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1. Sissejuhatus 

 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine võimaldab tõhustada kõigi eluvaldkondade 

toimimist. Uuringufirma McKinsey1 andmetel annab Internet 21% sisemajanduse koguprodukti 

kasvust, kusjuures 75% Interneti mõjust tuleneb selle kasutamisest traditsioonilistes 

majandusharudes. 

Ettevõtetele annab IKT kasutuselevõtt ligipääsu globaalsetele turgudele, võimaluse optimeerida nii 

tänaseid äriprotsesse ning luua uusi ja innovaatilisi tooteid ja teenuseid jne. Üksikisikule annab IKT 

juurdepääsu lõpututele infovaradele, näiteks maailma kultuuripärandile ja õppematerjalidele, mis 

avardavad märkimisväärselt inimeste võimalusi enda arendamiseks ja oma heaolu suurendamiseks. 

Avalike teenuste korraldamine ja osutamine IKT-lahendustega annab võimaluse suunata maksumaksja 

raha valitsusasutuste haldustegevustelt sisuliste väljakutsete lahendamisele, luues ühtlasi eeldused 

riigiga suhtlemise lihtsustamiseks kodanikele ja ettevõtetele. Need on seejuures vaid mõned üldised 

näited. 

Sügisest 2012 kuni kevadeni 2013 kogunesid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning 

Riigikantselei eestvedamisel osapooled ja eksperdid era-, vaba- ja avalikust sektorist, et seada Eesti 

IKT-poliitika tulevikusihte – valmistada ette „Eesti infoühiskonna arengukava 2020“2. Töö aluseks oligi 

tõdemus, et IKT saab olla oluline tööriist majandus ja inimeste elukvaliteedi tõstmisel. Sellise 

potentsiaali täiel määral rakendamine aga nõuab koordineeritud pingutust paljudelt osapooltelt, 

mistõttu on oluline seada ühised sihid ja kokku leppida koostöökohad. Nii oli arengukava koostamise 

protsessi eesmärk üheskoos läbi arutada ja kokku leppida, kuidas lahendame Eestis IKT nutika 

kasutuselevõtuga aastaks 2020 suuri üleriiklikke väljakutseid.  

Seejuures keskenduti just IKT-poliitika vahenditele ja võimalustele. „Eesti infoühiskonna arengukava 

2020“ ei hõlma poliitikavaldkondade sisest IKT nutika kasutamise planeerimist, mis on vastavalt 

Vabariigi Valitsuse suunistele edaspidi iga valdkonna arengukava kohustuslik osa ehk iga valdkonna 

enda määrata. IKT-poliitika ja infoühiskonna arengukava keskmes on infoühiskonna ja IKT kasutuse 

arengu üldiste eeldustega loomine ja arendamine ning eriteemana riigivalitsemise parendamine IKT 

abil3. Arutelude lähtekohaks võeti eeskätt Eesti konkurentsivõime kavas „Eesti 2020“ seatud kaks 

olulist strateegilist eesmärki: saavutada tootlikkuse kasv läbi kõrgema lisandväärtusega toodete ja 

teenuste ning tõsta tööhõivet. 

Lisaks konkurentsivõime kavale kaaluti võimalusi pakkuda nutika IKT kasutusega vastuseid Eesti 

jätkusuutliku arengu strateegias „Säästev Eesti 21“ sätestatud väljakutsetele: keskkonna kaitse, kultuuri 

säilimine, suurem sidusus ja heaolu kasv. Kuigi nimetatud eesmärkide saavutamine on paljuski seotud 

majanduse üldise paranemisega (s.t. tootlikkuse ja tööhõive tõusuga), saab näiteks kultuuri ja keele 

säilimiseks teha IKT abil täiendavaid pingutusi.  

                                                           
1
 Internet Matters: The Net’s sweeping impact on growth, jobs, and prosperity. 

 Vt: http://www.eg8forum.com/fr/documents/actualites/McKinsey_and_Company-internet_matters.pdf     
22

 Arengukava töötubade nimekiri ning osalenud asutuste, ettevõtete ja ühenduste  nimekiri on esitatud Lisas 1. 
3
 Vt Vabariigi Valitsuse korraldust ja seonduvaid dokumente „Eesti infoühiskonna arengukava 2020“ koostamise 

heakskiitmise kohta: http://infoyhiskond.eesti.ee/eesti-infouhiskonna-arengukava-2020/dokumendid.  

http://www.eg8forum.com/fr/documents/actualites/McKinsey_and_Company-internet_matters.pdf
http://infoyhiskond.eesti.ee/eesti-infouhiskonna-arengukava-2020/dokumendid
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Konkurentsivõime ja jätkusuutliku arengu saavutamiseks on vaja tõhusalt ja mõjusalt toimivat riiki. 

Seetõttu lähtusime arengukava koostamisel lisaks kahele eeltoodud katusstrateegiale OECD 2011.a. 

valminud raportis pakutud suundadest Eesti riigivalitsemise arendamiseks4.  

Analüüside ja arutelude põhjal sündis riigi ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu 

esindajate ühistöös ettepanek laiema tulevikunägemuse ehk nn katusvisiooni kohta. See kirjeldab, mis 

ja kuidas on aastaks 2020 Eestis IKT abil muutunud paremaks ehk, teisisõnu, toob välja suured 

fookused. Tegemist on katusvisiooniga, mis on mõeldud läbivaks aluseks riigi erinevatele 

valdkondlikele arengukavadele ja samuti IKT-sektori strateegiale. See tähendab, et Eesti infoühiskonna 

arengu laiema visiooni realiseerimise nimel tegutsevad riik oma eri poliitikavaldkondades ning IKT-

sektor üheskoos. 

Käesolev dokument – „Eesti infoühiskonna arengukava 2020“ – sätestab, millised on riikliku IKT-

poliitika raames kavandatavad sammud infoühiskonna üldise visiooni elluviimiseks, sh vastav 

alavisioon ja eesmärgid koos meetmetega.  

Arengukava koostamisel ja elluviimisel lähtutakse 1998.a. Riigikogu poolt vastuvõetud Eesti 

infopoliitika põhialustest5, mis sätestab avaliku sektori toimimise põhimõtted infoühiskonna 

arendamisel. Lisaks on dokumendi ettevalmistamisel arvesse võetud eelneva strateegia ehk „Eesti 

infoühiskonna arengukava 2013“ elluviimise kogemust ning eri osapooltega toimunud arutelude 

tulemusi ja taustaanalüüse6.  

Käesolev versioon on esitatud avalikuks konsultatsiooniks, mis kestab 27. maini 2013.a. 

Konsultatsiooni teel laekuvate arvamuste ja ettepanekute põhjal täiendatakse arengukava ning siht on 

esitada see koos esimese rakendusplaaniga Vabariigi Valitsusele aruteluks ja heakskiitmiseks hiljemalt 

septembris 2013.  

  

                                                           
4
 http://valitsus.ee/et/riigikantselei/oecd-raport   

5
 https://www.riigiteataja.ee/akt/75308   

6
 http://infoyhiskond.eesti.ee/eesti-infouhiskonna-arengukava-2020  

http://valitsus.ee/et/riigikantselei/oecd-raport
https://www.riigiteataja.ee/akt/75308
http://infoyhiskond.eesti.ee/eesti-infouhiskonna-arengukava-2020


 4 

2. Hetkeolukorra analüüs  
 

Järgnev ülevaade põhineb olemasoleva statistika ja läbiviidud uuringute analüüsil, eelneva “Eesti 

infoühiskonna arengukava 2013“7 eesmärkide saavutamise hindamisel; infoühiskonna projektide 

tulemustel ja nende läbiviimise praktikal; arengukava koostamise käigus läbiviidud töötubade, 

kohtumiste ja konverentside tulemustel.  

 

Edusammud 

Eesti infoühiskonna arengu peamiseks alussambaks on seni olnud avaliku sektori aktiivne roll 

innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtul ja arengueelduste kujundamisel, pangandus- ja 

telekommunikatsiooni sektori panustamine uutesse tehnoloogiatesse ning ühiskonnaliikmete 

valmisolek tehnoloogia poolt pakutud uute võimaluste kasutamiseks.  

Mistahes infoühiskonna teenuste loomise ja kasutamise, ettevõtete konkurentsivõime tõstmise kui 

inimeste isikliku elukvaliteedi parandamise eelduseks on internetiühenduse olemasolu. Internetti on 

võimalik kasutada praktiliselt kõigis Eestimaa paikades ning 2011.aastal oli lairiba püsiühendus 

kättesaadav 93,9% Eesti elanikest8. Lisaks on kiiret internetti võimaldava lairiba baasvõrgu (EstWIN)9 

ehitamisega on oluliselt paranemas tingimused kaasaegsete IKT-võimaluste kasutamiseks. Tänu 

mahukatele, nii riigi kui sideettevõtjate omavahenditest tehtavatele investeeringutele, on kiire 

internetiühendus muutunud kättesaadavaks paljudes piirkondades, kus selline võimalus varem puudus. 

Interneti kasutus on Eestis suhteliselt kõrge10, sealhulgas erivajadustega inimeste seas, ning 

tõusuteel ka vanemaealiste hulgas. See näitab, et enamikel inimestel on motivatsiooni (s.t. piisavalt 

huvitavat ja kasulikku sisu) internetti kasutada ning oskused seda teha. Tuntud näidetena tehakse 

Eestis 99% pangatehingutest ning 95% üksikisiku tuludeklaratsioonidest interneti vahendusel11.  

IKT baasoskuste omandamine on olnud pidev prioriteet nii inimeste endi kui riigi ja erasektori 

vaatest. Ettevõtete vedamisel ja riigi osalusel on viidud ellu digitaalse kirjaoskuse suurendamisele 

suunatud kampaaniaid ja koolitusi nagu internetti kaasamise projekt Ole Kaasas!12. Infoühiskonna 

teadlikkuse programmi raames on järjepidevalt tegeletud inimeste teadlikkuse tõstmisega nii 

infoühiskonna võimalustest kui ohtudest, pannes erilist rõhku turvalise netikäitumise oskustele.  

Infoühiskonna arengu eelduseks on tugev IKT-sektor. IKT-sektori osakaal Eestis loodud 

lisandväärtusest on pidevalt kasvanud ning moodustas 2012.a. 5,2%13. sektori eksport on oluliselt 

suurenenud, andes ca 13% koguekspordist. IKT-sektori tööjõupuuduse vähendamiseks on suurendatud  

kõrgkoolide IT-valdkonna erialade vastuvõttu. 2012. aastal käivitus  IT-Akadeemia14, mille eesmärk on 

tõsta IT-hariduse kvaliteeti ning suurendada selle rahvusvahelist mõõdet. Sektoris on sündinud rohkelt 

globaalse haardega idufirmasid nagu nt Transferwise, Fortumo, Zeroturnaround, Erply jne. 

                                                           
7
 http://www.riso.ee/et/infopoliitika   

8
 Digital Agenda Scoreboard 2011. 

9
 http://ela12.elasa.ee/elakaart/    

10
 Statistikaameti andmetel kasutas 2012.a. internetti 78% 16-74 aastastest Eesti elanikest. 

11
 http://www.emta.ee/index.php?id=34149&tpl=1026  

12
 http://www.olekaasas.ee  

13
 „Nutikas spetsialiseerumine“, Arengufond, 2012 (eelnõu). 

14
 http://www.eitsa.ee/pohitegevused/it-akadeemia/  

http://www.riso.ee/et/infopoliitika
http://ela12.elasa.ee/elakaart/
http://www.emta.ee/index.php?id=34149&tpl=1026
http://www.olekaasas.ee/
http://www.eitsa.ee/pohitegevused/it-akadeemia/
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Eesti e-valitsuse alane areng, eriti avalikud sektori e-teenused on märkimisväärsed. Eesti on 

maailmas ainulaadne elektroonse ID kasutuse, sealhulgas e-hääletuse praktika ja populaarsuse 

poolest15. Tänu elektroonsele autentimisele ja digitaalsete allkirjastamisele on asjaajamine muudetud 

praktiliselt paberivabaks, muutes nii paljud igapäeva toimingud paindlikumaks ja kiiremaks. Eestis saab 

ettevõtte luua kasvõi oma kodust ja vähem kui 20 minutiga. 2011.a. esitas majandusaasta aruande 

riigile elektroonselt 98,2% ettevõtetest. Nii  kodanikud kui ettevõtjad on avalike teenustega üldiselt 

rahul: 2012.a. väljendas e-teenustega rahulolu 76% ettevõtjatest ja 67% kodanikest16.  

Üha enam on avalikud teenused kättesaadavad ka nutitelefonide kaudu17 ja sotsiaalmeedia vahendusel. 

Sotsiaalmeedia kasutamise heaks näiteks on veebikonstaabel ehk internetikeskkondades tegutsev 

politseinik, kelle ülesandeks on lahendada interneti teel esitatud probleeme ning tõsta 

internetiturvalisuse alast teadlikkust.18  

Lisaks on olulisel määral digitaliseeritud ning tehtud kodanikele kättesaadavaks hävimisohus olevast 

arhiivimaterjalist; olgu siin näitena toodud kasvõi Filmiarhiiv19. Loodud on erinevaid tehnoloogilisi 

tööriistu (nt www.osale.ee) ning nende kasutuselevõttu toetavaid suuniseid20, et inimestel oleks 

hõlpsam riigivalitsemisel kaasa rääkida.  

Seniste infoühiskonna arengukavade ehk riikliku IKT-poliitika suurim panus on olnud riigi 

infosüsteemi süstemaatiline väljaarendamine. Selleks on loodud ja rakendatud aluspõhimõtteid nagu 

hajus teenusepõhine arhitektuur, andmete ja andmevahetuse kõrged turvaeesmärgid, veebipõhisus, 

orienteeritus e-teenustele ning tugevad autentimisvahendid.  Riigi infosüsteemi baasinfrastruktuur ehk 

teenustetaristu (X-tee, avaliku võtme infrastruktuur ja eID, dokumendivahetuskeskus, teabevärav 

eesti.ee) on läbi aastate olnud heaks aluseks avalike teenuste arendamiseks kiirelt ja paindlikult 

valmivate IKT-lahendustega. Hajusalt ja samas üldiselt koosvõimelisena ülesehitatud riigi infosüsteem 

loob Eestile head eeldused tulla toime ning potentsiaalselt lõigata kasu trendist, kus üha enam 

seadmeid ja masinaid on ühendatud arvutivõrku. 

