Prioriteetne suund “Haldusvõimekus”
 Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine
- analüüsid, rakke- ja ekspertrühmad, õiguse revisjonid, strateegilise planeerimise
ja kaasamise arendamine

 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja
institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu
-

koolitused ja arendustegevused keskvalitsuse ja kohalikul tasandil
organisatsioonide arendamine läbi juhtimisvõimekuse tõusu

*Lisaks panustab haldusvõimekuse arendamisse ka MKM juhitav e-teenuste
arendamise meede (käsitletakse eraldi MKMi memos)
Merilin Truuväärt, Riigikantselei
Miia Mänd, Anres Võrang, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

OP väljundnäitajate saavutamine
OP
väljundnäitajate Saavutus Sihttase % Kommentaar
saavutus
tase 2016
2023
Koolitustel
Horisontaalsed
riigiülesed
osaluskordade
arv
koolitused (2016. a fookus EL
5 453
19 584 28
(Keskvalitsus)
eesistumise ettevalmistamise
toetamisel)
Koolitustel osaluskordade
2016. a fookus peamiselt
5 226
arv (KOV)
9 752
54 Haldusreformi
elluviimisega
seotud koolitused.
Toetatud
keskvalitsuse
Hetkel 9 projekti käimas
organisatsioonid, kes said
(jooksev). 2017. a näitaja
ESF toetust parandamaks
oluliselt paraneb. OP muudatus
6
51
12
oma juhtimissüsteeme
indikaatori sõnastuse osas (nii
juhtimissüsteemide
kui
protsesside toetamine)

OP väljundnäitajate saavutamine
OP väljundnäitajate saavutus

Saavutus Sihttase
tase 2016
2023

Tehtud analüüside arv

5

65

Kaasamisprojektide arv

2

9

% Kommentaar
Ettepanek
sihttaseme
vähendamiseks
45-le.
8
Tänaseks 17 analüüsi
lõppenud või lepingus.
Tänaseks
5
projekti
22
lõppenud või lepingus.

OP väljundnäitajate saavutamine
OP
väljundnäitajate Saavutus Sihttase
saavutus
tase 2016
2023
Strateegilise juhtimise
0
11
arendusprojektide arv
Rakke- ja ekspertrühmade
arv
Kodifitseeritud
seaduseelnõude arv, mis on
esitatud Vabariigi Valitsusele
heakskiitmiseks
Avalike teenuste parandamise
eesmärgil läbi viidud projektide
arv

2

15

0

6

37

200

% Kommentaar
Alustatud
on
ühe
arendusprojektiga
Lõppenud + käivitatud
13 kokku
12
rakke-või
eksperdirühma töö.
Kõigi kuue revisjoniga on
alustatud.
0
0

18

Olulisemad projektid 2016 (I)
VV
üldeesmärk
Julgeolek

Meetmetest rahastatud olulisemad projektid

riigikaitseõiguse revisjon
elanikkonna kaitse rakkerühm
kriisiaja tervishoiukorralduse ekspertrühm
kriisitelefoni ekspertrühm
teaduse rahastamise ja korraldamise rakkerühm
lennunduse ekspertrühm
juhita autode ekspertrühm
maksejõuetusõiguse revisjon
analüüs põlevkiviressursi optimaalsema tasustamisest
võimalustest
Madalapalgalis a) hoolduskoormuse rakkerühm
te toimetulek
b) rahvastiku tervise arengukava vahehindamine koos
soovitustega meetmete tõhustamiseks.
a)
b)
c)
d)
Majanduskasv a)
b)
c)
d)
e)

Olulisemad projektid 2016 (III)
Fookus
Riigireform ja
ääremaastumise
pidurdamine

EL eesistumine

Meetmetest rahastatud olulisemad projektid
a) riigiülesannete analüüs (riigivalitsemise reformi toetavad projektid)
b) 0 bürokraatia rakkerühm
c) haldusreformi ekspertrühm
d) tervise valdkonna funktsionaalne analüüs
e) ministeeriumide ühismaja analüüs
f) riigi kinnisvara optimeerimise analüüs
g) uuring riigihangete seaduse rakendamise majanduslikest mõjudest
h) riigi ülesannete kolmandale ja erasektorile üleandmise metoodika
i) arendusprogrammid tippjuhtidele, keskastmejuhtidele, KOV juhtidele ja
vabaühendustele
j) omavalitsusüksuste ühinemisi soodustava ekspertteenuse osutamine
k) taotlusvoor “omavalitsusüksuste vabatahtliku ühinemise
koordineerimine”
Eesistumist toetatakse koolituste, stažeerimiste, juhendmaterjalide ja
analüüsidega.

Tähelepanekud ja ettepanekud
12.1.Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja
institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu







Keskse koolituse meede on 2016. aastal hoogustunud - tegevuse tulemused
on periood lõpuks saavutatavad, ettevalmistavad tegevused võtavad aega
(kvaliteet). Algatatud on spetsiaalseid erinevaid arendustegevusi
poliitikakujundajatele, tõstmaks poliitikakujundajate analüütilist suutlikkust.
Suurem sünergia erinevate toetusskeemide vahel! Elluviijatega arutelud,
kuidas koolitused võiksid paremini toetada teiste meetmete eesmärke ja
olulisi teemasid (nt innovatsioon, teenuste kasutajakeskne arendamine,
poliitikakujundamise võimekus).
2016.a oli fookuses EL eesistumist toetavad arendustegevused ja
Keskastmejuhtidele (KAJA programm) suunatud tegevused!
Institutsioonide suutlikkuse parendamiseks viiakse läbi riigivalitsemise
reformi (riigiülesannete alusanalüüs ja fookusteemade osas jätkuprojektid).
Parendatakse nii süsteeme kui protsesse!

