Lisa 5. Ühisstrateegia koostamise ja rakendamise juhtimisstruktuur
Ühise ettevõtluse, innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevuse arengustrateegia skoopi kuuluvad
senised ettevõtluse kasvustrateegia ning teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni strateegiaga
hõlmatud valdkonnad, juhul kui strateegia koostamise käigus ei teki vajadus mõne valdkonna kohta
koostada eraldi strateegia.
Ühisstrateegia koostamisel lähtutakse Valituskabinetis 07.06.2018.a. kinnitatud kõrghariduse ja
teaduse pikaajalise rahastamise kava koostamise ja organisatsioonide tegevuse ümberkorraldamise
rakkerühma ettepanekute rakendamise tegevuskavast ning Teadus- ja Arendusnõukogu (edaspidi
TAN) 26.06.2018.a. otsusest:
1. Koostatava uue arengukava põhifookus suunata tootlikkuse ja lisandväärtuse kasvule nii
lühikeses, keskmises kui ka pikas perspektiivis, selleks erasektori TA investeeringute kasvu
soodustades.
2. MKM ja HTM esitavad uue arengukava koostamise ettepaneku enne VVle esitamist TANile.
3. Pidada otstarbekaks tugevdada MKMi võimekust tehnoloogilise arendustegevuse ja
innovatsiooni riiklikul suunamisel, sealhulgas nähes selleks ette täiendavaid ressursse RESi
protsessi raames.
Strateegia ettevalmistamise juhtimiseks moodustavad, või kohandavad selleks ümber sobiva
olemasoleva formaadi, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister ning haridus- ja teadusminister
juhtkomisjoni, kelle ülesanne on


juhtida arengustrateegia koostamist, sealhulgas püstitada eesmärgid ja seada indikaatorid,
kinnitada arengustrateegia aja- ja tegevuskava, teha arengukava kohta ettepanekuid ja kiita
arengukava heaks ja esitada see haridus- ja teadusministrile ning ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaministrile kinnitamiseks;
o sh silmas pidades TAN otsuseid ja analüüside ning uuringutetulemusi (sh PSF,
Arenguseire Keskuse tootlikkuse uuring, MKM Nutika spetsialiseerumise uuring jms)

Juhtkomisjoni koosseis kujuneb võrdsetel alustel haridus- ja teadusministri nimetatud liikmetest (kuni
5, nimetatakse teaduspoliitika komisjoni liikmete hulgast) ning ettevõtlusministri nimetatud liikmetest
(kuni 5, eeldatavalt innovatsioonipoliitika komisjoni liikmete hulgast). Juhtkomisjoni tööd juhivad
vaheldumisi vastavalt haridus- ja teadusminister ning ettevõtlusminister olenevalt sellest, kas arutelu
all on teaduse teemad (HTM) või ettevõtluse, innovatsiooni või arendustegevuse teemad (MKM).
Otsused langetakse eelistatult konsensuslikult, vajadusel võib rakendada hääletust ja/või fikseerida
eriarvamused.
Strateegia eelnõu arutatakse läbi TAN koosolekul.
Strateegia elluviimise juhtimiseks moodustavad ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister ning haridus- ja
teadusminister strateegia koostamise juhtimisega samadel alustel juhtkomisjoni, kelle ülesanne on




seirata arengustrateegia eesmärkide täitmist;
teha ettepanekuid arengustrateegia muudatusteks;
teha ettepankuid programmide koostamiseks ning määrata programmi ja selle tegevuste eest
vastutajad.

Juhtkomisjoni ettepanekud peavad saama mõlema haldusala ministri või kantsleri nõusoleku sõltuvalt
ettepaneku iseloomust.

Juhtkomisjoni ülesannetesse lisatakse vajadusel – dubleerimise vältimiseks ja koordineerimise
parandamiseks -- ka teiste (teistel alustel moodustatud) sarnaste ülesannete täitmine, vajadusel
selleks ka koosseisu täpsustades, nt praeguse strateegiaperioodi näitel nutika spetsialiseerumise
juhtkomisjon ja tõukefondide rakendamise valdkondlik komisjon.
Kord aastas arutab strateegia täitmist TAN, enne mida võib vajadusel korraldada TPK ja IPK ühisistungi.
Koostöö tugevdamiseks teadus- ja ettevõtluspoliitikate vahel kaalutakse/rakendatakse veel järgmiseid
samme:




Teadus- ja ettevõtluspoliitikaid ellu viivate organisatsoonide juhtorganitesse kaasatakse nii
HTMi kui ka MKMi esindaja.
HTM ja MKM ning samuti ETAg ja EAS rakendavad oma töötajate vahel roteerumist
Luuakse ühine koolitusporogramm

Strateegia elluviimise juhtimisstruktuuri ja ülesandeid võib täpsustada strateegia ettevalmistamise
käigus.