Nii avaliku kui erasektori e-lahendused on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu ja loonud aluse Eestist 

eesrindliku e-riigi kuvandile. E-riigi maine on oluliseks referentsiks meie IKT-ettevõtetele 

välisturgudel toimetamisel. Lisaks on see andnud Eestile tõsiseltvõetava partneri ja hinnatud 

kaasarääkija staatuse infoühiskonna ja IKT arengu küsimustes erinevates rahvusvahelistes 

koostöövormides, sh olulisena Euroopa Liidu tasandil. 

 

Kitsaskohad 

Kuigi infoühiskonna toimimise eelduseks olev sidetaristu on enamikes Eesti piirkondades kättesaadav, 

on siiski Eestis palju kohti (eriti hõredama asustusega maapiirkondades), kuhu kaasaegne 

internetiühendus ei ole veel jõudnud. Tulevikku vaatavalt on murekohaks, et mitmetes sellistes 

                                                           
15

 2011.a. Parlamendivalimistel andis oma hääle elektroonselt 24,3% valimas käinutest. 
16

 „Avalike teenuste korraldamise roheline raamat“. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 2013. 
17

 Nutitelefonide rakendustest võib näidetena välja tuua ühistranspordi graafikute kohta infot pakkuva lahenduse 
peatus.ee, Rahvusringhäälingu raadio- ja telesaadete vaatamist võimaldava mobiilse versiooni ning 
Välisministeeriumi turvalise reisimise mobiilirakenduse „Reisi targalt“. 
18

 https://www.politsei.ee/et/nouanded/veebikonstaabel/  
19

  http://www.filmi.arhiiv.ee/index.php?show=avaleht&lang=est  
20

 Nt e-Riigi Akadeemia poolt väljatöötatud e-kaasamise hea tava, vt http://www.ega.ee/files/e-
Kaasamise%20soovitused.pdf  

http://www.osale.ee/
https://www.politsei.ee/et/nouanded/veebikonstaabel/
http://www.filmi.arhiiv.ee/index.php?show=avaleht&lang=est
http://www.ega.ee/files/e-Kaasamise%20soovitused.pdf
http://www.ega.ee/files/e-Kaasamise%20soovitused.pdf
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piirkondades puudub eraturu teenusepakkujatel äriline motivatsioon välja ehitada nt kiire lairiba 

jaotusvõrku lõppkasutajatele teenuse pakkumiseks21.  

Infoühiskonna arenguks vajalikust taristu teine osa on teenusteruum, mille tuumaks on omakorda riigi 

infosüsteem, mis vajab pidevat edasiarendamist. Üheltpoolt on riigi infosüsteemi koosvõime 

põhimõtted küll kokku lepitud, ent sageli on väljakutseks nende rakendamine. Kuna koosvõime 

järgimine on kulukas ning koosvõimest tulenev üldine kasu ei ole alati vastavuses konkreetse asutuse 

vajaduste ja võimalustega, lähtutakse sageli asutuse vaatest. Kui avaliku sektori sees on tehniline 

koosvõime suures osas saavutatud ning peamiseks väljakutseks õiguslik ja organisatsiooniline 

koosvõime, siis era- ja avaliku sektori vahel on see puudulik kõigi kolme mõõtme lõikes. Teisisõnu, 

teenuste ruum ei toimi veel kogu Eesti ulatuses ühtsena ja see pärsib näiteks majanduse tootlikkust. 

Kuigi riigi teenustetaristut (X-tee, eID, teabeväravad jne) on järjepidevalt arendatud, tuleb seda 

tehnoloogia kiire arengu valguses jätkuvalt ajakohastada või vajadusel selle osi ka välja vahetada. 

Seejuures on vaja hinnata nii tänaste olulisemate tehnoloogiatrendide (pilvetehnoloogia, sotsiaalne 

meedia, mobiilsus ja infohulkade kasv) kui tulevikus potentsiaalselt olulist mõju avaldavate uuenduste 

(asjade internet, täiustatud analüütika, linkandmed, täiendatud reaalsus jne) mõju ja võimalusi riigi 

infosüsteemi arengule. EL liikmesriigina on tähtis tagada, et nii ettevõtjad kui kodanikud saaksid 

teenuseid elektroonselt kasutada, nt digitaalallkirjaga lepinguid allkirjastada või oma terviselugu 

jagada, riikide üleselt, mille eelduseks on baastaristu piiriülene koosvõime. Selleks, et internet võiks 

jätkuvalt olla innovatsiooni allikas, tuleb tagada selle toimimine avatud süsteemina. 

Riigi poolses IKT kasutuses on senise arengu üheks oluliseks kitsaskohaks avaliku sektori võimekus 

kasutada IKT potentsiaali maksimaalselt ära. Vaatamata paljudele headele e-teenustele ja loodud 

infosüsteemidele on jätkuvalt palju kohmakaid e-teenuseid ning kohati toimetatakse jätkuvalt 

„pabermaailmas“ ehk teenuseid ja protsesse tõhustamata. See piirab nii teenuste kasutajate rahulolu 

tõusu ja teenuste kättesaadavust kui ka avaliku sektori tõhusust ja tulemuslikkust. Omaette väljakutse 

on saada riigiaparaat ja teenused toimima terviklikult, s.t. valitsemisalade ja asutuste üleselt. Seni 

kasutatakse IKT-võimalusi liiga vähe ka poliitikakujundamise parendamiseks, sh huviliste sisuka 

osalemise võimaldamiseks.  

Tuleb silmas pidada, et loodud ja loodavast tehnoloogilistest lahendustest ja taristu laiendamisest on 

kasu üksnes siis, kui inimestel on oskused neid oma elukvaliteedi tõstmiseks rakendada. Vaatamata 

suhteliselt kõrgele üldisele määrale on Eesti inimeste arvuti- ja internetikasutus veidi ühekülgne. 

Eelkõige kasutatakse internetti suhtlemiseks, info otsimiseks ja meelelahutuseks22, vähem on suudetud 

seda rakendada nö isikliku konkurentsivõime ja heaolu suurendamiseks – nt targema tarbimise (või 

internetipõhiste enesetäiendamisvõimaluste jms kaudu. 

Lisaks on Eestis täna jätkuvalt ca 300 000 interneti mittekasutajat23. Nende seas on valdavalt 

vanemaealised ning madalama haridustasemega inimesed, kelle peamine interneti mittekasutamise 

põhjus on oskuste puudumine. Kuna tulevikus on enamik teenuseid (sh näiteks sotsiaalhoolekande ja 

tervishoiu vallas, mille tarbijaskond on eelkõige vanemaealised) IKT-põhised, ohustab arvuti ja 

interneti mittekasutamine nende inimeste jaoks teenuste kättesaadavust ja ühiskonda kaasatust. Riigi 

jaoks on samas piiratud ressursside tingimustes ebaotstarbekas hoida järelejäänud mittekasutajate 

                                                           
21

 Praxise uuringu „EstWin 2 ettevalmistamine: turg ja turutõrked“ (2012) andmetele  
puudub täna kiirele (üle 40 mbit/s) internetile juurdepääs ligi 650 000 Eesti elanikul. 
22

 „Infotehnoloogia leibkonnas 2012“, Statistikaamet. 
23

 „Infotehnoloogia leibkonnas 2012“, Statistikaamet. 
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tarvis käigus nö traditsioonilisi, füüsilist kokkupuudet võimaldavaid teenustekanaleid. Lisaks on 

digitaalne kirjaoskus ehk IKT-baasoskused üldisemalt oluliseks aluseelduseks tööhõive ja majanduse 

kasvuks vajalike IKT kõrgemate oskuste omandamiseks.  

Eestis on seni tegeletud madalast või aegunud kvalifikatsioonist tulenevalt tööturul ebakindlas 

positsioonis olevate inimeste ja töö kaotanute IKT-oskuste edendamisega. Samas on seni liiga vähe 

pööratud tähelepanu võimalustele kasutada IKT-oskusi suurema lisandväärtusega töökohtade 

loomiseks, eriti muudes (s.t. mitte-IKT) valdkondades. Rõhku tasub seejuures panna IKT-alastele 

pädevustele (nt interdistsiplinaarsus, andmekaeve ja analüüsivõimekus, küberturve jne), mille järgi on 

vajadus tulevikus kiirelt kasvamas. Ühelt poolt võimaldab see liikuda suurema tootlikkuse suunas ka 

väiksemat lisandväärtust andvatel aladel. Teisalt võib IKT teadmiste ja oskuste täiendamine olla 

oluliseks võimaldajaks eri elualade professionaalidele oma sissetuleku ja majanduse kasvatamisel. 

Näiteks võib Eesti e-riigi arengu alane oskusteave aidata oluliselt tõsta rahvusvahelist 

konkurentsivõimet juristidel või muudel valdkondlikel spetsialistidel.  

 

Infoühiskonna poliitika kujundamiseks ning nutikaks suunamiseks on oluline pidevalt analüüsida uusi 

tehnoloogiatrende, nende rakendamise potentsiaali ning IKT kasutamise tegelikku mõju. Kuigi IKT 

mõju on viimasel ajal hakatud enam sihipäraselt uurima, on üldiselt IKT mõju Eesti majandusele ning 

ühiskonnale ja soodsaid tulevikutrende seni vähe süstemaatiliselt uuritud. Eraldi probleemiks on 

seejuures infoühiskonna alase statistika puudulikkus, mistõttu on raskendatud tõenduspõhiste otsuste 

tegemine nii avalikus kui ka erasektoris.  

Oluliseks väljakutseks on infoühiskonna arendamise koordineerimine. Infoühiskonna arengukava 

2013 ulatus oli lai ning sisaldas infoühiskonna arendamisega seotud tegevusi pea kõigis 

poliitikavaldkondades. Strateegia rakendamise kogemus näitab, et vähese fokusseerituse, ebaselge 

tööjaotuse ning nõrga sidususe tõttu teiste teadmistepõhise ühiskonna arengut suunavate 

arengukavadega on IKT-poliitika eesmärkide elluviimine mõningates valdkondades takerdunud. 

Näiteks on Riigikontroll toonud oma auditis välja, et IKT-kasutust ettevõtluses ei ole arendatud 

sihipäraselt ning seosed infoühiskonna arengukava ning teiste ettevõtete konkurentsivõime tõstmisele 

suunatud arengukavadega (nt ettevõtluspoliitika) on nõrgad24. Tõhustamist vajab koostöö teiste 

teadmistepõhise ühiskonna arengut toetavate valdkonna poliitikate ning esindajatega. Ka on vaja 

tõhustada koostööd ja infovahetust eri osapooltega ka infoühiskonna arengukava enda elluviimise 

tagamiseks. 

 

Trendid 

Lisaks senise arengu tugevustele ja kitsaskohtadele tuleb infoühiskonna arengusuundade seadmisel 

arvesse võtta olulisemaid tehnoloogiatrende, mis esitavad ühelt poolt poliitikakujundamisele 

täiendavaid väljakutseid, ent loovad samas potentsiaalselt ka uusi võimalusi.  

Järgnev lühiülevaade põhineb olulisematel trendiuuringutel ning arengukava koostamise käigus 

läbiviidud töötoa tulemustel25, mis keskendus olulisemate tehnoloogiatrendide mõjule Eesti jaoks. 

Esitatu ei ole lõplik trendide valik, vaid lähtekohaks nende edasisel analüüsil. 

                                                           
24

 „EL raha kasutamine infoühiskonna edendamisel“. Riigikontroll, 2012. 
25

 http://infoyhiskond.eesti.ee/eesti-infouhiskonna-arengukava-2020/tootoad/tehnoloogiatrendid-18102012  

http://infoyhiskond.eesti.ee/eesti-infouhiskonna-arengukava-2020/tootoad/tehnoloogiatrendid-18102012
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Juba täna mõjutavad meid sellised megatrendid nagu mobiilseadmete kasv, sotsiaalmeedia jätkuv 

võidukäik, teenuste ja tarkvara pilvetehnoloogia kasutamine ning info- ja andmehulkade pidev 

suurenemine. Kuigi need neli trendi on ka individuaalselt läbimurret loovad, tekib Gartneri 

analüüside26 kohaselt uus väärtus just nende koosmõjus, viies muutusteni ettevõtluses, riigi toimimises, 

ärimudelites ja juhtimises. Teisisõnu, nimetatud trendid on aluseks ka paljudele teistele olulisematele 

tehnoloogiatrendidele. 

Üks eelnimetatud megatrendide tulemusel jõudu koguvaid suundi on arvuti ja side kõikjaleulatuvus. 

Tänu jõudsale arengule sensorite, andmetöötluse ja traadita side vallas ühendatakse internetiga üha 

enam füüsilise maailma esemeid ning arvatakse, et tulevikus on igal asjal (külmikul, lambil, teleril jne) 

oma IP-aadress. Olulisemad kõikjaloleva ühenduse nähtused on näiteks asjade internet (Internet of 

Things), seadmetevahelist kontaktivaba suhtlust võimaldav NFC (Near-Field Technology) tehnoloogia, 

täiendatud reaalsus (Augmented Reality) jne. Asjade internet ehk esemete sensoritega varustamine ja 

seeläbi nendevahelise suhtluse toetab näiteks kaugdiagnostikat, võimaldades nii arstijärjekordasid 

vähendada, nutikamat energia tarbimist (nn tark kodu), ohutumat liiklemist ja transpordikorraldust 

jne. Täiendatud reaalsuse all peetakse silmas digitaalse infokihi lisamist teenustele ja rakendustele, 

muutes need seeläbi nutikamaks. Nii on kasutajatel võimalik konkreetsel ajahetkel ja konkreetsel kohas 

saada asjakohast informatsiooni (nt nutitelefoni mingile turismiobjektile suunates saada selle kohta 

detailselt infot, soovitusi jne). Omab potentsiaali haridus- ja kultuurivaldkonna rikastamisel, aga ka 

uute teenuste loomiseks hariduses, korrakaitses jne. 

