asjakohased 

juhendmaterjalid programmi elluviijale kättesaadavaks  veebilehel www.avalikteenistus.ee; 

2) nõustama programmi elluviijat; 

3) säilitama taotluse ja projektide teostamisega seotud dokumentatsiooni vähemalt 

31. detsembrini 2025.  

 

12. Toetuse väljamaksete tegemise tingimused ja kord 

 

1. Toetuse väljamakseid tehakse perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 23 lõike 4 

alusel rahandusministri poolt kehtestatud toetuse väljamaksmise tingimustel ja korras ning 

vastavalt programmi kirjeldusele. 

2. Programmi raames teostatakse reeglina väljamakseid tasutud või osaliselt tasutud 

kuludokumentide alusel. 

3. Programmi elluviijale võib VRO kaalutlusel anda ettemakset vastavalt rahandusministri 1. 

märtsi 2007. a määruse nr 15 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise 

tingimused ja kord“ §-le 9
1
. 

4. Programmi elluviija esitab vormikohase väljamakse taotluse. Väljamakse taotlusele lisab 

programmi elluviija kuludokumentide ja vajadusel tasumist tõendavate dokumentide koopiad 

http://www.avalikteenistus.ee/
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ning hankemenetluse või pakkumiste võtmise koopiad ning VRO nõudmisel muud 

asjakohased dokumendid.  

5. VRO kontrollib programmi elluviija esitatud väljamakse taotlust ning väljamakse tegemise 

aluseks olevaid kuludokumente ja vajadusel maksete tegemist tõendavaid dokumente; 

6. Kui programmi elluviija esitatud väljamakse taotlus on korrektselt täidetud ja kulud on 

abikõlblikud ning vastavuses programmi kirjeldusega, sisestab VRO väljamakse taotluse 

struktuurifondide infosüsteemi ja aktsepteerib väljamakse taotluse  hiljemalt 14 kalendripäeva 

jooksul taotluse VRO-sse saabumise päevast arvates.  

7. Kui programmi elluviija esitatud väljamakse taotlus on puudustega, teavitab VRO sellest 

programmi elluviijat viivitamata. Väljamakse tegemiseks peab programmi elluviija esitama 

uue väljamakse taotluse. 

8. Viimane väljamakse taotlus esitatakse koos programmi lõpparuandega. Viimane 

väljamakse tehakse pärast programmi lõpparuande heakskiitmist. Viimane väljamakse taotlus 

tuleb esitada hiljemalt 30. aprillil 2015. a. 

 

13. Programmi muutmise tingimused ja kord 

1. Programmi elluviija on kohustatud taotlema VRO-lt programmi muutmist juhul,  kui 

programmi elluviija soovib muuta:  

a.  programmi abikõlblikkuse algus- või lõppkuupäeva; 

b. programmi tegevusi;  

c.  programmi eelarves kulureale ettenähtud kulurea mahtu teise kulurea mahu arvelt 

rohkem kui 20%. 

2. Programmi elluviija on kohustatud VRO-d kohe teavitama, kui muudetakse tegevuste aegu 

või muutuvad kontaktisikud.  

3. Programmi elluviija võib vajadusel kooskõlastatult VRO-ga teha muudatusi programmiga 

kinnitatud eelarve kuluridadel 20% ulatuses. Kui kulurea muutmise ühekordne või 

kumulatiivne summa on rohkem kui 20% programmi teise kulurea mahu arvelt, esitab 

programmi elluviija VRO-le taotluse programmi eelarve muutmiseks, tuues välja ka kõik juba 

tehtud muudatused. 

4. VRO vaatab eelmises punktis nimetatud eelarve muutmise taotluse läbi ja kui puudusi ei 

ole, otsustab muutmise või mittemuutmise 15 tööpäeva jooksul alates taotluse kättesaamisest. 

5. Puuduste korral programmi eelarve muutmise taotluses tagastab VRO selle programmi 

elluviijale ning annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb 

puuduste kõrvaldamiseks ettenähtud tähtaja võrra. 

