06.06.2018
Majandus- ja taristuministri 6. juuni 2015. a käskkirja nr 15-0150 “Toetuse andmise
tingimused infoühiskonna teadlikkuse tõstmiseks“ muutmise eelnõu seletuskiri

1. Sissejuhatus
Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendite kasutamisel perioodil 2014–2020 Eestis on aluseks
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 14 nimetatud
partnerlusleppe alusel koostatud ning Vabariigi Valitsuse heaks kiidetud ja Euroopa Komisjoni
kinnitatud rakenduskava „Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava 2014–2020” (edaspidi
rakenduskava). Rakenduskava viiakse ellu perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse
(edaspidi STS) § 1 lõike 1 punkti 1 alusel.
Vastavalt STS § 12 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse kinnitatud perioodi 2014–2020
struktuuritoetuse meetmete nimekirjale on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
rakendusasutuseks (edaspidi RA) ja Riigi Infosüsteemi Amet rakendusüksuseks (edaspidi RÜ),
järgmistele Euroopa Regionaalarengu Fondist (edaspidi ERF) rahastatavatele meetme
tegevustele:
Tegevus 11.1.1
Tegevus 11.2.1

Tegevus 11.2.2
Tegevus 12.3.1
Tegevus 12.3.2

Telekommunikatsiooni taristu uuendamine ja uue rajamine.
Teenuste baastaristu arendamine ning selle piiriülese koosvõime
tagamine. Andmete ja tehnoloogiate taas- ja ühiskasutuse edendamine.
Olemasolevate ja uute infosüsteemide arendamine. Küberturvalisuse
tagamine.
Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine.
Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine kliendi ja
teenuse vaatest.
Analüüside, hindamiste, uuringute läbiviimine ning koostöövõrgustike
töö ja koolitustegevuste läbiviimine.

Majandus- ja taristuminister kehtestas 6. juunil 2015. a käskkirja „Toetuse andmise tingimused
infoühiskonna teadlikkuse tõstmiseks“. Kehtiva käskkirja kohaselt on toetusskeemi igaaastaselt kinnitav tegevuskava käskkirja lisa, mistõttu eeldab tegevuskava heakskiitmine ja
muutmine selle käskkirjaga kinnitamist.
Eelnõu koostas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna
nõunik Allan Allmere (tel 6397621, allan.allmere@mkm.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Käskkirjaga kinnitatakse toetusskeemi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmiseks“ 2018–2019.
aasta tegevuskava, mis on aluseks toetusskeemi eesmärkide saavutamisele. Toetusskeemi on
iga-aastaselt koostatavate tegevuskavade alusel ellu viidud alates selle kinnitamisest 2015.
aastal, ent neid ei ole kinnitatud käskkirja lisana. Tegevuste elluviimiseks vajalikud
alamtegevused meetme tulemuste saavutamiseks koos täpse eelarve ning ajaraamiga
sätestatakse toetusskeemi tegevuskavas, mis koostatakse Eesti Infoühiskonna Arengukava 2020
rakendusplaanide alusel. Tegevuskava, mille kinnitab rakendusasutus, uuendatakse igal aastal
ning see koostatakse kahe aasta perspektiivis. Käskkirjale lisatakse iga-aastase tegevuskava

muutmiseks ja täiendamiseks lisa 2. Lisa 2 tabelis toodud alaeesmärgid, meetmed ja
tegevussuunad viitavad Infoühiskonna arengukava 2020 rakendusplaani struktuurile.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on vastavuses Euroopa Liidu õigusega.
Eelnõu koostamisel on arvestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr
1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi
kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347,
20.12.2013, lk 320−469), artikli 96 tähenduses ühtekuuluvuspoliitika fondide majanduskasvu
ja tööhõive investeeringute eesmärgi rakenduskava (edaspidi rakenduskava), samuti Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1301/2013, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu
Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seonduvaid erisätteid ning
millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 289302).
4. Toetuse andmise tegevuskava mõjud
Eelnõu näol on tegu iga-aastase standardse protseduuriga (tegevuskava kinnitamine), mis on
vajalik infoühiskonna teadlikkuse tõstmise toetusskeemi elluviimiseks ning aitab seeläbi kaasa
infoühiskonna alase teadmuse ja teadlikkuse kasvule.
5. Käskkirja rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja käskkirja rakendamise
eeldatavad tulud
Vastavalt toetusskeemi tingimustele kinnitab rakendusasutus igal aastal toetusskeemi
tegevuskava kahe aasta perspektiivis. Käskkirjaga kinnitatakse toetusskeemi tegevuskava
aastateks 2018–2019.
Toetusskeemi tegevuskavasse lisatakse järgmised uued tegevused:
 Windowsi-põhiste kohtvõrkude turbe juhend
 Küberteadlikkuse kuu materjalid
 Küberrünnete demo vahendid
 Arvutikasutajate turvateadlikkuse ja turvalise käitumise uuring
 TehnoLoogika e-õppe materjalid
Lisaks korrigeeritakse tegevuste vastutajate nimesid, projektide kirjeldusi, ajaraami ja
eelarveid, suuremate muudatustena muuhulgas:
 vähendatakse Tark e-riik sarjas toimuvate ürituste (seminarid, konverentsid, infopäevad
jms) eelarvet 2018. aastal vastavalt tegelikele vajadustele ja nähakse ette vahendid
ürituste jätkamiseks 2019. aastal;
 nähakse ette vahendid Tark e-riik sarjast elluviidavate infoturbe alaste koolituste
jätkamiseks ja RIHA koolituste projekti lõpuleviimiseks 2019. aastal;
 nähakse ette vahendid avaandmete kasutamise edendamise projekti jätkamiseks 2019.
aastal;



suurendatakse rahvusvahelise eID konverentsi korraldamise eelarvet vastavalt
täpsustunud vajadustele;
 nähakse ette vahendid rahvusvahelise infoühiskonna konverentsi, kõrgemate
infoühiskonna kursuste, rahvusvahelise konverentsi “CERT-EE Symposium”
korraldamiseks 2019. aastal;
 suurendatakse eID lõppkasutajate teadlikkuse tõstmise eelarvet 2019. aastaks vastavalt
täpsustunud vajadustele;
 nähakse ette vahendid e-Eesti turundusmaterjalidele 2019.aastaks.
Väiksema muudatusena on kooskõlas toetuse andmise tingimustega marginaalselt
suurendatud/vähendatud tegevuste eelarveid vastavalt tegevuste tegelikule eelarvele.
Toetusskeemi tegevuste planeeritud eelarve 2018. ja 2019. aastaks kokku on 2 968 792,12
eurot. Tegelik eelarve selgub tegevuste elluviimisel ja võib osutuda väiksemaks:
hankelepingute maksumused võivad väheneda (hangete tulemusel sõlmitavad lepingud võivad
osutuda prognoositust madalama maksumusega, samuti võivad lepingute maksumused
väheneda lepingute täitmisel tulenevalt tegelike kulude vähenemisest).
6. Käskkirja jõustumine
Käskkiri jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Käskkirja eelnõu kooskõlastati märkusteta.