Teine oluline trend on täiustatud analüütika (Advanced Analytics) ja suurandmed (Big Data). Pideva 

võrgusolemise ja üha kasvavate infohulkade tingimustes on oluline leida uusi meetodeid ning 

tehnoloogilisi lahendusi suurte andmemahtudega toimetulekuks ja nendest kasu saamiseks. See on eriti 

oluline seetõttu, et kasvamas ei ole mitte lihtsalt andmete mahud, vaid need on ka erinevat tüüpi, sageli 

struktureerimata (nt audio ja video). Täiustatud analüütika ja suurte andmete potensiaal seisneb selles, 

et kui varem kasutati andmetöötlust eelkõige minevikus toimunud sündmuste analüüsiks, siis 

täiustatud analüütika teeb andmeanalüüsi teostamise võimalikuks ka reaalajas. Tulevikus saab 

tähelepanu olema üha enam ennustaval analüüsil. See võimaldab teha paremaid ja tulevikku suunatud 

juhtimisotsuseid nii avalikus sektoris kui ettevõtetes ning arendada intuitiivsemad ja ennetavaid 

teenuseid. Suurte andmetega seondub mitmeid muid trende, nagu näiteks avaandmed (Open Data), 

mille all mõeldakse eelkõige avaliku sektori mitteisikustatud andmete masintöödeldaval kujul 

kättesaadavaks tegemist. Eesmärgiks eelkõige, et ettevõtjad saaksid nende alusel luua uusi innovaatilisi 

tooteid-teenuseid ja kodanikud kasutada neid kas kogukonnateenuste loomiseks, ühiskonnaelu 

arengute analüüsimiseks või muuks ise- ja koostegemiseks. Avaandmetega seostub omakorda 

linkandmete (Linked Open Data) trend, mis võimaldab avatud andmeid kiiremini ja suures mahus 

erinevate rakenduste poolt kasutusele võtta ja analüüsida, tõstes nii potentsiaalselt juhtimisotsuste 

kvaliteeti.  

Murranguid on ette näha ka kasutajaliideste vallas, mis on muutumas üha enam loomulikku suhtlust 

võimaldavaks (Natural User Interaction). Puutetundlikud ekraanid on juba täna muutumas normiks, 

tulevikus on üha enam liideseid viipe-, näo- ja kõnetuvastuse põhised. Üha enam hakatakse kasutama 

ka kõnetehnoloogiad, sh kõnesünteesi. Need kõik muudavad tehnoloogia kasutamise mugavamaks ja 

intuitiivsemaks. 

 

                                                           
26

http://www.gartner.com/technology/research/nexus-of-forces/      

http://www.gartner.com/technology/research/nexus-of-forces/
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E-riigi vallas on tänased trendid ja lähituleviku trendid seotud eelkõige protsesside digitaliserimise ning 

tagatoa integratsiooni, eID kasutuselevõtu, teenuste personaliseerimise, sotsiaalmeedia, avaandmete ja 

avaplatvormide kasutuselevõtu ning pilvetehnoloogiaga. Lisaks mõjutavad avaliku sektori IT-korraldust 

järgmisel kümnendil sellised tegurid nagu avatud, kodanikke kaasav ning koostööd soosiv teenuste 

osutamine (seamless socialization); IT tarbeesemustumine (commoditization), mille puhul uued IT-

lahendused võetakse esmalt kasutusse tarbijate ja siis alles ettevõtete ja avaliku sektori poolt; 

töötajakesksus; katkematu infoväli (information continuum) ning erinevate seadmete ja andmeallikate 

ühinemine. 

 

3. Visioon 2020 

Visioon 2020 on esitatud kahetasandilisena: Eesti infoühiskonna eri osapoolte poolt kokkulepitud 

katusvisioon 2020 ning kitsamalt riigi IKT-poliitika – „Eesti infoühiskonna arengukava 2020“ – visioon. 

 

3.1. Eesti infoühiskond 2020 - katusvisioon  

Eestis kasutavad avalik ja erasektor maksimaalselt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 

võimalusi ära, et nutikate lahenduste abil tõsta inimeste elukvaliteeti ja tööhõivet, tagada Eesti 

kultuuriruumi elujõulisus ning suurendada majanduses tootlikkust. 

 

1. Inimeste parem elu 

 Eestis on jätkuvalt vaba (info)ühiskond. Vaatamata kasvanud turvaohtudele pole võrreldes teiste 

riikidega lisandunud olulisi netivabaduste piiranguid, sest suudame tehnoloogiat enda kaitseks 

rakendada ka ilma. Samas on tagatud inimestele kontroll oma elu privaatsuse üle.  

 Inimesed on saanud IKT abil nn targaks tarbijaks. Nad hoiavad raha kokku või saavad teenitud 

raha eest rohkem väärtust, näiteks elades tarkades majades või ostes interneti kaudu kohaliku poe 

kõrval rohkem globaalsest e-poest. 

 Kõik enim kasutatavad teenused, nii avaliku kui ka erasektori pakutavad, on lihtsad ja mugavad. 

Nad on kergesti leitavad ja tellitavad, hästi ja samas tõhusalt osutatud. Sellised teenused on 

kättesaadavad kõikjal Eestis ja kõigile Eestis. Tagatud on, et inimesel oleks alati andmed kaasas 

ehk kõigis seadmetes kasutatavad. 

 Tervishoid ja sotsiaalteenused (eriti hoolekanne) on viidud IKT abil uuele kvaliteeditasemele. 

Nad on personaalsed ja ennetavad, tuginevad tõhusalt toimivale tagatoale ja kaugteenuste 

osutamisele. 

 Aasta-aastalt osalevad inimesed üha aktiivsemalt avalike otsuste tegemisel ja teenuste loomes, 
ka vabatahtlik tegevus ja ühiskondlikud algatused on tõusuteel. IKT on nimelt pakkunud 

osaluseks ja algatusteks häid vahendeid, sh kogukondade loomiseks ja koostöö tegemiseks. 

 Eestist on saanud maailmas tuntud mõttekeskus, kus toimub hoogne ja mitmekesine arutelu 
infoühiskonna olemuse ja tuleviku kohta: selle mõjust igapäevaelule ja eri elualadele.  
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2. Elujõuline Eesti kultuuriruum 

 Eesti kultuuripärand on tarbimiseks kogu maailmas vabalt kättesaadav ja aktiivselt leviv, 

sealhulgas taaskasutuses (mash-up). Kõik rahvuskultuuri peamised varamud on digitaliseeritud, 
kogu loodav tulevane pärand koheselt talletatud. 

 Eesti keel on digitaalses maailmas elus ja arenev. Eesti keele kõnetehnoloogia abil saab 

kasutada igapäevaseadmeid ja e-teenuseid.  

 

3. Kõrgem tööhõive 

 IKT nutika kasutamise najal on tekkinud rohkelt uusi kõrge lisandväärtusega töökohti, nii IKT-

sektoris kui ka eriti teistes majandusharudes – tehakse tasuvamat tööd. Kokku on sellistel 

töökohtadel eri sektorites vähemalt 50000 spetsialisti.  

 Inimestel aitab tööd hoida ja tööta jäämise korral uutel aladel uusi väljakutseid vastu võtta 

IKT-oskuste pidev juurde omandamine. IKT laialdane kasutuselevõtt on nimelt kiirendanud 

struktuurseid muutusi tööturul ja kadumas on IKT-oskusi mittenõudvad töökohad. 

 Haridus on muudetud IKT-võimaluste mitmekesise kasutamise najal personaliseerituks ja 

paindlikuks, sh ümber- ja täiendõpe. Käib agar teadmiste ja oskuste omandamine kiirelt ja 

pidevalt kogu elueas. 

 Töökohad on kõigis asutustes ja ettevõtetes võrgustunud, mis on muutnud töö tegemise 

paindlikuks nii Eestis sees kui ka väljapoole ja väljast siia. See võimaldab muu hulgas rohkem 

kaugtööd ja osaajaga tööd – nii on saanud tööturule tulla ka töötegijad, kes on seni pidanud jääma 

eemale. Ettevõtete jaoks tähendab see võimalust tööjõudu jagada ja inimressurssi paindlikumalt 

juhtida. 

 

4. Kõrgem tootlikkus 

 Eesti ettevõtete tootlikkus on tõusnud vähemalt 80%-ni EL keskmisest selle najal, et IKT-

lahendused on enamikes majandusharudes laialdaselt kasutusel. Tootlikkuse kasvu on 

toonud eeskätt IKT kasutulevõtu abil väärtuslikumate (nt tarkade) toodete-teenuste loomine, aga 

ka äriprotsesside tõhustamine ja ringikujundamine. Eriti tuntav tootlikkuse tõus on toimunud 

töötlevas tööstuses, energeetikas, tervishoius. 

 Targad tootmislahendused, majad ja transport on tõstnud jõudsalt ressursikasutuse 

säästlikkust, mis tähendab kokkuhoidu nii ettevõtetele kui ka inimestele. Selle najal on majanduse 

ressursiintensiivsus vähenenud – Eestis tehakse vähemate ressurssidega rohkem ära.  

 IKT tooted ja teenused annavad 20% kogu ekspordist. Eristume sellega, et mõtleme teistmoodi 

ja tegutseme vilkalt. Sellega on IKT-sektor saanud juhtivaks majandusharuks Eestis, andes 

tugeva panuse tootlikkuse kasvu. 

 Eestisse tullakse uudseid IKT-lahendusi tegema ja katsetama kogu maailmast.  Siin loovad 

uusi tervishoiu, tööstuse, energeetika, hariduse jt lahendusi uued rahvusvahelised 

arenduskeskused, välismaised kasvuettevõtted ja teadurid.  
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 Selle toetamiseks ning Eesti kui arenenud infoühiskonnaga riigi maine levitamiseks pakub Eesti 

esimese riigina maailmas virtuaalset residentsust neile, kes soovivad kasutada siinseid häid e-

teenuseid ja turvalise andmevahetuse võimalusi. Eesti on oma e-teenustega maailmas hõivanud 

sarnase koha, mida Šveits hoiab panganduses.  

 Avalik sektor on panustanud omakorda tootlikkuse kasvu IKT abil riigihalduse tõhusaks 

muutmise ning poliitikakujundamise parendamisega.  
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3.2. Eesti infoühiskonna arengukava 2020 visioon 

 

 

Eestis on maailma parim keskkond, et uusi ja väärtust loovaid IKT-lahendusi luua ja kiiresti 

kasutusele võtta. Avalik sektor näitab jätkuvalt eeskuju, muutes tehnoloogia nutika 

kasutuselevõtuga riigivalitsemist pidevalt tõhusamaks. 

Iga olulise elu- ja majandusvaldkonna väljakutsete lahendamiseks rakendatakse ulatuslikult parimat 

saadaolevat tehnoloogiat, sageli riigi targa tellimuse najal. Tehnoloogia kasutamine on muuhulgas 

loonud läbi aegade parimad võimalused eesti keele ja kultuuri säilimiseks: Eesti kultuuriruumis toimuv 

ja põlvest põlve loodu on virtuaalsena üle ilma vabalt kättesaadav.  

Arenguedu alustalaks on olnud maailma parima e-teenuste taristu rajamine ja hoidmine, sealhulgas 

globaalse tehnoloogia arenguga järjepidev sammu pidamine. Kõikjal Eestis on kiire internet 

kättesaadav, avalikus ruumis üha enam ka tasuta. Eesti on püsinud maailmas esirinnas eID alal. Riigi 

infosüsteemiga on võimalik lihtsalt, kiirelt, turvaliselt ja mõistlike kuludega liidestada mistahes 

infosüsteeme, sh erasektori ja ka teiste riikide omi. Muu hulgas on Eesti tõusnud sel moel nn asjade 

interneti võimaluste kasutuselevõtu juhtriigiks Euroopas.  

Avaliku sektori jaoks võimaldab riigi infosüsteem paindlikku ja samas terviklikku riigivalitsemist, mille 

tõhustamiseks rakendatakse oskuslikult näiteks täiustatud analüütika võimalusi. Inimesed kasutavad ja 

loovad soovi korral ka ise hästi läbimõeldud IKT-lahendusi ühiskonnaelus toimuva mõistmiseks ja 

selles kaasa rääkimiseks, ühistegevuseks ning omapoolseteks algatusteks.  

Erinevate IKT-lahenduste ja eriti avalike e-teenuste loomine on koostööpõhine ja avatud, toimudes 

andmete ja tarkvara taaskasutust võimaldaval viisil. Avalikud teenused on kasutajasõbralikud ja 

kättesaadavad õigel ajal, õiges kohas ja õiges tähenduses – niiviisi kogu Eestis. IKT-lahenduste nutika 

rakendamise abil on tagatud kõigi teenuste vastavus ühtsetele kvaliteedinõuetele. Seejuures on kõik 

vahetu kontakti vajaduseta teenused kättesaadavad internetipõhiselt, sh virtuaalsetele residentidele ja 

välismaal.  

Tänu hästitoimivale riigi infosüsteemile on avalike teenuste arendamine ja haldamine muuhulgas riigi 

jaoks samuti kuluefektiivne. Viimaks on teostatud ka ammune „Paberivaba Eesti“ unistus: eri sektorite 

koostöös loodud teenustetaristu(d) võimaldavad korraldada tegevusi kõigis eluvaldkondades nii, et 

paberdokumentide järele puudub vajadus.  

Kõigil tööealistel inimestel on vajalikud põhioskused interneti ja nutikate seadmete kasutamiseks, et 

nende abil oma elukvaliteeti tõsta – nt targemalt tarbida ja e-teenuseid kasutada. Nad arendavad enda 

oskusi ka pidevalt edasi, et oma tööd IKT-abil üha tulemuslikumalt ja suurema lisandväärtusega teha. 

Ka vanemaealised on agarad e-teenuste kasutajad, kas ise või abi kasutades. Sellele on kaasa aidanud 

lihtsate ja loomulike liideste kasutuselevõtt teenustes ja lahendustes, sh laialdane eesti keele 

tehnoloogia rakendamine.  

