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EESSÕNA 
 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) on tänapäeval üks peamisi tööriistu mistahes majandus- ja 

eluvaldkonna konkurentsivõime tõstmisel. Seetõttu tuleb IKT võimalusi ja tehnoloogiast tulenevaid 

väljakutseid arvesse võtta kõigi strateegiate ja arengukavade koostamisel.  

Eelöeldust tulenevalt ei käsitle infoühiskonna arengukava 2020 IKT kasutuselevõttu erinevates elu- ja 

poliitikavaldkondades, nagu näiteks IKT rakendamine tervishoius või ettevõtluses. Infoühiskonna 

arengukava keskmes on IKT kasutamist ja nutikate lahenduste loomist võimaldava keskkonna 

tagamine. Kõrgemaks sihiks on seeläbi toetada IKT abil majanduse konkurentsivõime, inimeste heaolu 

ja riigivalitsemise tõhususe tõusu. 

Infoühiskonna arengukava sisaldab mitmeid meetmeid ja vajalikke arendustegevusi. Alljärgnev 

nimekiri esitab teile näiteid mõnedest järgmise seitsme aasta olulisematest projektidest ja algatustest. 

 Ehitatakse valmis ülikiire interneti baasvõrk – kokku vajaminevast 6500 km pikkusest 

baasvõrgust on tänaseks valmis üks kolmandik. Aastaks 2020 on baasvõrgu arendused lõpuni 

viidud. See tähendab, et kõigil eestimaalastel on võimalik kasutada kiiret internetti ning 

vähemalt 60% majapidamistest kasutab igapäevaselt ülikiiret sidet. 

 

 E-teenused on tulevikus üha enam piiriülesed. Sarnaseid baastaristu elemente ei ole igal riigil 

mõtet omal käel arendada, vaid mõttekas on selles tegevuses jõud ühendada. Seetõttu luuakse 

Eesti vedamisel Põhjamaade e-valitsemise baastaristu innovatsiooniinstituut – 

rahvusvaheline arenduskeskus, mille eesmärk on X-teed, e-identiteeti, digiallkirja ja muid 

baastaristu komponente ühiselt arendada. 

 

 Aastaks 2020 kasutab 20% Euroopa Liidu tööhõivelisest elanikkonnast digitaalallkirja, et 

oma äritegevust ja isiklikku asjaajamisi kiirendada. Digiallkirja kasutuselevõtt Euroopa Liidus 

saab Eesti IKT välistegevuste üheks põhieesmärgiks ning vajadusel ka üheks oluliseks 2018. 

aasta Eesti EL-i Nõukogu eesistumise teemaks. 

 

 Üha suurenevate andmemahtude ja andmete laialdase ristkasutuse taustal aitab inimestel 

teatava privaatsusekaoga toime tulla kontrolli omamine oma andmete kasutuse üle. 

Luuakse nii tehnoloogilised kui ka organisatoorsed tingimused selleks, et inimestel oleks alati 

võimalik teada ja ka suunata, kes, millal ning milleks nende riigi käes andmeid kasutab. 

 

 Tehnoloogia, inimeste kasutusharjumused ning seadusandlus on pidevas muutumises. 

Efektiivne on see, kes oskab neid muutusi õigeaegselt ette näha ja omab paindlikkust nende 

muudatuste elluviimiseks. Paindlikkus aga  tähendab vajadust vältida oma aja ära elanud 

tehnoloogiatesse takerdumist. Põhjamaade kogemus näitab, et ilma infosüsteemide pideva 

ümberkirjutamiseta kasvavad nende halduskulud kokkuvõttes üle pea ning tekkinud 

„spagetiarhitektuuri“ ei suuda keegi lahti harutada. Vältimaks vanasse tehnoloogiasse 

kinnijäämist viiakse ellu avalike e-teenuste ja neid toetavate IT-lahenduste 

ümberkujundamise reform. Eesti avalikud (e-)teenused peavad olema kaasajastatud ja 

ühtsetele kvaliteedinõuetele vastavad. Lisaks rakendatakse n-ö no legacy põhimõte – see 
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tähendab, et avalikus sektoris ei tohi olla olulise tähtsusega IKT-lahendusi, mille vanus on 

vanem kui 13 aastat. 

 

 Riigi käes on infosüsteemide ja teenuste kaudu palju andmeid, aga me ei kasuta neid piisavalt 

paremate poliitikaotsuste tegemiseks ja teenuste paremaks pakkumiseks. Järgmistel aastatel 

tõstetakse märkimisväärselt avaliku sektori analüütikalahenduste kasutamise alast 

suutlikkust, et andmed enda kasuks tõhusalt tööle rakendada.  

