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OLULISEMAD MÕISTED 

Täiendav taustadokument „Infoühiskonna arengukava 2020“ juurde 
 

Avalik teenus – teenus, mida riik, kohalik omavalitsus või avalikku ülesannet täitev eraõiguslik 

isik osutab isiku tahtel (sh eeldataval tahtel) tema seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks 

või õiguste kasutamise võimaldamiseks. Arengukavas kasutatud avaliku teenuse mõiste põhineb 

avalike teenuste korraldamise rohelisel raamatul (2013)1, milles toodud analüüs ja soovitused 

on käesoleva arengukavaga planeeritud avalike teenuste arendamise aluseks. 

Digitaalne lõhe tähistab erinevust informatsiooni „omajate“ ja „mitteomajate“ vahel. See lõhe 

tuleneb telefonide, arvutite, internetile ligipääsu ning vastavate kasutusoskuste ebaühtlasest 

jaotumisest elanikkonnas. Põhjused võivad siinjuures olla sotsiaalmajanduslikud ning seotud 

staatuse, sissetulekute, hariduse, vanuse, soo, elupaiga, keele, rassi, etnilise tausta, aga kindlasti 

ka erinevate elustiilide ja motivatsiooniga. Antud  mõiste aluseks on eeldus, et IKT kasutamine 

on ühtviisi kasulik kõikidele kasutajatele ning tehnoloogia mittekasutamine halvendab inimeste 

toimetulekut tänapäevases ühiskonnas2. Vt ka digitaalne kihistumine. 

Digitaalne kihistumine osutab ühiskondlikele protsessidele, kus inimesed on eristatud selle 

järgi, millisel  määral nad oskavad ja on motiveeritud erinevaid IKT-lahendusi kasutama ning mil 

määral nad saavad neist kasu oma igapäevaelu parandamisel3. Tegu on digitaalse lõhe nö 

järgmise tasandiga, kus ebavõrdsus ei eksisteeri mitte info omajate ja mitteomajate vahel, vaid 

internetikasutajate vahel sõltuvalt nende  kasutamise mitmekesisusest. 

e-Eesti – brändinimi, mis on loodud kandma sõnumit, et Eestis on arenenud infoühiskond ja e-

riik. 

e-kaubandus – kaupade või teenuste ostmine/tellimine ja müük Interneti (sh mobiilse 

Interneti) või muu arvutivõrgu kaudu, sealjuures ei pruugi kauba või teenuse eest maksmine või 

selle kohaletoimetamine toimuda elektrooniliselt.  

E-riik (ka e-valitsus) tähistab IKT kasutuselevõttu avaliku halduse ja riigivalitsemise 

tõhustamiseks. See hõlmab IKT nutikat kasutamist paremate avalike teenuste osutamiseks; 

avaliku sektori enda tõhusamaks toimimiseks ja paremate poliitikaotsuste tegemiseks, sh 

kodanike tõhusamaks kaasamiseks riigivalitsemise teemadel kaasarääkimiseks. 

E-teenused – teenused, mille osutamine ja kasutamine toimub IKT-lahenduste abil ning reeglina 

interneti kaudu. 
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Heaolu tähendab inimeste materiaalsete, sotsiaalsete ja kultuuriliste vajaduste rahuldatust, millega 

kaasnevad võimalused ennast teostada ja oma püüdlusi ning eesmärke realiseerida4. 

IKT-baasoskused (ehk digitaalne kirjaoskus) tähendab käesolevas arengukavas üldistatult 

inimese suutlikkust (oskusi, teadmisi, teadlikkust ja suhtumist) kasutada info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiat ning selle poolt vahendatud sisu vähemalt algelisel tasemel. 

Näiteks suudab inimene otsida, analüüsida ja kasutada teavet, kasutada peamisi e-teenuseid, 

suhelda digitaalsetes keskkondades (nt e-posti teel, sotsiaalvõrgustikes) ning teha seda 

olulisemaid turvakaalutlusi silmas pidades. Tegu ei ole üheselt määratletud ega ajas püsiva 

mõistega, digipädevuste konkreetsem määratlemine Eesti vajaduste kontekstis on arengukava 

üks sihte. 

IKT-taristu – taristu, mis tagab nii  kiire interneti kättesaadavuse (sidetaristu) kui teenuste 

loomiseks ja kasutamiseks vajalikud turvalised ja koosvõimelisust toetavad baaskomponendid 

(teenustetaristu). Vt ka sidetaristu, teenustetaristu. 

Infohaldus – erinevas vormis info  (paber- ja e-dokumendid, audio, video jne) kogumine 

erinevatest allikatest ning selle turvaline töötlemine, säilitamine ning kasutajatele jagamine 

erinevate kanalite kaudu. Infohalduse tehnoloogiatel on oluline koht andmekogudes, 

sotsiaalmeedias, dokumendihaldussüsteemides. Vt ka terviklik infohaldus. 

Infoühiskond (inglise keeles information society) on informatsiooni tähtsustav ja seda kõigis 

eluvaldkondades maksimaalselt kasutav (hankiv, tootev, talletav, levitav) ühiskond5. Enamikku 

ühiskonnas talletatud teavet hoitakse, teisendatakse ja edastatakse masintöödeldaval kujul. 