Kõige selle najal on Eesti üha tuntum nutikate IKT-lahenduste arendaja ja integreerija ning meie e-riigi 

kogemuse on kasutusele võtnud ka paljud teised riigid. Lisaks on Eesti liidriks Euroopas ja ka mujal 

maailmas piiriüleste e-teenuste ja vastava tugitaristu pakkumisel.  



 13 

 

 

Joonis 1. Infoühiskonna visioon ning selle seosed infoühiskonna arengut toetavate strateegiate 

visioonidega 
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4. Üldeesmärk 

 

Infoühiskonna arengukava 2020 üldeesmärgi seadmisel on lähtutud infoühiskonna katusvisioonist 

2020, mis lähtub suundumusest, et IKT  kasutuselevõtt peab aitama Eestil saavutada konkurentsivõime 

kavas „Eesti 2020“ ja jätkusuutliku arengu strateegias „Säästev Eesti 21“ seatud strateegilisi eesmärke. 

Samuti lähtub arengukava eesmärk infoühiskonna arengukava visioonist ning täpsustab seda: 

 

Eestis on loodud arengueeldused nutikate  IKT lahenduste kasutamiseks ja loomiseks, 

et tõsta seeläbi majanduse konkurentsivõimet ja inimeste heaolu. 

 

5. Alameesmärgid ja meetmed 

 
Üldeesmärgi saavutamiseks kavandame tegevusi nelja alameesmärgi raames, mis toetavad 

infoühiskonna arengut nii eraldiseisvalt kui omavahelises koosmõjus. Alameesmärkide seadmisel 

analüüsiti, millised on infoühiskonna arengueelduste olulisimad komponendid: mis on vajalik Eestis 

nutikate IKT-lahenduste parimal moel loomiseks, arendamiseks ja kasutuselevõtuks.  

Riigi IKT-poliitika saab ettevõtete konkurentsivõimet ja riigi arengut toetada üldise toimimiskeskkonna 

kaudu. Ühelt poolt on tõhusa toimimise eelduseks ligipääs kiirele internetiühendusele. Teiseks 

oluliseks eelduseks teadmistepõhises ühiskonnas toimetamisel on kiire ja turvaline ligipääs infole ja 

andmetele – vastava teenustetaristu toimimine. See võimaldab nii ettevõtetel kui avalikul sektoril 

kiiremini ja isikustatumaid teenuseid luua, tõsta juhtimisotsuste kvaliteeti ning reageerida nõudlusest 

tulenevatele muutustele. Seni on Eestis loodud teenusteruumi kasutatud eelkõige avalike teenuste 

paindlikuks, kiireks ja kuluefektiivseks osutamiseks, mistõttu on oluline arendada teenustetaristut 

edasi ühiseks kasutamiseks avaliku ja erasektori vahelisena.  

Loodud ja loodavast tehnoloogilistest lahendustest ning taristu laiendamisest on kasu üksnes siis, kui 

inimestel on oskused IKT-lahendusi rakendada. Siinjuures on oluline silmas pidada, et IKT-oskustega 

tegelemine ei ole oluline mitte üksnes selleks, et ära hoida n-ö digitaalse lõhe süvenemist. IKT oskuslik 

kasutamine pakub nimelt märkimisväärset potentsiaali ka kõrgema lisandväärtusega töökohtade 

loomiseks ja inimestele oma elukvaliteedi tõstmiseks. Ka on e-lahenduste kasutamise üheks oluliseks 

eelduseks inimeste teadlikkus infoühiskonna võimalustest ning ohtudest, sealhulgas oskused end 

viimaste eest kaitsta. 

Majanduse konkurentsivõime ja ühiskonna areng eeldavad head riigivalitsemist. Kogu maailmas on 

valitsused otsimas lahendusi riigihalduse ja -juhtimise parendamiseks, eriti majanduskriisi järelmõjul ja 

demograafiliste trendide (eeskätt vananemine) tingimustes. Riikidel tuleb vähema rahaga toimida üha 

paremini, et vastata ühiskonna vajadustele ja inimeste ootustele. IKT-l on märkimisväärne 

potentsiaal parema riigivalitsemise kujundamiseks, kui sellist tehnoloogia kasutust nutikalt 

juhtida. Antud suunas keskselt tegutsemine toetab IKT kasutuselevõttu erinevate 

poliitikavaldkondades, nt teenuste või otsuste tegemise üldise raamistiku arendamise ning toetuste 

eraldamise kaudu.  
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Kuigi Eesti IKT-ettevõtted on avaliku sektori tellimusel välja arendanud siin edukaks kujunenud e-

teenuseid, ei ole õnnestunud nende lahenduste eksport teistesse riikidesse. Küll aga on Eesti e-riigi 

maine toeks kõigi Eesti ettevõtjate konkurentsivõimele mistahes lahenduste ekspordil ja 

investeeringute ligimeelitamisel, toetades ühtlasi Eesti välispoliitiliste sihtide saavutamist. Maine 

püsimise sõltub küll kindlasti Eesti infoühiskonna edasisest üldisest arengust ja käesoleva arengukava 

eesmärkide saavutamisest, ent samas tasub e-Eesti imidži kui olulise tugitala hoidmiseks ka eraldi 

jätkuvalt pingutusi teha. Siis on tõenäolisem Eestisse meelitada ja siin tegutsemas hoida IKT-ala 

tipptegijaid, kes osaleksid uute lahenduste loomisel ja rakendamisel.  

IKT-lahenduste nutikas kasutamine ja loomine eeldab kursis olemist sellel alal maailmas ja ka Eestis 

toimuvaga, muutuvate võimaluste ja vajadustega. Siis saab teha tõenduspõhiseid otsuseid, millega 

kindlustada infoühiskonna ja selle arengueelduste vajalik areng.  

Neil põhjustel on infoühiskonna arengukava 2020 alameesmärgid järgmised: 

1. Majanduse kasvu ja riigi arengut toetav IKT-taristu;  

2. Rohkem lisandväärtusega töökohti ja kõrgem elukvaliteet inimeste IKT-oskuste tõusu kaudu;  

3. Nutikas riigivalitsemine; 

4. Infoühiskonna teadmuspõhine areng ja e-Eesti tuntuse tõus. 

 

 

Joonis 2. Infoühiskonna arengukava 2020 üldeesmärk ja alameesmärgid 

Järgnevalt on esitatud alameesmärkide lõikes esitatud ülevaade meetmetest, mida nende 

lahendamiseks plaanitakse kasutada. Täiendava info saamiseks valitud meetmete ja tegevuste aluseks 

olnud kaalutluste kohta vaadake Lisa 2 – Väljakutsete ja võimaluste analüüs. 
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5.1. Alaeesmärk I: Majanduse kasvu ning riigi arengut toetav IKT-taristu  

 
Alaeesmärgi saavutamise tulemuseks on tehnoloogiatrende arvestav taristu, mis täidab nii avaliku kui 

erasektori huve: toetab tootlikkuse kasvu mõlemas sektoris ning kus kõigil isikutel Eestis on võimalik 

kasutada mistahes ajahetkel kiiret internetti. Selline infoühiskonna taristu koosneb füüsilistest 

sidevõrkudest ja avaliku ja erasektori ühtsest teenusteruumist. Ühtse teenusteruumi all mõtleme 

keskkonda ja koostööd avaliku ja erasektori vahel, mis toetub riigi infosüsteemi kesksete komponentide 

arendamisele viisil, mis võimaldab ja soodustab infovarade ärakasutamist ka erasektori poolt. 

 
 

Mõõdikud: 

   Kõigil on võimalik kasutada kiiret internetti 
 

 30 Mbp/s27 kiirusega internetiühenduse kättesaadavus kõigi eestlaste jaoks  
Algtase (2011) 11,3% → sihttase (2020) 100% [Statistikaamet] 

 
 100 Mbp/s või suurema kiirusega interneti püsiühenduste osakaal 

Algtase (2011) 3,3% → sihttase (2020) 60% [Statistikaamet] 
 
 

Teenuste baastaristu toetab Eesti elanike ja ettevõtjate toimetamist nii kodus  

kui piiriüleselt 

 Turvalist elektroonset identiteeti (ID-kaart, mobiil-ID jne) kasutanud inimeste arv28 

Algtase 550 000 → sihttase 800 000 [Allikas: Sertifitseerimiskeskus] 

 Teenuste baastaristu alusel on tööle pandud ja kasutusse võetud vähemalt viis piiriülest 

teenust vähemasti viie Läänemere regiooni riigiga 

Algtase: ei → sihttase: jah [Allikas: Eksperthinnang] 

 

 Avaliku sektori asutuste ja ettevõtjate rahulolu IKT-teenusruumiga 

Algtase puudub. Küsimus liidetakse Statistikaameti küsitlusega „Infotehnoloogia ettevõtetes“ ning 

uuritakse X-teed kasutanud ettevõtete rahulolu. Avaliku sektori asutuste rahulolu mõõtmiseks tuleb 

metoodika välja töötada 

 

                                                           
27 Internetiühenduste olemasolu leibkondades (kas püsiühendus või mobiilne internet). 

 
28

 Nende inimeste arv, kes on kasutanud elektroonset identiteeti viimase aasta jooksul vähemalt ühe korra. 
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Meede 1: Sidevõrkude arendamine  

Tegevused:  

 Viiakse lõpuni kiire lairibaühenduse baasvõrgu väljaehitamine. 

 Edendatakse kiire lairibaühenduse jaevõrgu laiendamist turutõrke piirkondades, sh: 

o Lihtsustatakse sidevõrgu ehitamist hõlbustavat regulatsiooni; 

o Edendatakse kiire Interneti arendamist toetavat kogukondlikku initsiatiivi, nt vastavate 

toetuste, teadlikkuse tõstmise ning teadmuse jagamisega; 

o Riigi poolt rahastatud taristu investeeringute ja arendusprojektide raames luuakse ka 

„viimase miili“ ühendused vastavatesse hoonetesse; 

o Toetatakse vajadusel operaatorite investeeringuid turutõrke aladel. 

 Tagatakse infoühiskonna vajadustele vastava raadiosagedusressursi kättesaadavus, mis 

võimaldab kiire interneti lõppkasutajale kättesaadavaks teha ka sellistes piirkondades, kuhu 

sidekaabel pole veel jõudnud või suure tõenäosusega ei jõuagi. 

 Töötatakse välja raamistik avaliku sektori asutustes vaba interneti levialade pakkumiseks, 

sh nende rajamise ja haldamise põhimõtted. Jälgitakse ja juhendatakse nende rakendamist.  

 Edendatakse debatti interneti vaba kasutamise võimaluste tähtsustamiseks ja kindlustamiseks 

(nt arutelude korraldamine, ülevaadete tegemine). Toetatakse võrgu neutraalsuse põhimõtet, 

mis tähendab, et elektroonilise side ettevõtja ei tohi oma elektroonilise side võrgus piirata 

lõppkasutaja juurdepääsu legaalsetele sisuteenustele, interneti kodulehekülgedele ega 

kasutatavatele platvormidele. 

 Töötatakse välja Eesti sõnum rahvusvahelises internetivabaduste alases diskussioonis 

osalemiseks ning panustatakse netivabaduste kaitsmisele suunatud koostöösse ja algatustesse 

oma ettepanekutega. 

Vastutajad: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (sh RIA), Siseministeerium, 

Põllumajandusministeerium, Justiitsministeerium, Välisministeerium ja teised asjaomased 

ametkonnad 

 

Meede 2: Avaliku ja erasektori ühtse teenusteruumi arendamine  

Tegevused:  

 Arendatakse teenusteruumi keskseid komponente nii, et need vastaksid tehnoloogia 

arengule ning toimiksid nii riigi siseselt kui piiriüleselt: 

o Arendatakse edasi ja viiakse muutuvate tehnoloogiliste võimaluste ja nõuetega vastavusse 

elektroonse identiteedi ja digitaalsete usaldusteenuste (digiallkiri, digitempel jt) 

kesksed tehnoloogilised lahendused. Lisaks arendatakse välja ja võetakse kasutusele 

kesksed komponendid elektroonse isikutuvastuse ja usaldusteenuste piiriüleseks 

toimimiseks Euroopa Liidu maadega ning võimalusel ka kolmandate riikidega. Edendatakse 

digi-ID kasutuselevõttu välisriikide kodanike seas sihiga pakkuda neile nö virtuaalset 

residentsust ning kasutada Eesti e-teenuseid. 

o Jätkatakse turvalist andmevahetust võimaldava X-tee arendamist, et see vastaks tänapäeva 

tehnoloogia võimalustele, lihtsustaks teenuste arendamist ning hõlbustataks X-tee 

kasutamist eri osapoolte (sh erasektori) poolt. Kodanike ja ettevõtete liikumisega seotud 

piiriülese andmevahetuse hõlbustamiseks liidestatakse Eesti infosüsteemid üle-
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euroopaliste ja teiste riikide teenustaristu lahendustega, kasutades ning propageerides 

maksimaalselt X-tee võimalusi. Samuti kasutatakse X-tee kogemust Eesti IT-sektori 

ekspordivõimaluste tekitamiseks ning rahvusvahelise koostöö edendamiseks, sh sobivusel 

valdkondlike ühisprojektide läbiviimiseks. 

o Andmetele ja infole hõlpsa ning turvalise ligipääsu tagamiseks jätkatakse teabeväravate 

(teabevärav eesti.ee, avaandmete portaal jt) arendamist. Edendatakse nende 

kasutuselevõttu ning avamist teistele (sh rahvusvahelistele) osapooltele, sealhulgas selleks, 

et soodustada uute rakenduste ja lahenduste loomist avaandmete baasil. 

o Kaasajastatakse pidevalt riigi peetavaid ruumiandmete, aadressandmete, 

klassifikaatorite ja teisi kindlustavaid süsteeme, soodustades ning lihtsustades 

sealjuures nende kasutamist era- ja ühissektori poolt. 