Tähelepanekud ja ettepanekud
12.2. Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine (I)


Analüüse on viidud läbi prognoositust vähem.
 1% OPi vähendamisel vähendada poliitikakujundamise meetme eelarvet mõjude
hindamise tegevusest, korrigeerida ka väljundindikaatori sihttaset.
 Keskenduda enam mitut ministeeriumi hõlmavatele ning riigi pikaajalise
konkurentsivõimega seotud struktuursematele teemadele.
 Planeerida analüüsisuutlikkust toetavad tegevused.



Strateegilise juhtimise arendamises on arendusprojektide etappi viidud
plaanitust vähem valitsemislasid. Kiirendada tuleks valitsemisalade
arendusprojektidesse hõlmamist.

Tähelepanekud ja ettepanekud
12.2. Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine (II)



Käima on lükatud 11 (tänaseks 12) rakke- ja eksperdirühma valitsusele
prioriteetsetel teemadel. 2017. aastal on kavas käivitada üks täiendav
eksperdirühm ja testida eksperimentide meedet. Plaanis on pakkuda
rakkerühmade juhtidele tugevamat metoolist tuge. Samuti tugevdada
rakkerühmade keskset koordineerimist ja üksteiselt õppimist.



Õiguse revisjonide tähtajad on nihkunud. 2018. aastaks oli plaanitud
lõpetada 4 revisjoni, praeguse seisuga 2018. aasta sihttaset ei saavutata.
Samas on kõigi kuue revisjoniga alustatud. Plaanis on vahendada
õppetunde rakkerühmade ja revisjonide meetme tegevuste vahel.

EL 2014-2020 struktuuri- ja
investeerimisfondide ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaministri haldusala
meetmete rakendamise ülevaade
21.06.2017

Ettekande teemad
• Eesti 2020 eesmärkide täitmine
• MKMi haldusala prioriteetsete suundade 1, 11 ja 12
infoühiskonna meetme tegevuste elluviimine ja hinnang
rakendamisele

Eesti 2020 eesmärgid
• Eesmärk
– Jätkub projekt Eesti lairibaühendustega katmiseks
– Eesti elukeskkond on atraktiivne ja hinnatud
– Tagada tark infrastruktuur

• Planeeritud tegevused
– Uue põlvkonna lairibaühenduste viimine kõikjale üle Eesti
maapiirkondadesse
– Ettevõtjate e-teenuste kasutamisoskuste parandamise programmi
käivitamine
– Avatud andmete taaskasutamise strateegia väljatöötamine ja
avalikus sektoris toodetud andmete taaskasutuse edendamine ja
kasutusse andmine, sh vastava infrastruktuuri loomine
– Koostatakse IKT sektori arenguprogramm, mille üheks fookuseks
on tööstuse digipööre

MKMi infoühiskonna suundade ülevaade ja hinnang rakendamisele
Nimetus

Väljundnäitaja

2018

2023

Seis
2016

Kommentaar

Suund 1 (Digitaalse
kirjaoskuse suurendamine)

Digitaalse kirjaoskuse
koolitusel osalenute arv

6000

1150
0

436

Järgnevate aastate tegevuste puhul
suunatakse koolitusprojektid laiemale
sihtrühmale, mille läbi tagatakse programmi
indikaatorite täitmine aastaks 2018 ja ka 2023

Suund 11
(Telekommunikatsiooni taristu
uuendamine ja uue rajamine)

Loodud ühenduspunktid

500

800

615

Täidetud vahe-eesmärgist 123%.

Suund 11
(Telekommunikatsiooni taristu
uuendamine ja uue rajamine)

Ehitatud uue põlvkonna
lairibavõrgu pikkus (km)

2000

3500

1511

Täidetud vahe-eesmärgist 75,6%.

Suund 12 (E-teenuste loomist
ja rakendamist toetava
teenuste baastaristu
arendamine)

Uuenduslikud
arendusprojektid

30

120

9

Kokku on rahastatud 58 uuenduslikku
arendusprojekti (eesmärk 120), millest
lõppenud 2016 lõpuga 9 projekti. Eesmärkide
täitmine on plaanipärane.

Suund 12 (Infoühiskonna
teadlikkuse tõstmine)

Teadlikkuse tõstmiseks
ja teavitustegevusteks
läbiviidud projektide arv

110

155

65

Täidetud vahe-eesmärgist 59%. Elluviidud
projektid jagunevad aruandeaasta lõpuks: 3
uuringut ja analüüsi, 3 juhendmaterjalide
väljatöötamist, 55 üritust, ja 4
teavitustegevust. Kokku osales projektides
3243 inimest.

Suund 12 (Olemasolevate ja
uute infosüsteemide nutikas
arendamine (sh analüüs ja
Avalike teenuste koosvõime
loomine)

Avalike teenuste
parandamise eesmärgil
läbi viidud projektide
arv

81

200

37

Eesmärkide saavutamine on plaanipärane.
Täidetud vahe-eesmärgist 45,7%

Seisuga 31.12.2016

MKMi haldusala prioriteetsete suundade 1, 11 ja 12
infoühiskonna meetme tegevuste hinnang
rakendamisele

• Väga hea
– kõik meetme tegevused on rakendamisel
– indikaatorite täimine plaanipärane

Tänan!