 

 Eesti hakkab teiste riikide kodanikele pakkuma kasutamiseks oma turvalisi ning mugavaid 

teenuseid. Käivitatakse virtuaalne ehk e-residentsus – Eesti hakkab väljastama digi-ID kujul 

elektroonilist identiteedi mitteresidentidele, sihtides oma e-teenustega sarnast positsiooni, mis 

on Šveitsil panganduses. 

 

 Eesti riigi järjepidevuse ja riigi infosüsteemi toimepidevuse tagamiseks viiakse ellu nn Data 

Embassy kontseptsioon, mis tähendab riigi jaoks oluliste registriandmete digitaalkoopiate 

turvalist säilitamist teistes riikides asuvates nö virtuaalsaatkondades. Projekti elluviimise 

tulemusel on Eesti võimeline tagama riigi toimima jäämise nn pilves sõltumata sellest, kas Eesti 

territoriaalne terviklikkus on tagatud või mitte ning ka muude hädaolukordade puhul. 

 

 Eesti tugevdab oma tuntust infoühiskonna alase mõttekeskusena, et jätkata meie e-riigi 

kogemuse levitamist ning meile oluliste infoühiskonna alusküsimuste nagu internetivabadused, 

privaatsuse kaitse jne eest seismist. Selleks luuakse Eestisse üleilmne infoühiskonna 

mõttekeskus. 

 

 Nii avaliku sektori IKT-lahenduste arendamise kui ka majanduse arengu seisukohast on oluline 

kompetentse ja innovaatilise pakkuja ehk konkurentsivõimelise IKT-sektori olemasolu. Aastal 

2020 töötab Eesti IKT sektoris 2013. aastaga võrreldes poole rohkem inimesi. Selleks 

täiendame elukestva õppe strateegias IKT-sektori võimekuse edendamiseks planeeritud 

meetmeid omalt poolt IKT-erialade populariseerimisele ja IKT doktoriõppe kvaliteedi 

tõstmisele suunatud tegevustega. 
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SISSEJUHATUS 
 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) mõju riikide majanduse konkurentsivõimele ja 

ühiskondlikule heaolule ning riigivalitsemisele on raske üle hinnata. Uuringufirma McKinsey läbi viidud 

analüüsi1 andmetel annab ainuüksi internet 21% sisemajanduse koguprodukti kasvust, kusjuures 75% 

interneti mõjust tuleneb selle kasutamisest traditsioonilistes majandusharudes.  

Arengufondi analüüsi kohaselt võib IKT-sektori tekitatav majanduskasv Eestis käesoleva kümnendi 

jooksul olla hinnanguliselt vahemikus 0,9–1,3%2. Ka Euroopa Liit näeb IKT-d kui olulist 

võtmevaldkonda3, mille kasutuselevõtt aitab ühendusel liikuda konkurentsivõime kavas sätestatud 

eesmärgi poole – viia Euroopa aastaks 2020 nutika, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvuni. IKT-st 

on saanud üks peamisi muutuste esilekutsujaid kõigil elualadel, sealhulgas üha enam inimeste isikliku 

heaolu tagamisel.  

Ettevõtetel lubab IKT kasutuselevõtt optimeerida nii tänaseid äriprotsesse kui ka luua sootuks uusi ja 

innovaatilisi tooteid ja teenuseid. Üksikisikule annab IKT juurdepääsu lõpututele infovaradele, näiteks 

maailma kultuuripärandile ja õppematerjalidele, mis avardavad märkimisväärselt võimalusi enda 

arendamiseks ja oma heaolu suurendamiseks. Avalike teenuste korraldamine ja osutamine IKT- 

lahendustega võimaldab suunata maksumaksja raha valitsusasutuste haldustegevustelt sisuliste 

ülesannete lahendamisele, luues ühtlasi eeldused suhtlemise lihtsustamiseks kodanikele ja ettevõtetele. 

Need on vaid mõned üldised näited.  

2012. aasta sügisest 2013. aasta kevadeni kogunesid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 

ning Riigikantselei eestvedamisel eksperdid era-, vaba- ja avalikust sektorist, et koos seada Eesti IKT-

poliitika tulevikusihte ning valmistada ette „Eesti infoühiskonna arengukava 2020“.4 Töö aluseks oli 

tõdemus, et IKT saab olla oluline tööriist majanduskasvu suurendamisel ja inimeste elukvaliteedi 

tõstmisel. Sellise potentsiaali täiel määral rakendamine nõuab aga paljude osapoolte koordineeritud 

pingutust. 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. See tähendab, et käesolev 

dokument ei käsitle IKT kasutuselevõttu erinevates elu- ja poliitikavaldkondades, nagu näiteks IKT 

rakendamine tervishoius või ettevõtluses. Infoühiskonna arengukava keskmes on infoühiskonna ja IKT 

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

http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/internet_matters  
2
 Eesti Arengufondi analüüs „Nutikas spetsialiseerumine – kitsaskohtade analüüs“ (2013). 