 Ühtse teenusteruumi eelduseks on, et riigi infosüsteem toimiks ühtse koosvõimelise tervikuna. 

Viiakse ellu tegevusi, mis toetavad asutuste-, sektorite- ning rahvusvahelist koosvõimet:  

o Ajakohastatakse riigi infosüsteemi tehnilise, organisatsioonilise ja õigusliku 

koosvõime alusdokumente. Tõhustatakse koosvõime raamistiku järgimist, tõstes 

koosvõime alast teadlikkust, töötades välja koosvõime raamistiku rakendusjuhised ja 

koolitusmaterjalid jne. 

o Korrastatakse ja täiendatakse IKT-alast seadusandlust, pidades samas silmas, et 

seadusandlus peab innovatsiooni toetama, mitte seda liigse reguleeritusega pidurdama. 

o Töötatakse välja avaliku ja erasektori ühtset teenusteruumi toetavad 

koostöömudelid ja -vormid: viiakse läbi vastavaid pilootprojekte, analüüsitakse ja 

lahendatakse ühistegevusega seonduvad õiguslikud ja muud probleemid. 

Soodustamaks e-arvete kasutuselevõttu nii avalikus kui erasektoris muudetakse 

suhtluses avaliku sektoriga e-arvete esitamine kohustuslikuks. 

o Tõstetakse ettevõtete teadlikkust ja oskusi riigi infosüsteemi kasutamise võimalustest. 

o Piiriülese koosvõime edendamiseks osaletakse võimalikult varajases staadiumis ning 

aktiivselt EL digitaalse siseturu arengut toetava regulatsiooni kavandamisel ja 

vastavate üle-euroopaliste või regionaalsete projektide läbiviimisel.  

 Vältimaks olukorda, et senised lahendused jäävad jalgu tehnoloogia arengule või et jätame 

kasutamata olulisi uusi võimalusi, analüüsitakse ja piloteeritakse pidevalt innovaatiliste 

tehnoloogiate kasutuselevõttu: 

o Kuluefektiivsuse ja paindlikuma arenduse edendamiseks töötatakse välja pilvetaristu 

kasutamise põhimõtted ja juhendid, millest saab juhinduda nii avalikus kui ka 

erasektoris. Vajadusel toetatakse vastava taristu arendamist avalikus sektoris. 

o Analüüsitakse pidevalt uusi trende ja viiakse läbi vastavaid pilootprojekte riigi 

infosüsteemi ja ühtse teenusteruumi arendamiseks. Näiteks: asjade interneti (Internet 

of Things), täiustatud analüütika ja suurandmete (Advanced Analytics ja Big Data), 

linkandmete (Linked Data), täiendatud reaalsuse (Augmented Reality) ja koosloome 

(crowdsourcing) vallas. Arendatakse ja rakendatakse tehnoloogilised lahendused 

analüüsisuutlikkust edendavate meetodite nagu andmekaeve, andmeanalüüs ja Big 

Data kasutamisega kaasneva privaatsusekao riskide lahendamiseks. 

o Avaliku, era- ja vabasektori koostöös osaletakse aktiivselt IKT standardimistegevuses, 

keskendudes eelkõige valdkondadele, mis on olulised kodumaise innovatsiooni 

toetamisel või seniste investeeringute kaitsmisel. 

o Edendatakse üleminekut IPv6-le. Olulisemad riigi e-teenused tehakse kättesaadavaks 

IPv6 võrgu kaudu, käivitatakse üleminek IPv6-le avalikus sektoris ning ärgitatakse 

sellele ka erasektori teenusepakkujaid. 
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o Mitmete uute tehnoloogiate kasutuselevõtu eelduseks Eestis on eesti keele tugi. Selleks 

jätkatakse eesti keeletehnoloogia tarkvara väljatöötamist ja kättesaadavaks tegemist.  

 Dubleerimise vältimiseks ning kuluefektiivsuse suurendamiseks edendatakse andmete ja 

tehnoloogiate taaskasutavust:  

o Avaliku sektori andmed muudetakse nii ettevõtete ja kodanike jaoks kui ka astutuste 

vahel masintöödeldaval kujul kättesaadavaks. Viiakse ellu vastavaid 

arendusprojekte, tõstetakse teadlikkust ja korraldatakse teadmuse vahetust (sh 

rahvusvaheliselt). 

o Edendatakse avatud standardite ja avatud spetsifikatsioonide kasutamist, kus riik 

näitab ise eeskuju ning osaleb ka aktiivselt avatud tehnoloogiliste kokkulepetele 

saavutamisele ja kasutamisele suunatud võrgustike tegevuses. 

o Edendatakse taaskasutatava tarkvara ja vastava teabe (nt koolitusmaterjalid) jagamist 

varamute kaudu. 

Vastutaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (sh RIA), teised asjaomased ametkonnad 

→ Täiendavat taustinformatsiooni väljakutsete ja võimaluste kohta on võimalik lugeda Lisast 2.  
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5.2. Alaeesmärk II: Rohkem suurema lisandväärtusega töökohti ja kõrgem elukvaliteet 

inimeste IKT-oskuste tõusu kaudu  

 

Alaeesmärgi tulemusel soovime ühelt poolt saavutada olukorra, kus kõigil inimestel on piisavad IKT-

alased baasteadmised ja -oskused, et olla infoühiskonnas aktiivne osaleja: tõsta  oma isiklikku 

konkurentsivõimet ja elukvaliteeti. Selleks tuleb edendada digitaalset kirjaoskust ehk elanikkond peab 

n-ö õppima internetti kasutama. 

Teisalt seame sihiks panustada tööhõive kasvu, konkreetsemalt liikumist Eesti konkurentsivõime 

tõstmiseks vajalike suurema lisandväärtusega töökohtade loomise suunas. See vajab eeskätt kõrgemate 

IKT-oskuste edendamist. Peamine tegevussuund on seejuures IKT-oskuste ja teadmiste edendamine 

teistes (v.a. IKT-sektor) eluvaldkondades tegutseva või ümberõpet vajava tööealise elanikkonna seas.  

 

Mõõdikud:  

Digitaalse kirjaoskuse arendamine: õpime internetti kasutama   

 Interneti mittekasutajate osakaal 16-74-aastaste Eesti elanike seas  

Algtase (2012) 21% → sihtase (2020) väiksem kui 1% [Statistikaamet] 

 

 Isikute osakaal, kes hindavad oma arvutikasutamise oskusi piisavaks enda isikuandmete 

kaitsmiseks internetis 

Algtase (2011) 48% → sihttase (2020) 75% [Statistikaamet]29  

 

 Isikute osakaal, kes on kasutanud piiriülest e-kaubandust 

Algtase (2011) 10,3% → sihttase (2020) 50% [Statistikaamet] 

 

 Nende 16-74-aastaste elanike osakaal, kes hindavad oma arvuti kasutamise oskusi piisavaks 

töökoha otsimiseks või vahetamiseks järgmise aasta jooksul 

Algtase (2011) 54% → sihttase (2020) 80% [Statistikaamet]30 

Suurema lisandväärtusega töökohtade kasv kõrgemate IKT-oskuste kaudu 

 Tööandjate rahulolu töötajate IKT-oskustega  

Algtase puudub, mõõtmise metoodika töötatakse välja edaspidi. 

 

                                                           
29

 Eurostat mõõtis inimeste kindlustunnet erinevate internetiga seotud olukordadega toimetulekul 2011.a. MKM 
teeb ettepaneku Statistikaametile indikaatori (kas üksnes isikuandmete kaitse või siis kõigi nelja küsitletud 
valdkonna osas) regulaarseks jälgimiseks.   
30

Vt eelmist punkti.  
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 Lühiajalise IKT täiendõppe läbinute arv  

Algtase 0 → sihttase 3500 

 

 

Meede 1: Digitaalse kirjaoskuse edendamine  

Tegevused:  

 Tõstetakse elanikkonna teadlikkust infoühiskonna võimalustest, sh avalikest e-teenustest ja 

nende osutamise kanalitest, piiriülese e-kaubanduse kasudest, internetipõhistest 

enesetäiendamisvõimalustest, kaugtöö võimalustest jne. Selleks viiakse läbi teavituskampaaniaid, 

üritusi, koostatakse infomaterjale, korraldatakse meediatööd jne. 

 Tõstetakse elanikkonna teadlikkust infoühiskonna ohtudest ja internetiturvalisusest, sh 

isikuandmete kaitsest, mobiilsete seadmete kasutamise turvalisusest jne (teavituskampaaniad, 

üritused, infomaterjalid, meediatöö jm). Muuhulgas töötatakse välja internetis käitumise hea tava 

ning levitatakse seda. Peamiseks sihtrühmaks on noored, lapsevanemad, algajad internetikasutajad. 

 IKT-oskuste edendamise tõhustamiseks määratletakse digipädevuse tasemed ning luuakse 

vastav raamistik. 

 Toetatakse IKT baasoskuste õpetamist, vastavat koolitajate koolitust ja IKT-põhiste 

õppelahenduste loomist (sh iseseisvaks õppeks) seniste mittekasutajate jaoks. Sihtrühmaks on 

eelkõige vanemaealised, aga ka madala haridustasemega ja erivajadustega inimesed.  

 Toetatakse IKT baasoskuste õpetamise didaktika arendamist ning õpetajate koolitamist (IKT 

baas- ning täiendkoolitust), et kõigil põhikooli lõpetajatel oleks tagatud heal tasemel IKT-

baasoskused (sh turvalise internetikasutuse alal). 

Vastutajad: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (sh RIA), Haridus- ja Teadusministeerium, 

Sotsiaalministeerium ja teised asjaomased ametkonnad 

 

Meede 2: Kõrgemate IKT-oskuste edendamine 

Tegevused:  

 Tõstetakse teavitus- ja koolitustegevusega ettevõtjate ja juhtide teadlikkust ja oskusi IKT 

kasutuselevõtuks ettevõtete konkurentsivõime tõstmisel, nii äriprotsesside tõhustamisel kui uutes 

toodetes-teenustes. 

 Ajakohastatakse kõrg- ja kutseõppe õppekavad toetamaks valdkonnaspetsiifiliste IKT-oskuste 

omandamist vastavate ainete pakkumise ja lahenduste tutvustamise teel. 

 Viiakse IKT-alased pädevused sisse teiste erialade kutsestandarditesse. 

 Luuakse ja pakutakse kõrgemate (sh IKT-spetsialisti tööks vajalike) IKT-oskuste alase ümber- ja 

täiendõppe programme, eriti struktuurimuutuste tõttu töökoha kaotuse ohus inimestele. 

 Õppematerjalide, koolitus- ja teavitustegevustega toetatakse IKT-kõrgemate oskuste, sh 

tulevikukompetentside (nt andmeanalüüs), omandamist:  

o majandusaladel, kus tehnoloogia kompetentsiga on võimalik rahvusvahelist 

konkurentsivõimet tõsta ning vastavaid töökohti luua (nt õigus- ja finantsvaldkond); 
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o elualadel, milles Eestil on oluline IKT abil muutusi esile kutsuda (nt haridus, tervishoid, 

tööstus, energeetika). 

Vastutaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (sh RIA), Haridus- ja Teadusministeerium, 

Sotsiaalministeerium ja teised asjaomased ametkonnad 

→ Täiendavat taustinformatsiooni väljakutsete ja võimaluste kohta on võimalik lugeda Lisast 2.  
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5.3. Alaeesmärk III: Nutikam riigivalitsemine  

 

Alaeesmärgi elluviimise tulemusel soovime saavutada olukorra, kus avaliku sektori juhtimine ja 

toimimine on tänu IKT nutikale kasutamisele tõhusam, terviklikum, jätkusuutlikum ja ka avatum.  

Kodanike ja ettevõtete jaoks toob see kaasa vähekoormavad, mugavad ja üha enam koosloomes 

sündinud teenused, aga ka läbimõeldud poliitikaotsused. Avaliku sektori enda jaoks tähendab sihile 

jõudmine suuremat (kulu)efektiivsust ning terviklikumalt ja samas avatumalt toimimist.  

 

Mõõdikud: 

Avaliku sektori teenused on tõhusad, terviklikud ja jätkusuutlikud 

 Ühtsetele kvaliteedinõuetele vastavate avalike teenuste osakaal  

Algtase 0, metoodika töötatakse välja 2014 

   

 Kodanike ja ettevõtjate rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteediga 
o Ettevõtjate rahulolu algtase (2012) 76% → sihttase (2020) 90%  
o Kodanike rahulolu algtase (2012) 67% → sihttase (2020) 90% 

 
 Elektroonse dokumendivahetuse31 osakaal 

Algtase (2012): ca 67%32 sisse- ja väljaläinud dokumentidest on elektroonsed 
Sihttase (2020): 100% asjaajamisest riigi ja ettevõtjate vahel ning 90% asjaajamisest riigi ja 
eraisikute/välisriikide vahel on elektroonne 
 

 Teenuste kogu elutsükli maksumuse indeks  
Algtase puudub, siht on indeksi väärtuse paranemine. Metoodika töötatakse välja 2014.a. 

Teenuste loome ja poliitikakujundamine toimub avaliku sektori ja kodanike 
koostöös 

 Nende internetikasutajate osakaal, kes on : 

o Lugenud arvamusi või postitanud ühiskondlikel või poliitilistel teemadel veebilehtedele 

(blogides, sotsiaalvõrgustikes)  

Algtase (2011) 23% → sihttase (2020) 50% 

o Osalenud ühiskondlikel või poliitilistel teemadel veebiaruteludes või -hääletustes 

Algtase (2011) 11% → sihttase (2020) 35% [Statistikaamet] 

 

 Konsultatsiooni tulemuste tagasisidet avalikustavate ministeeriumide osakaal 

                                                           
31 Ei sisalda e-arveid. 
32 Info on esitatud dokumendihaldussüsteemide alusel. 
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Algtase (2011) 0 → sihttase (2020) 100% [Uuring MKM-i tellimisel] 

 

 Koosloomes valminud teenuste osakaal  

Algtase (2013) 0 → sihttase (2020) 25% 

 

Meede 1: Paremate avalike teenuste arendamine 

Tegevused: 

 Vaadatakse üle otsustusprotsessid tagamaks, et õigusaktide koostamine arvestataks IKT 

võimalustega. Näiteks, et kodanikel ja ettevõtjatel oleks vähem vaja esitada taotlusi jne. Selleks: 

o viiakse läbi õigusaktide analüüs ja algatatakse muutmisettepanekuid; 

o töötatakse välja ja juurutatakse andmepõhine menetlusprotsess. 