6. Programmi kirjelduse muutmise taotluse rahuldamisest võib keelduda, kui muudatused ei 

ole kooskõlas programmi ja inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna 

„Suurem haldusvõimekus“ sisu ja eesmärkidega, programmi muutmise korral ei oleks 

programmi elluviimist võimalik lõpetada punktis 16 sätestatud tähtajaks või programmi 

kirjelduse muutmist ei võimalda programmi eelarve. 

7. VRO otsustab programmi kirjelduse muutmise 21 kalendripäeva jooksul pärast muutmise 

avalduse saamist.  

 

14. Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamise tähtajad ja kord 

1. Programmi elluviija esitab toetuse kasutamise kohta seirearuanded vastavalt perioodi 

2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 24 lõike 4 alusel kehtestatud korrale. 

2. Programmi elluviija esitab VRO-le vormikohase programmi vahearuande ja selle 

elektroonilise koopia üks kord aastas (31. jaanuariks). 

3. Programmi elluviija esitab VRO-le vormikohase programmi lõpparuande ja selle 

elektroonilise koopia 31 kalendripäeva jooksul pärast programmi abikõlblikkusse perioodi 

lõppkuupäeva. 
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4. VRO kontrollib 20 tööpäeva jooksul pärast vahe- või lõpparuande (edaspidi koos 

seirearuanne) laekumist, kas programmi seirearuanne on vormikohane ja nõuetekohaselt 

täidetud.  

5. Juhul kui vahearuandes puudusi ei ole, kinnitab VRO programmi vahearuande. 

6. Juhul kui lõpparuandes puudusi ei ole, kooskõlastab ja kinnitab VRO lõpparuande.  

7. Vahearuandes puuduste esinemise korral annab VRO programmi elluviijale vähemalt 10 

tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks ning kinnitab programmi vahearuande 5 tööpäeva jooksul 

pärast puuduste kõrvaldamist. 

8. Lõpparuandes puuduste esinemise korral annab VRO programmi elluviijale vähemalt 10 

tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks ning edastab lõpparuande 5 tööpäeva jooksul pärast 

puuduste kõrvaldamist VRO juhile kinnitamiseks. 

 

15. Toetuse tagasinõudmine ja tagasimaksmine 

1. Toetuse tagasinõudeid menetleb VRO vastavalt perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse 

seaduse §-le 26. 

2. Toetuse tagasimaksmine toimub vastavalt perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse §-

dele 27 ja 28.  

 

16. Abikõlblikkuse perioodi algus ja lõpp 

 

Programmi tegevused on abikõlblikud 01.07.2013. a kuni 31.03.2015. a. 
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Vorm A 

Programmi finantsplaan 
 

Finantseerimisallikas 
 

Summa Osakaal 

1. Programmi kogumaksumus (rida 2+5) 
 

731 315 100% 

S
tr

u
k
tu

u
ri

to
e

tu
s
 2. Struktuuritoetus 

 
 

610 000 
 

83,41% 
 

O
m

a
fi
n
a
n
ts

e
e
ri
n

g
 3. Programmi elluviija osalus  16 315  2,23%  

4. Programmis osaleva partneri osalus  105 000 14,36% 

5. Omafinantseering kokku (rida 3+4) 121 315 16,59% 
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Vorm B 

 

Programmi eelarve kulukohtade lõikes 

Aastad: 2013 - 2015 

Programmi nimetus: „Eelduste loomine avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks IKT vahendite abil“ 

Programmi elluviija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakond 
 

  
Rea 

nr 

Kulukoht Struktuuri- 

toetus 

(83,41%) 

Omafinantseering 

 
Kulud kokku 

 

Programmi 

elluviija osalus 

(2,23%) 

 

Programmis 

osaleva 

partneri osalus 

(14,36%) 

 

Omafinantseering 

kokku 

(16,59%) 

1 2 3 4 5 6=4+5 7=3+6 

1 Programmi juhtimisega seotud kulud 40 000 

 

16 315 

 

0 16 315 56 315 

2 Programmi sisutegevuste elluviimise 

kulud 

 

 

 455 000 

  

0 

 

0 

  

0 

 

 455 000 

3 SKAIS2 analüüsikulu 115000 0 105 000 105 000 220 000 

4 Kulud kokku   

610 000 

  

16 315 

 

105 000 

  

121 315 

  

731 315 
 

 