3
 EL-i infoühiskonna poliitika „Digital Agenda for Europe“ on üks EL-i konkurentsivõime kava „Euroopa 2020“ 

saavutamiseks ellu kutsutud seitsmest lipuprojektist. http://ec.europa.eu/digital-agenda  
4
 Arengukava töötubade nimekiri ning osalenud asutuste, ettevõtete ja ühenduste nimekiri on esitatud käesoleva 

dokumendi lisas 3. 

http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/internet_matters
http://ec.europa.eu/digital-agenda/


 
5 

kasutuse arengu üldiste eelduste loomine ja arendamine ning ainsa eriteemana riigivalitsemise 

parendamine IKT abil.5 

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

strateegilist eesmärki: saavutada tootlikkuse kasv kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste kaudu 

ning tõsta tööhõivet. 

Lisaks konkurentsivõime kavale kaaluti võimalusi pakkuda nutika IKT kasutusega vastuseid Eesti 

jätkusuutliku arengu strateegias „Säästev Eesti 21“ püstitatud ülesannetele: keskkonna kaitse, kultuuri 

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

majanduse üldise paranemisega (st tootlikkuse ja tööhõive tõusuga), saab näiteks kultuuri ja keele 

säilimiseks teha IKT abil täiendavaid pingutusi.  

Konkurentsivõime ja jätkusuutliku arengu saavutamiseks on vaja tõhusalt ja mõjusalt toimivat riiki. 

Seetõttu lähtusime arengukava koostamisel lisaks kahele eeltoodud katusstrateegiale OECD 

2011. aastal valminud raportis6 pakutud soovitustest Eesti riigivalitsemise arendamiseks. Need 

käsitlevad eelkõige vajadust tõhustada avalike teenuste pakkumist ning parandada riigiasutustevahelist 

koostööd.  

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

(ITL) esindajate ühistöös laiem tulevikuvaade ehk infoühiskonna visioon. See kirjeldab, mis ja kuidas on 

aastaks 2020 muutunud Eestis IKT abil paremaks. Tegu on infoühiskonna laiema visiooniga, mis on 

mõeldud läbivaks aluseks riigi erinevatele valdkondlikele arengukavadele ja IKT-sektori enda 

arengustrateegiale. 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 riikliku IKT-poliitika raames 

kavandatavad sammud infoühiskonna visiooni elluviimiseks ehk vastavad eesmärgid koos meetmetega.  

Arengukava koostamisel ja elluviimisel lähtutakse 1998. aastal Riigikogu vastu võetud ja 2006. aastal 

ajakohastatud infopoliitika põhialustest7, mis sätestavad 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 ning tausta- ja trendianalüüse8, samuti Euroopa Liidu infoühiskonna eesmärke9.  

Arengukava on koostatud tihedas koostöös erinevate era-, vaba- ja avaliku sektori partneritega. Mais 

2013 viidi arengukava eelnõu teemal läbi avalik konsultatsioon. Eelnõud on selle erinevates etappides 

arutatud Vabariigi Valitsust nõustava infoühiskonna nõukogu istungitel, samuti on selle 

põhisuundadele andnud heakskiidu Eesti Vabariigi Teadus- ja Arendusnõukogu. 

                                                           
5
 Vt Vabariigi Valitsuse korraldust ja seonduvaid dokumente „Eesti infoühiskonna arengukava 2020“ koostamise 

ettepaneku heakskiitmise kohta: http://infoyhiskond.eesti.ee/eesti-infouhiskonna-arengukava-
2020/dokumendid 
6
 http://valitsus.ee/et/riigikantselei/oecd-raport 

7
 1998. aastal vastu võetud Eesti infopoliitika põhialused: https://www.riigiteataja.ee/akt/75308. 2006. aastal 

ajakohastatud infoühiskonna arendamise põhimõtted on esitatud käesoleva dokumendi lisas 3. 
8
 http://infoyhiskond.eesti.ee/eesti-infouhiskonna-arengukava-2020  