 Kehtestatakse ühtsed nõuded avalike teenuste kvaliteedile ning põhimõtted nende arendamise ja 

osutamise kohta kogu elutsükli lõikes. Samuti tagatakse nende elluviimise seire. Nõuete 

rakendamise toetuseks töötatakse välja järgnevad juhised ja nõustatakse kompetentsikeskuse 

baasil nende ellu rakendamist: 

o töötatakse välja teenuste arendamise ja kavandatud muudatuste tulemuslikkuse         

hindamise metoodika; 

o teenuseosutajate ja teenuse osutamise kanalite vastutajate kohustused ja õigused ning 

määratakse omanikud; 

o metoodika avalike teenuste mõjude ja halduskoormuse hindamiseks; 

o avalike teenuste ühtse portfellijuhtimise põhimõtted ja kanalite valiku metoodika. 

 Töötatakse välja ja hoitakse ajakohasena üleriiklik avalike teenuste kataloog. 

 Arendatakse välja avaliku sektori terviklik ja koosvõimeline infohaldus, muutes kogu 

asjaajamise riigis ja riigiga täielikult paberivabaks. Sealhulgas  

o viiakse ellu vastavaid arendusprojekte; 

o arendatakse ja juurutatakse standardeid ja ühtseid metoodikaid. 

 Arendatakse erinevate teenusekanalite (teabeväravate) ja teenuseosutajate koosvõimet, et 

kehtiks no-wrong-door põhimõte avalike teenuste tarbimisel.  

 Töötatakse välja põhimõtted ja koostöömudelid kasutajate paremaks kaasamiseks teenuste 

väljatöötamisse ja lahenduste testimisse. 

 Vähendamaks ettevõtjate ja kodanike vajadust riigis olemasolevaid andmeid mitmeid kordi esitada 

luuakse eeldused andmete ühekordse kogumise (data single entry) rakendamiseks, nii et iga 

asutus ja ettevõte saaks riigi infosüsteemis olevaid andmeid taas- ja ristkasutada. 

 Teenuste kasutajatele luuakse võimalused saada tagasisidet teenuste osutamise kulgemise 

ning menetlusetappide kohta. Inimestele luuakse lihtsad võimalused jälgida kas, kes ja milleks 

on nende isikuandmeid riigi infosüsteemis kasutanud. 

 Teenuste arendamisel arvestatakse lähtutakse paljukanalilisusest, viiakse läbi vastavaid 

arendusprojekte uuemate kanalite kasutuselevõtuks (nt mobiilsetelt seadmetelt, digi-TVst jne).  

 Teenuste kättesaadavuse tõstmiseks arendatakse teenuste kasutamise toe osutamist ja 

tagasiside andmise võimalusi. Sealhulgas luuakse õiguslik, tehniline ja organisatsiooniline alus 

nn abistatud e-teenuse osutamiseks, toetatakse vastavaid pilootprojekte. 

 Teenuste personaliseeritumaks ning intuitiivsemaks osutamiseks jälgitakse ja hinnatakse 

süsteemselt tehnoloogiatrende; viiakse läbi pilootprojekte uute võimaluste rakendamiseks.  
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 Arendatakse teenuskanalite ja avaliku sektori IKT-lahenduste kasutajaliideseid, sh võetakse 

kasutusele eesti keele tehnoloogia rakendusi kõne abil teenuste kasutamiseks. Juurutatakse 

põhimõte, et avaliku sektori tellimusel loodud teenustele liidetakse inimkeele kasutamise tugi – 

riigil on selles vallas täita targa tellija roll. 

 Piiriülese liikumise hõlbustamiseks edendatakse mitmekeelsust toetavate IT-lahenduste 

arendamist ja kasutuselevõttu.  

 Piiriülese liikumise hõlbustamiseks selgitatakse välja Eesti kodanikele ja ettevõtjatele 

olulisimad teenused ning toetatakse vastavate arendusprojektide läbiviimist nii bilateraalselt kui 

ka regionaalsel ja EL tasandil. 

 Toetatakse eelnevate tegevustega seotud valdkondlike IKT-arendusprojektide väljatöötamist 

ja elluviimist, eriti: 

o ühisprojekte valdkondade vahel (nt terviklikuks teenuste osutamiseks või delegeerimiseks 

vms); 

o pilootprojekte uudsete lahendusmudelite ja tehnoloogiate testimiseks ja juurutamiseks – sh 

erasektoris, kui tegemist on üldhuvides ehk laiemat kasu toova teenusega; 

o kultuuripärandi kättesaadavaks tegemist. 

 IKT-projektide elluviimise parandamiseks tõhustatakse nende juhtimist: 

o Töötatakse välja ja rakendatakse avaliku sektori IKT arenduste hankimise parima 

praktika juhised toetamaks hangitavate lahenduste jätkusuutlikkust ja uuenduslikkust; 

o kiire ja paindliku riigi infosüsteemi arengu tagamiseks rakendatakse agiilseid 

arendusmeetodeid;  

o viiakse läbi projektide järelevalvet ja -hindamist. 

 

Vastutaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (sh RIA), Siseministeerium, kõik avalikke 

teenuseid osutavad asutused 

 

Meede 2: IKT kasutamine kaasamise ja osaluse edendamiseks  

Tegevused: 

 Suurendatakse avaliku sektori veebisaitide kasutajasõbralikkust, käideldavust ja koosvõimet, 

ühtlustades muuhulgas info esitamise viise ja lihtsustakse andmete leitavust.  

 Kaasamiskeskkondade kasutamise suurendamiseks ja osalusmotivatsiooni tõstmiseks vaadatakse 

üle otsustusprotsesse. Siht on muuta avalikuks mitte üksnes dokumendid, vaid otsuste tegemine 

laiemalt ning määratleda konsultatsioonide ja algatuste selge väljund otsustesse. 

 Tehakse avaliku sektori andmed masintöödeldaval kujul kättesaadavaks ning hõlpsalt 

leitavaks, toetatakse vastavate lahenduste loomist ja teadlikkuse kasvu. 

 Viiakse läbi väärtuspõhiste teenuste koosloomet edendavaid algatusi ja pilootprojekte (nt 

avalike teenuste hackathonid vms), suurendatakse vastavat teadlikkust. 

 Toetatakse osalust, omaalgatust ja ühistegevusi soodustavate IKT-keskkondade ja -

lahenduste loomist (sh sotsiaalmeedia rakendamist vastavalt).  

 Tõstetakse nii kodanikeühenduste, ametnike kui ka üldsuse teadlikkust olemasolevate 

kaasamis- ja osaluskeskkondade ja –lahenduste kohta. 

Vastutaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (sh RIA), Riigikantselei, Siseministeerium ja 

teised asjaomased ametkonnad 
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Meede 3: Paremate otsuste tegemine IKT abil 

Tegevused: 

 Toetatakse analüüsivõimekust edendavate IKT-lahenduste loomist ja kasutuselevõttu 

avalikus sektoris.  

 Uuritakse täiustatud analüütika (Advanced Analytics) ning suurandmete (Big Data) trendiga 

kaasnevaid võimalusi andmete reaalajas jälgimiseks ning ennustavate poliitikaotsuste tegemiseks, 

viiakse läbi vastavaid pilootprojekte.  

 Arendatakse andmeanalüüsiks vajalikke kompetentse nii avalikus kui ka erasektoris, vastavate 

koolituste korraldamise ja õppeprogrammide arenduse toetamise kaudu.  

 Edendatakse kodanike kaasamise võimalusi avalikus huvis olevate andmete kogumisse 

(crowdsourcing), viiakse läbi vastavaid (piloot)projekte. 

 Viiakse läbi koolitusprogramme ja teavitusüritusi avaliku sektori töötajate IKT-alaste oskuste 

ja teadlikkuse tõstmiseks (sh täiendõppena ja ka tasemekoolituse raames), sh infoühiskonna ja 

IKT tulevikutrende arvestades. 

Vastutaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (sh RIA), Rahandusministeerium ja teised 

asjaomased ametkonnad 

→ Täiendavat taustinformatsiooni väljakutsete ja võimaluste kohta on võimalik lugeda Lisast 2.  
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5.4. Alaeesmärk IV: Infoühiskonna teadmuspõhisem areng ja e-Eesti tuntuse tõus 

 

Alaeesmärgi tulemusel soovima jõuda selleni, et Eesti oleks poliitikakujundajatel olemas pidev info ja 

teadmised infoühiskonna arengu targaks suunamiseks: ülevaade hetkeolukorrast ning arusaam 

tulevikuvõimalustest ja -riskidest. See vajab nii kodu- kui ka välismaiste infoühiskonnaga seotud 

arengutrendide seiret ja tutvustamist, et tagada alus otsuste tegemiseks. 

Seotud sihiks on, et Eesti oleks maailmas jätkuvalt tuntud e-Eestina ehk arenenud ja huvitavate IKT-

lahendustega uuendusmeelse infoühiskonnana. Selline tuntus on osaliselt eelnevates 

tegevusvaldkondades kavandatud tegevuste tulemusliku elluviimise tulem. Siiski on hea maine 

kindlustamiseks otstarbekas rakendada ka otseseid tugitegevusi, selleks Eesti kogemust maailmas 

levitades. 

Mõõdikud:  

Targad otsused infoühiskonna arengu suunamisel 

 Eesti era- ja avaliku sektori IKT-valdkonna võtmeisikute teadlikkus infoühiskonna 
arengutrendidest 
Algtase puudub, mõõtmise metoodika töötatakse välja edaspidi 

 

 Infoühiskonna alase statistika vastavus poliitikakujundamise vajadustele 
Algtase (2013) EI → sihttase (2020) JAH [Allikas: poliitikakujundajate küsitlus] 

Eesti on maailmas tuntud e-Eestina 

 e-Eesti positiivne meediakajastus maailma meedias  
Algtase puudub, sihiks taseme tõus, mõõtmise metoodika töötatakse välja edaspidi (hõlmab 

nii tava- kui ka sotsiaalmeediat) 

 

 Eesti e-riigi kogemust kasutavate riikide arv maailmas 
Algtase puudub, mõõtmise metoodika töötatakse välja edaspidi 

 

 

Meede 1: Infoühiskonna arengutrendide seire ja tutvustamine 

Tegevused:  

 Jälgitakse, analüüsitakse ja tutvustatakse rahvusvahelisi IKT-, e-riigi ja muid infoühiskonna 

alaseid trende: koostatakse analüüse ja ülevaateid, viiakse läbi teavitustegevusi (sh 

sotsiaalmeedia kaudu), korraldatakse üritusi jne. 

 Tellitakse ja avaldatakse Eesti infoühiskonna arengu alaseid uuringuid. 
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 Toetatakse infoühiskonna arengut käsitlevate teadustööde koostamist (nt vastavate 

konkursside korraldamine) fookusega interdistsiplinaarsetel ja noorteadlaste projektidel. 

 Arendatakse valdkondlikku statistikat: korrastatakse ja avaldatakse laiemalt juba kogutavat 

statistikat, töötatakse välja uusi mõõdikuid ja metoodikaid ning edendatakse vastava statistika 

kogumist, osaletakse rahvusvahelistes statistika arendusprojektides ja globaalsete indeksite 

täiendamisel. 

Vastutaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (sh RIA), Riigikantselei ja teised asjaomased 

ametkonnad 

 

Meede 2: Eesti IKT-kogemuse levitamine rahvusvaheliselt 

Tegevused:  

 Luuakse ja levitatakse Eesti kogemust: koostatakse tutvustusmaterjale ja analüüse (nt 

juhtumi- või poliitikaanalüüsid) või toetatakse vastavat tegevust, teavitustegevused, 

korraldatakse rahvusvahelisi üritusi.  

 Käivitatakse era- ja avaliku sektori ühine Eesti lahenduste levitamise 

koostööorganisatsioon, mis toimiks ka vastava turundustöö kompetentsikeskuse ja 

koordineerijana. Selle baasil korraldatakse ühistegevusi ja infojagamist, samuti ühtlustatakse 

sõnumeid ja esitlusmaterjale. 

 Tagatakse Eesti kogemuse levitamise võimaluste pidev kaardistus ja vahendamine eelnevalt 

viidatud organisatsiooni kaudu, sh välisesinduste tegevuse ja rahvusvaheliste organisatsioonide 

(sh nende hangete) info baasil.  

 Toetatakse Eesti ettevõtjate ja asutuste nõustamis- ja arendusprojekte arengukoostöö ja 

ettevõtete ekspordi toetusmeetmete kaudu. See hõlmab vastavate riikidega suhtluse 

edendamist ja vajadusel riiklike koostöölepingute sõlmimist.  

o Konkreetsed sihtriigid pannakse paika arengukava rakendusplaanides, lähtudes Eesti 

IKT-sektori ekspordihuvidest, riigi välispoliitilistest taotlustest ning tärkavate 

võimaluste kaardistusest. 

 Osaletakse rahvusvahelistel IKT-lahenduste konkurssidel (Eesti lahenduste esitamine); Eesti 

kogemust ja lahendusi tutvustatakse välismeedias, samuti infoühiskonna ja e-riigi alastel 

suurematel väliskonverentsidel ja messidel. 

Vastutaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (sh RIA), Välisministeerium ja teised 

asjaomased ametkonnad koostöös partneritega 

→ Täiendavat taustinformatsiooni väljakutsete ja võimaluste kohta on võimalik lugeda Lisast 2.  
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6. Arengukava elluviimine 

 

Rakendusplaanid ja hindamised 

Arengukava elluviimine toimub kaheaastaste rakendusplaanide kaudu. Rakendusplaanides 

määratletakse täpsemalt antud aastatel arengukava eesmärkide täitmiseks meetmete raames tehtavad 

tegevused koos kasutatavate rahaliste vahenditega.  