Tegu on ühiskonnaga, kus isikud, organisatsioonid, targad seadmed, teadmised, infosüsteemid 

ning andmed on ühendatud koosvõimeliseks võrgustikuks, mis suudab piisavalt kiiresti 

edastada ja töödelda  kõiki inimtegevuseks vajaminevaid infokogumeid. Kasutades ülikiiret  

andmeedastusvõrku on kõigile ühiskonna liikmetele ja nende volitustel tegutsevatele 

seadmetele tagatud juurdepääs asjakohasele teabele ja selle taaskasutus. Samuti on 

infoühiskonnas masinatele usaldatud rutiinne vaimne töö6.   

 
Koosvõime – erinevate ja erilaadsete organisatsioonide võime suhelda vastastikku kasulike ja 

kokkulepitud ühiste eesmärkide saavutamiseks, vahetades omavahel informatsiooni IKT-

süsteemidel põhineva andmevahetuse kaudu. Koosvõimel on viis taset: poliitiline kontekst; 

organisatsiooniline, tehniline, semantiline ja õiguslik koosvõime7. Eristatakse riigisisest ja 

piiriülest koosvõimet, kusjuures viimane, s.t. erinevate riikide infosüsteemide ja 

organisatsioonide omavaheline koosvõime, on üks olulisi eeltingimusi EL ühtse digitaalse turu 

realiseerumisel. 

Koosvõime lahendused (ka teenuste baastaristu) – riigi infosüsteemi kesksed komponendid, 

mis on vajalikud avaliku sektori infosüsteemide koosvõime tagamiseks ning mille arendamise ja 

haldamise eest vastutab avalik sektor. Koosvõime lahendused on näiteks infosüsteemide 

andmevahetuskiht X-tee; teabeväravad, nagu www.eesti.ee, www.opendata.ee jne; avaliku 

võtme infrastruktuur; klassifikaatorite süsteem, aadressiandmete süsteem; riigi infosüsteemi 
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haldussüsteem (RIHA); infosüsteemide etalonturbe süsteem (ISKE); geodeetiline süsteem; 

dokumendivahetuskeskus8. 

Kõrgemad IKT-oskused – sarnaselt IKT-baasoskustele ei ole tegu üheselt määratletud ega ajas 

püsiva mõistega, vaid üldise nimetajaga IKT-kasutuse suutlikkuse edasijõudnumale tasemele. 

Eelkõige tähendavad need oskusi, teadmisi, teadlikkust ja suhtumist IKT kasutamiseks töö ja 

õppimise eesmärgil. See hõlmab näiteks üldlevinud tarkvara ning ettevõtte- või 

sektorispetsiifilisi lahendusi, protsesside haldamise ja juhtimise tarkvara (CRM, 

projektijuhtimine jne), kodutöö ning virtuaalse koostöö lahendusi jne.  

 

Netivabadused,  ka internetivabadused – seadustega tagatud võimalus pääseda internetile ja 

internetisisule piiranguteta ligi ning vastavatest kasutajate õigustest kinnipidamine (s.t. 

sõnavabaduse jälgimine).  

 

Piiriülene koosvõime – vt koosvõime. 

 

Riigi infosüsteem – riigi infosüsteemi andmevahetuskihiga liidestatud ja riigi infosüsteemi 

haldussüsteemis registreeritud andmekogud ning andmekogude pidamist kindlustavad 

süsteemid9. Vt ka teenusteruum, teenustetaristu. 

 

Sidetaristu – telekommunikatsiooni infrastruktuur nii mobiilset kui fikseeritud ühenduste 

jaoks.  

Teenusepõhine arhitektuur – arhitektuur infosüsteemide organiseerimiseks, milles 

infosüsteemi komponente käsitletakse sõltumatute (nõrgalt seotud) teenustena. Teenusepõhise 

arhitektuuri  puhul erinevad süsteemid pakuvad erinevaid infoteenuseid läbi ”teenusliideste”, 

mis on kasutatavad ka teiste infosüsteemide poolt. 

Teenuste koosloome (inglise keeles co-production) – teenuste loomine ja osutamine viisil, kus 

teenuste kasutajad või kolmandad osapooled osalevad aktiivselt ka nende disainimisel ja 

pakkumisel. Infoühiskonnas on koosloome üheks oluliseks eelduseks andmete hõlbus 

kättesaadavus. Koosloome nõuab pühendumust (nii aja kui ressursi mõistes) kõigilt koosloome 

osalistelt. 

Teenustetaristu – teenuste osutamist ja koosvõimet toetavad organisatsioonilised ja 

infotehnoloogilised struktuurid. Teenustetaristu hõlmab selliseid mõisteid nagu nt riigi 

infosüsteem, koosvõime raamistikud jne. 

 

Teenusteruum – riigi infosüsteemi andmekogude vahendusel avatud teenuste kogum. Vt ka 

riigi infosüsteem. 

 

Terviklik infohaldus – tugifunktsioon/tegevus/protsess, mis aitab korraga ja ühtsena toime 

tulla kõikvõimalike infovoogudega.  
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Ühtne teenusteruum – keskkond ja koostöö avaliku ja erasektori vahel, mis toetub riigi 

infosüsteemi koosvõime lahenduste arendamisele viisil, mis võimaldab ja soodustab infovarade 

kasutamist era- ja vabasektori ning mistahes isikute ja süsteemide poolt. 

 


