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Planeeringute menetluse
infosüsteem –
kas arendada või mitte?

2020

2021

2022 (ja järgnevad)

Eelanalüüs
- Potentsiaalse
infosüsteemi
võimalikud sisulised ja
rahalised kasud
planeeringute
menetlemisele
- Esmased
lahendusvõimalused
- Esmased õigusaktide
muutmise vajadused

Detailanalüüs*
- Täpsete vajalike
funktsionaalsuste välja
selgitamine
- Ehitusvaldkonna
olemasolevate IKTkomponentide
taaskasutusvõimalused

Otsus: kas ühtset
menetluskeskkonda asutakse
arendama või mitte

Õigusaktide muutmise
vajadused

Positiivse otsuse korral rahastuse
leidmine, hankeprotseduurid,
arendus. Ajaperspektiiv kindlasti
2023+
Positiivse otsuse korral õigusaktide
muudatused. Ajaperspektiiv kindlasti
2023+

*Oleneb rahastusvõimalustest

CGI 2020: Planeeringute menetluse avalike teenuste disainimise ning
e-ehituse platvormiga liidestamine eel- ja ärianalüüs

93

osalejat kokku
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•

12

Dokumentide/juhendite analüüs;
6
Vaatlused tuvastamaks tööprotsesse ja menetlusprotsessi andmevooge;
KOV
Andmekooseisude küsimustiku koostamine ja läbiviimine;
planeerimis-konsulta
esindajat
3
Töötoad 8 peamise kasutajagrupi esindajatega;
kinnisvara
Persoonade loomine;
arendusfirma
Kasutusteekondade loomine;
17
esindajat
Funktsionaalsete nõuete vormistamine;
7
ameti/
Andmevoodiagrammide loomine;
võrguvaldaja esindajat
Äriprotsesside modelleerimine;
välisriigi
Võimaliku lahenduse kulu-tulu analüüs
eksperti
Uuringu rahastus: MKM
https://planeerimine.ee/static/sites/2/mkm_rm_planeeringud_menetlus_arianalyys_l6pparuanne.pdf

Tänane olukord
• Menetluse infosüsteemi vajalikkust toonud välja KOVid, arendajad;
vajalikust rõhutatud mh korruptsiooni tegevuskavas
• KOV-ides on kasutusel on palju erinevaid infosüsteeme (sh
dokumendihaldussüsteemid)
• Suur e-kirjade ja paberil asjaajamise osakaal
• Toimub pidev andmete dubleerimine ja kontrollimine
• Menetlusprotsessid on läbipaistmatud
• Vajaliku info saamine ja avalikkuse sisuline kaasamine keeruline
• Puudub ühtne võimalus automaatseks andmevahetuseks ja menetluse
andmete taaskasutamiseks
CGI 2020

Sisulised parendusvõimalused (valik)
ALGATAMISE
TAOTLUSE ETAPIS:
ESKIIS > SKEEM

TEKSTIDE EELTÄITMINE
(TEATED,
OTSUSTE EELNÕUD)

INFOSÜSTEEM ON AMMENDAV KOHT
PLANEERINGUTE MENETLEMISEKS
JA MENETLUSE DOKUMENTEERIMISEKS
KONTAKTIDE
PÄRIMINE
REGISTRITEST

ETTEPANEKUTE
JA MUUDATUSTE
JÄLGITAVUS

PLANEERINGU SELETUSKIRJA
KOOSTAMINE SH OSALINE EELTÄITMINE
INFOSÜSTEEMIS *

CGI 2020

Näide CGI 2020
ettepanekust
Planeerimisametnik koordineerib
infosüsteemis planeeringu koostamist,
teatud toiminguid on õigus infosüsteemis
teha ainult KOVil. Tehniliselt ajamahukad
toimingud automatiseeritakse, tänu
millele jääb planeerimisametnikul sisulise
töö tegemiseks rohkem aega.

Veelkord: järgmised sammud seoses
menetluse infosüsteemi kaalumisega
• 2021 detailanalüüs (rahastuse olemasolul):
• Millised funktsionaalsused välja arendada, millises järjekorras?
• Milliseid IKT-komponente on võimalik taaskasutada, milline on
arendusvajadus?
• 2021, paralleelselt detailanalüüsiga: õigusaktide muutmise vajadused
• 2022 algus: kas arendada või mitte; kui jah, siis mida täpselt.
• Positiivse otsuse korral: rahastuse leidmine, hankeprotseduurid, arendus.
Paralleelselt õigusaktide muudatused