Arengukava elluviimise aruandlus toimub vastavalt iga-aastaselt koostatavate rakendusplaanide 
aruandluse kaudu. Rakendusplaan viiakse ellu projektikesksete arendustöödena kooskõlas riigi IT 
arhitektuuri ja koosvõime raamistikuga ning neid finantseeritakse nii riigieelarvest kui ka EL 
struktuurifondidest. 
 
2017. aastal viiakse läbi arengukava elluviimise vahehindamine, et vajadusel arengukava põhjalikumalt 

uuendada ja täiendada – muutunud keskkonda ja senise elluviimise tulemuslikkust arvestades.  

 
Arengukava juhtimisstruktuur 

Lähtudes varasemate arengukavade elluviimise kogemusest ning arutelude ja analüüsi raames leitud 

IKT-poliitika juhtimise arenguvajadustest, lähtuti arengukava juhtimisstruktuuri kujundamisel 

järgmistest sihtidest:  

 hea koordinatsioon, sh info- ja mõttevahetus ning koostöö, peab olema tagatud kõigil tasanditel: 

visioonist jooksva tegutsemiseni; 

 vaja on tagada läbivalt pika vaate (visiooni) loomine ja järgimine, et luua jätkusuutlikke 

arengueeldusi ja lahendusi;  

 infoühiskonna areng sõltub eri sektorite ja eri asutuste (sh valdkondade) ühisest panusest – 

seetõttu tuleb parendada koostöö kokkuleppimist ja kokkulepete järgimist, tihendada vastava 

arutelu pidamise ja sidususe suurendamise võimalusi; 

 oluline on tagada arengukava elluviimise fokusseeritus ja järjepidevus – selleks nt luua selge 

seos Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi kavandamise ja elluviimisega, samuti teha selged 

kokkulepped rakendusplaanide tasandil;  

 samas on oluline tagada paindlikkus, et võtta arvesse muutuvaid olusid, kohendades selleks 

seniseid plaane kohendades või tõmmates käima uusi ja täiendavaid algatusi;  

 palju saab ära teha rohkemate jooksva kommunikatsiooni ja arutelu võimaluste loomisega. 

Arengukava elluviimise peamiseks juhtorganiks on Infoühiskonna nõukogu (varasem Informaatika 

nõukogu), mille tööd juhib majandus- ja kommunikatsiooniminister. Nõukogu moodustavad 

infoühiskonna arendamise ning arengukava elluviimisega seotud peamiste riigiasutuste, samuti era- ja 

vabasektori võtmeorganisatsioonide esindajad. Selle ülesandeks on (vähemalt, võib täieneda edaspidi): 

 arengukava rakendusplaanide eelnõude ja nende elluviimise aruandluse arutelu ja heakskiit 

enne Vabariigi Valitsusele esitamist; 

 arengukava täienduste arutelu ja heakskiit enne Vabariigi Valitsusele esitamist;  

 arengukava hindamiste lähteülesannete arutelu ja heakskiit, hindamiste tulemuste arutelu; 

 leppida kokku arengukava eesmärkide elluviimiseks vajalik sektorite vaheline tööjaotus ja 

koostöö korraldus; 
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 teha ettepanekuid ja esitada seisukohti Eesti infoühiskonna katusvisiooni ülevaatuseks ning 

Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi täiendamiseks;  

 esitada Vabariigi Valitsusele või asjaomastele ministeeriumidele seisukohti infoühiskonna 

arengut puudutavates olulistes küsimustes, sh ettepanekuid teiste valdkondlike arengukavade 

sisu ja elluviimise kohta; 

 vajadusel võtta seisukohti IKT-poliitikat puudutavates küsimustes Eesti seisukohtade 

sõnastamisel Euroopa Liidus ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides. 

Infoühiskonna arengukava (rakendusplaanide) elluviimise jooksvaks koordineerimiseks kasutatakse 

vastavalt vajadusele temaatilisi või ülesandepõhiseid töörühmi ja võrgustikke.  

Samas on jooksva koostöö korraldamises ning rakendusplaanidega ette nähtud tegevuste elluviimise 

suunamises oluline koht riigiasutuste IT-juhtide võrgustikul. Võrgustiku tööd juhivad Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakond ja Riigi Infosüsteemide Amet. Selle 

liikmeteks on kõigi valitsemisalade IT-arenduse eest vastutavad ametnikud, samuti kohalike 

omavalitsuste ja IKT-sektori esindajad. Võrgustiku ülesandeks on (vähemalt, võib täieneda edaspidi):  

 anda sisend ja arvamus infoühiskonna arengukava rakendusplaanide ja nende aruannete kohta; 

 leppida kokku rakendusplaanis määratletud tegevuste elluviimiseks vajalik asutuste vaheline 

tööjaotus ja koostöö korraldus, tagada vastav infovahetus;  

 leppida kokku vastavalt vajadusele temaatiliste või ülesandepõhiste töörühmade ja võrgustike 

algatamine, arutada nende töö tulemusi; 

 anda arvamus ja esitada seisukohti Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi IKT-poliitika 

eesmärkide täitmiseks kavandatud tegevuste kohta; 

 anda arvamus riigi infosüsteemi kesksete komponentide arendustegevuste kohta; 

 olla nõustava ühise järelevalve organiks riigi võtmetähtsusega IKT-arendusprojektide 

elluviimisele, et tagada nende tulemuslikkus, jätkusuutlikkus ning koosvõime reeglite järgimine 

(nn arendusnõukogu roll); 

 arutada riigi IKT-halduse arendamisega seotud küsimusi, kujundada vastavaid seisukohti ja 

kokkuleppeid. 

 
Infoühiskonna arengukava 

elluviimise koordineerimine 

Laiem infoühiskonna 

arengu koordineerimine 

Visioon  Visiooni võrgustik 

Strateegia / 

arengukava 
Infoühiskonna nõukogu 

 

Tegevuskava / 

rak.plaan 

Ministeeriumidevaheline 

juhtrühm 

Jooksev töö 

Riigi IT-juhtide võrgustik  

+temaatilised 

võrgustikud/töörühmad 

 

Joonis 3. Infoühiskonna arengu koordineerimise korraldus: tasandid ja organid 
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Selleks, et IKT-poliitika toetaks Eesti strateegiliste väljakutsete lahendamist, on vajalik tagada 

koordinatsioon infoühiskonna arengukava ehk riigi IKT-poliitika elluviimise ning teiste infoühiskonna 

arengut (sh katusvisiooni täitumist) mõjutavate riiklike poliitikate vahel. Sel eesmärgil moodustatakse 

lisaks eelnimetatutele ministeeriumidevaheline juhtrühm. Rühma tööd juhivad koostöös MKMi IKT-

asekantsler ning Riigikantselei strateegiabüroo. Juhtrühma liikmeks on seotud poliitikavaldkondade 

asekantslerid ja ametite juhid, rühma kutsub ellu riigisekretär. Juhtrühma ülesandeks on: 

 arutada läbi ning teha ettepanekuid valdkondlike arengukavade rakendusplaanide sisu kohta 

(sh infoühiskonna arengukava), leppida kokku koostöökohad ja tööjaotus: lähtuvalt Eesti 

infoühiskonna katusvisioonist, konkurentsivõime kava ja säästva arengu strateegia 

eesmärkidest ja tegevussuundadest; 

 avaldada arvamust arengukavade rakendusplaanide elluviimise kohta ja leppida kokku 

jätkutegevusi (aruannete ja hindamiste alusel); 

 tagada Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi infoühiskonna arengut puudutavate eesmärkide 

elluviimine: teha valitsusele ettepanekuid vastavateks tegevusteks (sh rakendusplaanide 

põhjal), leppida kokku vajaliku koostöö ja tööjaotuse (sh rakendusplaanide sisendina), 

koordineerida regulaarse ülevaate koostamise ja arutelu kaudu tegevuste elluviimist; 

 teha ettepanekuid ja esitada seisukohti Eesti infoühiskonna katusvisiooni ülevaatuseks. 

Eelnevad koostöö- ja juhtimisorganid on keskendunud strateegiliste plaanide elluviimise 

koordineerimisele. Samas on oluline tagada ka visioonide paindlik uuendamine ja seejärel plaanide 

kohendamine, vastavalt muutuvatele oludele. Infoühiskond ja IKT on oma olemuselt ju väga kiirelt 

edasiarenevad valdkonnad ning seda tuleb strateegiate elluviimisel arvestada. Lisaks on oluline jälgida 

katusvisiooni poole liikumist, sest see sõltub paljude osapoolte ja arengukavade ühispanusest.  

Selleks jätkatakse arengukava elluviimise ajal visiooni tasandi regulaarsete aruteludega. Riigikantselei 

strateegiabüroo eestvedamisel ja MKMi osalusel kutsutakse selleks ellu nn visioonivõrgustik. 

Tegemist ei ole ametliku kooslusega, vaid valdavalt virtuaalselt koos töötava ja infot vahetava 

võrgustikuga. Selle liikmeteks kutsutakse infoühiskonna arengu võtmeisikud ja mõtteliidrid era-, vaba- 

ja avalikust sektorist. Võrgustiku rolliks on: 

 jälgida Eesti infoühiskond 2020 katusvisiooni täitumist; 

 teha visiooni saavutamise kindlustamiseks ettepanekuid infoühiskonna ja teiste 

valdkondade arengukavade ja nende rakendusplaanide täiendamiseks; 

 genereerida ideid ja ettepanekuid katusvisiooni täiendamiseks, nii rahvusvahelistest 

trendidest kui ka Eesti sisemisest arengust lähtuvalt; 

 pakkuda välja ja nõustada strateegilisi algatusi (nt sektorite- või valdkondade vahelisi 

ettevõtmisi, pilootprojekte, rahvusvahelisi koostööprojekte jne) katusvisiooni elluviimisele 

hoo andmiseks. 
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7. Seosed teiste arengukavade ning läbivate eesmärkidega 
 

Katusstrateegiad 

„Eesti infoühiskonna arengukava 2020“ ja selle aluseks olnud infoühiskonna katusvisiooni koostamise 

lähtekohaks olid konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ ning säästva arengu strateegia „Säästev 

Eesti 21“. Seeläbi on infoühiskonna visioon ja arengukava otseselt riigi katusstrateegiate eesmärkide 

saavutamisele suunatud: eelkõige on selle sihiks kindlustada IKT nutika kasutuselevõtu kaudu 

kindlustama tootlikkuse, tööhõive ja heaolu kasvu.  

Tootlikkuse kasvu nimel toetatakse käesoleva arengukava raames ettevõtete ja inimeste 

konkurentsivõime kasvu, aga samuti avaliku sektori tõhusamat toimimist. Neil eesmärkidel 

arendatakse side- ja teenuste taristut, samuti muudetakse IKT abil riigijuhtimist nutikamaks ja 

edendatakse e-Eesti mainet rahvusvaheliselt. Tööhõive ja samas laiemalt heaolu kasvu toetab inimeste 

IKT-oskuste ja teadmiste tõstmine. Eraldi on kavas toetada ka kultuuri elujõulisuse tõusu, andes panuse 

Eesti kultuuripärandi säilitamisse ja levitamisse ning eesti keele kasutusvõimaluste kasvu IKT 

seadmetes ja teenustes. 

„Eesti 2020“ raames näeb ette IKT-poliitika tegevussuundi, mis on käesolevas arengukavas hõlmatud. 

Nt näeb infoühiskonna arengukava ette täpsemad tegevused kiire lairibavõrgu üle-Eestiliseks 

rajamiseks, avaliku sektori andmete kättesaadavamaks muutmiseks ning avalike e-teenuste 

edasiarendamiseks. 

Lisaks katusstrateegiatele on „Eesti infoühiskonna arengukava 2020“ kooskõlas Eesti 

julgeolekupoliitika alustega, toetades otseselt mitmete sealsete tegevussuundade edendamist. 

Näiteks aitab piiriülese koosvõime arendamine kaasa Euroopa Liidu ühtsuse suurendamisele; inimeste 

teadlikkuse tõstmine ja teenustetaristu turvalisena arendamine aitab kaasa küberjulgeoleku 

tagamisele; ning avalike teenuste arendamine ühtlustab regionaalse arengut.  

 
Kehtivad või valmimisel olevad valdkondlikud arengukavad 

Vabariigi Valitsus on võtnud sihiks, et ühe läbiva teemana peaksid kõik edaspidi väljatöötavad 

arengukavad toetama infoühiskonna arengut. See tähendab, et igas valdkonna arengukavas 

kavandatakse antud valdkonna eesmärkide saavutamist toetavate IKT-lahenduste kasutuselevõttu. 

Infoühiskonna arengukava rolliks on edendada sellist kasutuselevõttu toetavat keskkonda ja viia ellu 

vajalikke tugitegevusi, tugevdades infoühiskonna arengu eeldusi laiemalt.  

Seega on infoühiskonna arengukaval seosed kõigi edaspidi vastuvõetavate valdkondlike 

arengukavadega, kui neis kavandatakse vastava eluala IKT kasutuselevõttu. Samas on mõned 

arengukavad, millega on käesoleval arengukaval olulisi sisulisi vastasmõjusid nii koostöökohtade kui ka 

tööjaotuse mõttes (s.t. meetmete tasandil).  

Neist peamine on „Küberjulgeoleku strateegia 2014-2017“, mille koostamise eesmärk on luua 

tingimused selleks, et IKT võimalusi saaks tõhusalt ja turvaliselt kasutada. Infoühiskonna arendamine ja 

küberjulgeoleku tagamine peavad toimuma strateegiliselt ühtsena. Küberjulgeoleku arengukava 

elluviimine edendab samuti Eestis eksisteerivat IKT-lahenduste kasutuselevõtu keskkonda. See 

võimaldab saada infoühiskonna arengukavaga edendatavatest arengueeldustest maksimaalset kasu, 

ennetada IKT-lahendustest tekkivaid võimalikke ohte ja vähendades kahjusid. Infoühiskonna 
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arengukava raames kavandatud turvalise teenusteruumi arendamine ja elanike IKT-oskuste ja 

teadmiste tõstmine omakorda panustavad küberturvalisuse kasvu. Küberjulgeoleku arengukava raames 

toimuv teadlikkuse ja oskuste arendamine on oma suunitluselt ja sihtrühmadelt spetsiifilisem ning 

spetsialistide kesksem, mi s välistab tegevuste dubleerimise.  

