Tegevuse eesmärgiks on parandada mitteresidentide võimalusi e-teenuseid kasutada ning
ühiskonnaasjades ja ettevõtluses osaleda.
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alustamine
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nõunik Siim Sikkut
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Tegevuse taust:
Aprillis 2014 kiideti valitsuskabineti nõupidamisel heaks kontseptsioon mitteresidentidele Eesti
digitaalse isikutunnistuse väljastamise alustamiseks ehk e-residentsuse käivitamiseks.

E-residentsus võimaldab Eesti majanduse, teaduse ja hariduse rahvusvahelistumise ja arengu nimel
lihtsalt ja kiiresti kaasata välismaalasi, kes elavad püsivalt välisriikides. Aprilli 2014 seisuga oli Eestiga
seotud selliselt juba ca 45000 inimest. Neile annab e-residendiks olemine digitaalse isikutuvastuse ja
digiallkirja võimalused ehk asjaajamine muutub Eestiga seotud välismaalastele ja välisettevõtetele
sama lihtsaks, nagu see on kodanikel ja füüsilistel residentidel. Seni on muidu digitaalsena toimivas Eestis olnud asjaajamine neile ebamugav, samuti meie
asutustele lisakoormust (topeltprotsesse) põhjustav.
E-residentsuse senine käivitamise kogemus aga näitab, et huvi e-residendiks saamise ning seeläbi Eesti ja eriti siin äriühingute asutamise vastu on
erakordselt suur – sh nende isikute seas, kes seni Eestiga seost ei oma. Teisisõnu, e-residentsus kätkeb endas algselt kavandatust laiemat võimalust.
Detsembris 2014 kiitis valitsuskabinet seepärast heaks ettepaneku arendada e-residentsust edasi nn 10 miljoni e-eestlase programmina: seada
ambitsioonikam eesmärk ja teha Eesti majandusruum suuremaks, luues siin teenuste ning ärikeskkonna, mis oleks atraktiivne palju laiemale sihtrühmale.
Kui algselt oli kavas keskenduda eeskätt digitaalse isikutunnistuse väljastamise võimaluse loomisele ja arendamisele koos mõningase e-teenuste
edasiarendusega, siis uuema plaani järgi tõusetub just uudsete teenuste ja seotult ärikeskkonna arendamine põhifookusse (sh tegevuste mahu mõttes).
Koostööpartnerid: e-residentsuse algne käivitamine on toimunud Siseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigikantselei ühisel
vedamisel. Nn 10 miljoni e-eestlase programmi rakendamist juhib edaspidi MKM, programmi nõukogusse kuuluvad seotud riigiasutuste (SiM, RK, EAS, JuM,
RaM) ning erasektori esindajad. Aluskontseptsiooni ja vajaliku seadusloome väljatöötamisse, samuti e-residentidele suunatud teenuste loomesse on
kaasatud laialdane ring riigi- ja erasektori osapooli jooksvalt.
Tegevuse rahastamise allikas: e-residentsuse käivitamist ehk väljastamise alustamist on rahastatud riigieelarvest, sama saab valdavalt olema ka 10 miljoni
e-eestlase programmi tegevuskuludega. E-teenuste arendust rahastatakse EL struktuurivahendite ning erasektori vahendite koostöös.
Seosed teiste tegevustega: AVP tegevuskava tegevused 5.1-5.3 ehk teenuste arendamise tugitegevused toetavad kaudselt ka e-residentidele suunatud
teenuste arendamise võimekuse kasvu.

Tegevuse elluviimise ajakava:
Töö lühikirjeldus

Dets 2014

I kv
2015

II kv
2015

III kv
2015

IV kv
2015

I kv
2016

II kv
2016

Koostöö-partnerid

E-residentsuse väljastamise arendus
Väljastamise algus Eesti PPA esinduste
baasilt

Vastutab: SiM
Osalejad: PPA
Vastutab: SiM
Osalejad: PPA, progr.tiim
Vastutab: MKM
Osalejad: SiM, PPA, progr.tiim
Vastutab: SiM+VäM
Osalejad: PPA, progr.tiim

X

Väljastamise protsessi täiendamine ja
lihtsustamine

X

Mobiil-ID väljastamise lisamine

X

Eesti välisesindustes väljastamise algus

X

E-residentidele suunatud teenuste
arendus
10 miljoni e-eestlase programmi käivitamine
(sh mehitamine, tegevuskava koostamine)

Vastutab: MKM
Osalejad: EAS, RK

X

Uute e-residentidele suunatud teenuste
kavandamine (töötoad, disain, prototüübid)

X

X

X

Eestis ettevõtte asutamise lihtsustamine

X

X

X

Eestis pangakontode avamise lihtsustamine

X

X

X

X

X

X

Vastutab: progr.tiim
Osalejad: teenuste pakkujad
avalikust ja erasektorist, eresidendid ehk kasutajad
Vastutab: JuM
Osalejad: progr.tiim, ettevõtlusorg.id
Vastutab: RaM
Osalejad: progr.tiim,
ettevõtlusorg.id, julgeolekuasutused

Teise järgu kommunikatsiooni- ja
turundusplaani koostamine (sh
veebikeskkonna arendus)
Teise järgu kommunikatsiooni- ja
turundusplaani elluviimine

Vastavalt programmi nõukogu
heakskiidetavale tegevuskavale
Analüüs ja ettepanekud valmis
01.05.2015 – nende elluviimine seejärel
Analüüs ja ettepanekud valmis
01.05.2015 – nende elluviimine seejärel
Eesti saab positiivset rahvusvahelist
tähelepanu + uusi e-residentsuse
huvilisi/taotlejaid

E-residentsusega seotud
kommunikatsioon
Algse käivitamise kommunikatsiooniplaani
koostamine ja elluviimine

Oodatav tulemus ja tulemuslikkuse
hindamise indikaatori
2015 lõpu seisuga: 2000 e-residenti
01.12.2014 hakatakse
taotlusi vastu võtma
30.03.2015 on taotlemine võimalik
ühekordse füüsilise kohalkäimisega
30.03.2015 hakatakse mobiil-ID
väljastama e-residentidele
30.03.2015 hakatakse
taotlusi vastu võtma
2015 lõpu seisuga: e-residendid on
asutanud 600 uut aktiivset ettevõtet
Nõukogu alustab tööd jaan.2015
Meeskond ja tegevuskava on paigas
01.03.2015

X

X

X

X

X

X

X

X

Vastutab: EAS
Osalejad: RK, MKM, SiM, VäM, jt
Vastutab: progr.tiim
Osalejad: võtmeorganisatsioonid
avalikust ja erasektorist
Vastutab: progr.tiim
Osalejad: võtmeorganisatsioonid
avalikust ja erasektorist

Plaan on paigas ja ellu viidud
Plaan on paigas ja osapooltele teada
30.03.2015
Plaanitud tegevused on ellu viidud
(vastavalt ajaplaanile)