Inimeste IKT-alaste oskuste ja teadlikkuse tõstmise eesmärgi ja tegevuste alal on oluline koostöökoht 

infoühiskonna arengukava ning „Eesti elukestva õppe strateegia 2014-2020“ vahel. Viimasega 

kavandatakse samme nt õppes osalemise kasvuks, hariduse paremaks seostamiseks tööturu 

vajadustega ning digikultuuri kujundamiseks Eesti hariduse osaks. See kõik hõlmab endas noorte ja 

samuti tööealiste inimeste IKT-oskuste ja teadmiste parandamist, mis toetab käesoleva arengukava 

eesmärkide saavutamist – nii digitaalse kirjaoskuse kui ka kõrgemate oskuste tõusu.  

Infoühiskonna arengukava meetmete raames antakse neisse tegevustesse sisendit (nt 

õppeprogrammide loomiseks ja uuendamiseks, õpetamismeetodite arendamiseks jms) ning tuge 

(vastavate IT-lahenduste ja teenuste arendamisel, lühiajaliste täiendkoolituste läbiviimisel jne). Samuti 

toetab elukestva õppe alaste eesmärkide saavutamist kiire internetiühenduse ja teenuste taristu 

arendamine, mis muudab ligipääsu teenustele ja õppe jaoks vajalikule sisule kättesaadavamaks. 

„Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TjaAjaI) strateegia 2014-2020“ üheks 

fookuseks on Eesti teaduse taseme tõstmine, nt vastava rahvusvahelistumise ja inimressursi 

arendamise kaudu. Nii panustab TjaAjaI strateegia sellesse, et infoühiskonna arenguks vajalike ning 

käesolevas dokumendis plaanitud arendustegevuste (nt uute tehnoloogiate kasutuselevõtu) jaoks oleks 

Eestis sobilike oskuste-teadmistega partnereid.  

Infoühiskonna alal on jätkuvalt kavas riigi poolt võtta uuenduste eestvedaja rolli (nt targa tellijana), mis 

toetab otseselt TjaAjaI strateegia sihti TjaA ühiskondliku ja majandusliku kasu suurendamiseks. 

Sellesse panustab ka kavandatud infoühiskonna arengu alaste uuringute tellimine. Konkreetne 

koostöökoht on kahe arengukava vahel avaandmete alal. TjaAjaI strateegia raames tahetakse 

soodustada avatud juurdepääsu avaliku rahastuse eest saadud uurimistöö tulemustele ja 

teadusandmetele. See soosib infoühiskonna arengukava üheks sihiks seatud paremate otsuste tegemist, 

mille nimel on kavas selliste avaandmete kasutuselevõttu toetada. IKT-poliitika raames luuakse lisaks 

aga laiemad raamtingimused andmete (sh teadusandmete) avaldamiseks ja levitamiseks.   

Nii TjaAjaI strateegia kui ka „Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020“ raames on suur eesmärk 

toetada majandusstruktuuri muutumist, eeskätt nutika spetsialiseerumise kaudu. Selleks määratakse 

ennakarendatavad kasvuvaldkonnad, millest üheks on IKT kasutuselevõtt eri sektorites. Infoühiskonna 

arengukava elluviimine tagab selliseks arenguks vajaliku keskkonna (sh taristu, oskused) ja nõudluse 

(riigipoolne tellimus), saades omakorda tuge teiste strateegiate raames toimuvast IKT-sektori ehk 

pakkumise arendamisest. Viimase nimel luuakse valdkondlikke TjaA programme, arendatakse teadus- 

ja arenduskeskusi ja klastreid, meelitatakse välisinvesteeringuid ja välisteadlasi, jne.   

Täiendavalt on oluline koostöökoht infoühiskonna arengukava ning ettevõtluse kasvustrateegia vahel 

ettevõtete IKT-kasutuse edendamise alal. Ettevõtluspoliitikaga on kavas suurendada ettevõtete 

võimekust IKT-kasutuselevõtuks, nt vastavate toetuste, koolituste jms kaudu.  Infoühiskonna 

arengukava raames plaanitud teavitustegevused toetavad otseselt nende tugimeetmete kasutamist 

ettevõtete poolt. Samuti suurendab taristu arendamine ettevõtetes IKT kasutuselevõtu võimalusi ja 

mõju.  Lisaks panustab infoühiskonna arengukava ettevõtluse kasvuks vajaliku keskkonna arengusse 

ettevõtjatele suunatud avalike teenuste arendamisega.  
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„Eesti keele arengukava 2011-2017“ üks tegevusvaldkond on Eesti keele keeletehnoloogilise toe 

väljaarendamine selleks, et ühiskonnas oleks võimalik laialdaselt kasutada keelematerjali töödelda 

suutvad programme. Selleks töötatakse välja rakendusi ja prototüüpe, abivahendeid ja keeleressursse. 

Keele arengukava meetmetega luuakse seega keeletehnoloogilisi lahendusi, mida riik saab 

teenusteruumi ja avalike teenuste arendamisel kasutusele võtta. Nii toetab infoühiskonna arengukava 

nõudluse ja tellimuse suurendajana omakorda eesti keele arengu alaste eesmärkide teostumist.  

Infoühiskonna arengukava alaeesmärgi „Nutikam riigivalitsemine“ saavutamiseks on olulisel kohal 

avalike teenuste arendamine ning IKT kasutamine kaasamise ja osaluse edendamiseks. Muu hulgas on 

kavas arendustegevused avalike teenuste delegeerimise ja koosloome tõstmiseks, kaasamis- ja osalus 

võimaluste (sh e-lahenduste ehk e-demokraatia) arendamiseks. Nii viiakse ellu „Kodanikuühiskonna 

arengukava 2011-2014“ vastavaid tegevussuundi. See arengukava toetab omakorda infoühiskonna 

arengueesmärkide saavutamist kodanikuühenduste arengu toetamisega. Nii tekib rohkem ja 

tugevamaid partnereid riigivalitsemises osalemiseks ja teenuste ühiseks arendamiseks.  

 

Läbivate teemade eesmärgid ja infoühiskonna arengukava 

Läbiv teema Arengukava mõju läbivate eesmärkide saavutamisele 

Regionaalne areng Infoühiskonna arengukava elluviimine mõjub positiivselt 

regionaalse arengu eesmärkide saavutamisele.  

Infoühiskonna arendamiseks kavandatud meetmed ei pärsi ühegi 

piirkonna arengueeldusi ega toeta otseselt rahvastiku ja 

majandustegevuse Tallinna linnapiirkonda koondumist. Kiire 

internetiühenduse viimine maapiirkondades, avalike (e-)teenuste 

arendamine ning IKT-oskuste edendamine (sh kaugtööks) avaldab 

hoopis tasakaalustavat mõju. Infoühiskonna arengukava aitab tagada, 

et elu oleks kõikjal Eestis parem: teenused kättesaadavad, ettevõtlus 

areneks, töökohti leiduks.  

IKT-poliitika meetmete raames on ainsad märkimisväärsed 

piirkondlikud erivajadused sidetaristu arendamisel. Seal on neid ka 

arvestatud, sest kavas on toetada kiire lairibaühenduse jaotusvõrgu 

arendamist ainult turutõrkepiirkondades – milleks on valdavalt 

hõreasustusega maapiirkonnad.  

Võrdsed võimalused  Infoühiskonna arengukava elluviimine toetab tugevalt võrdsete 

võimaluste eesmärkide suunas liikumist.  

Eeskätt on seejuures fookuses vanuselise võrdõiguslikkuse ning 

puudega inimeste võrdsete võimaluste edendamine. Digitaalse 

kirjaoskuse ja kõrgemate IKT-oskuste edendamine, aga samuti avalike 

(e-)teenuste kasutusmugavuse tõstmine aitab vanemaealistel ja 

puudega inimestel rohkem ühiskonnas osaleda, tööd teha ja leida või 

õppetöös osaleda. Samuti muudab see avalikud teenused 

kättesaadavamaks.  
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IKT-oskuste edendamine ja avalike teenuste kasutajasõbralikumaks 

(sh vajadusel mitmekeelseks) muutmine toetab osaliselt ka mitte-

eestlaste tööhõive ja ühiskonnas osaluse tõusu. Samuti aitab IKT-

oskuste ja –teadlikkuse edendamine ning sidetaristu arendamine teha 

rohkem osaajaga ja kaugtööd, mis soosib naiste ja meeste võrdsust 

tööturul (nt väikelastega naiste ja hoolekandjate jaoks laienevad 

töövõimalused).  

Keskkonna- ja 

kliimapoliitika 

Infoühiskonna arengukava elluviimine toetab kaudselt keskkonna- 

ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamist.  

Paberivaba riigihalduse arendamine soodustab ressursitõhusamat 

toimetamist, nii avaliku kui ka erasektori jaoks. Avalike e-teenuste 

arendamine vähendab liikumisvajadust ning seeläbi 

kasvuhoonegaaside heidet. Need on näited, kuidas IKT kasutuselevõtu 

läbi väheneb keskkonnakoormus – kuigi see mõju ei pruugi olla 

absoluutmahus suur.  

Lisaks on kavas edendada IKT standardite väljatöötamist ja 

kasutuselevõttu ning tõsta teadlikkust IKT nutikast kasutamisest kui 

jätkusuutliku kasvu võimaldajast (nt ettevõtetes ressursitõhusate 

tootmis- ja muude lahenduste kasutuselevõtu kaudu). See aitab kaasa 

olulist keskkonnakoormust tekitavate majandusharude (nt töötlev 

tööstus, energeetika ja transport) keskkonnasäästlikumaks ja 

kliimamuutustele vastupidavamaks muutumisele. 

Riigivalitsemise 

areng 

Infoühiskonna arengukava elluviimine toetab tugevalt 

riigivalitsemise eesmärkide suunas liikumist, sest alaeesmärgi 

„Nutikam riigivalitsemine“ meetmed on kujundatud otseselt 

riigivalitsemise eesmärkidest lähtudes.  

Need meetmed sisaldavad mitmekesiseid tegevuste paketti selleks, et 

tulevikus osutada avalikke teenuseid kasutajasõbralikumalt (sh 

terviklikult), parandada asutuste ja valitsustasandite vahel koostööd, 

muuta poliitikakujundamine kaasavamaks ja teadmistepõhisemaks.  

Riigivalitsemise ühtsemaks muutumist mõjutab selgelt ka arengukava 

elluviimine ise, mille raames pööratakse tähelepanu koordinatsiooni 

tõhustamisele nii valdkonna raames kui ka teiste 

poliitikavaldkondadega (sh koostöös era- ja vabasektori 

partneritega).  
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LISA 1 
 

KAASAMISE ÜLEVAADE 

 

Infoühiskonna arengukava 2020 koostamise käigus läbi viidud töötoad, seminarid ja 

kohtumised ja asjakohased konverentsid:  

 Lairibafoorum 2012 (29.08.2012) 

 Riigi infosüsteemi koosvõime töötuba (5.10.2012) ning järgnev ekspertkohtumine (28.02.2013) 

 E-riigi lahenduste ekspordi töötuba (11.10.2012) 

 Tehnoloogiatrendide töötuba (18.10.2012) 

 IKT ja riigihalduse töötuba (25.10.2012) ning järgnev ekspertkohtumine (6.03.2013) 

 Infoühiskonna koordinatsiooni töötuba (6.11.2012) 

 E-oskuste töötuba (15.11.2012) 

 Infoühiskonna visiooniseminar (7.12.2012) 

 Infoühiskonna rahvusvahelise koostöö töötuba (8.04.2013) 

 Infoühiskonna konverents 2013 (19.04.2013) 

 Infoühiskonna nõukogu istungid (18.06.2012 ja 29.01.2013) 

Kohtumiste kokkuvõtted ja taustamaterjalid on kättesaadavad arengukava veebilehel: 

http://infoyhiskond.eesti.ee   

Infoühiskonna nõukogu istungite protokollid on kättesaadavad siin: 

http://www.riso.ee/et/koordineerimine/infouhiskonnanoukogu/istungid  

 

Arengukava koostamise erinevates etappides osalenud osapooled: 

Avalik sektor: 

 Haridus- ja Teadusministeerium 

 Justiitsministeerium 

 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

 Põllumajandusministeerium 

 Rahandusministeerium 

 Riigikantselei 

 Välisministeerium  

 Siseministeerium 

 Sotsiaalministeerium 

 Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus 

 Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) 

 Riigi Infosüsteemi Amet 

 Riigikontroll  

 Tallinna Linnakantselei 

http://infoyhiskond.eesti.ee/
http://www.riso.ee/et/koordineerimine/infouhiskonnanoukogu/istungid


 37 

 Eesti Arengufond 

 Eesti E-tervise Sihtasutus 

 Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (EITSA) 

 Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELASA) 

 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) 

 Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (RIKS) 

Teadusasutused ja vabasektor: 

 Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooniliit (ITL) 

 Eesti Interneti Kogukond MTÜ 

 Eesti Interneti Sihtasutus 

 Eesti Puuetega Inimeste Koda 

 E-Riigi Akadeemia 

 eÕppe Arenduskeskus 

 Poliitikauuringute Keskus Praxis 

 Tallinna Ülikool 

 Tehnopol 

 Vaata Maailma Sihtasutus 

Erasektor: 

 Baltic Computer Systems 

 BCS Itera 

 Hansson, Leego & Partner OÜ  

 Elion Ettevõtted AS 

 EMT AS 

 Elisa Eesti AS 

 Eltel Networks AS 

 Ericsson Eesti AS 

 Fujitsu Services AS 

 Helmes AS 

 Koolitööde AS 

 Levira AS 

 Microsoft Estonia OÜ 

 Digiagentuur Okia 

 Starman AS 

 Tele2 Eesti AS 

 Televõrgu AS 

 Trustcorp OÜ 
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