9
 EL infoühiskonna alased prioriteedid on sätestatud Euroopa Digitaalarengu Tegevuskavas: 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/  

http://infoyhiskond.eesti.ee/eesti-infouhiskonna-arengukava-2020/dokumendid
http://infoyhiskond.eesti.ee/eesti-infouhiskonna-arengukava-2020/dokumendid
http://valitsus.ee/et/riigikantselei/oecd-raport
https://www.riigiteataja.ee/akt/75308
http://infoyhiskond.eesti.ee/eesti-infouhiskonna-arengukava-2020
http://ec.europa.eu/digital-agenda/
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1. HETKEOLUKORRA ANALÜÜS 
 

Järgnev ülevaade põhineb olemasoleva statistika ja läbiviidud uuringute analüüsil, „Eesti infoühiskonna 

arengukava 2013“10 eesmärkide saavutamise hindamisel, infoühiskonna projektide tulemustel ja nende 

läbiviimise praktikal ning arengukava koostamise käigus läbi viidud töötubade, kohtumiste ja 

konverentside tulemustel.  

EDUSAMMUD 

Eesti infoühiskonna arengu peamine alussammas on olnud avaliku sektori aktiivne roll innovaatiliste 

lahenduste tellimisel ja arengueelduste kujundamisel, eelkõige pangandus- ja 

telekommunikatsioonisektori panustamine uutesse tehnoloogiatesse ning ühiskonnaliikmete 

valmisolek uute tehnoloogiliste võimaluste kasutamiseks.  

Infoühiskonna teenuste loomine ja kasutamine ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks ja inimeste 

isikliku elukvaliteedi parandamiseks eeldab internetiühenduse olemasolu. Internetti on võimalik 

kasutada peaaegu kõigis Eestimaa paikades – 2011. aastal oli interneti püsiühendus kättesaadav 93,9%-

le Eesti elanikest11. Tänu viimaste aastate lairiba baasvõrgu (EstWIN)12 ehitamisele on kiire 

internetiühendus muutunud kättesaadavaks ka paljudes piirkondades, kus selline võimalus varem 

puudus. Lisaks on tänu suurtele investeeringutele oluliselt paranemas tingimused suurt andmemahtu 

nõudvate rakenduste, nagu näiteks telemeditsiin või reaalajas toimuv virtuaalõpe, kasutamiseks 

tulevikus.  

Ka internetikasutus Eestis on suhteliselt suur: 2013. aastal kasutas internetti 80% 16–74-aastastest 

elanikest.13 Noorte seas on internetikasutus peaaegu 100% ning kasutamise määr on kiirelt kasvanud 

ka vanemaealiste hulgas. Näiteks kui 2007. aastal kasutas internetti 32% 55–64-aastastest elanikest, 

siis 2013. aastal oli see näitaja 63%. Eeltoodu osutab sellele, et suuremal osal Eesti inimestel on 

motivatsiooni (st piisavalt huvitavat ja kasulikku sisu) internetti kasutada ning oskused seda teha. Nii 

näiteks tehakse Eestis 95% üksikisiku tuludeklaratsioonidest interneti vahendusel14 ning 90% 

tööealistest inimestest sooritab oma pangatehingud veebi kaudu15. 

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

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

suunatud kampaaniaid ja koolitusi, nagu internetti kaasamise projekt „Ole Kaasas!“16. Infoühiskonna 

teadlikkuse programmi raames on järjepidevalt tõstetud inimeste teadlikkust infoühiskonna 

võimalustest ja ohtudest, pannes erilist rõhku turvalise netikäitumise oskustele. 

Olulisi samme on astutud ka IKT-sektori tööjõupuuduse vähendamiseks, suurendades vastuvõttu 

ülikoolide IKT-erialadele. 2012. aastal käivitati Eestis IT-Akadeemia, mille eesmärk on tõsta IKT- 

hariduse kvaliteeti ning suurendada selle rahvusvahelist konkurentsivõimet. 2013. aasta suvel heaks 

                                                           
10

 http://www.riso.ee/et/infopoliitika  
11

 Digital Agenda Scoreboard 2011, http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard. 
12

 http://ela12.elasa.ee/elakaart 
13

 See ja ülejäänud näitajad selles lõigus on pärit Statistikaameti küsitlusest „Infotehnoloogia leibkonnas 2013“. 
14

 http://www.emta.ee/index.php?id=34149&tpl=1026  
15

 Statistikaameti andmetel kasutas 2013. a internetipangandust 90% 16–74-aastastest internetikasutajatest. 
16

 http://www.olekaasas.ee  

http://www.riso.ee/et/infopoliitika
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
http://ela12.elasa.ee/elakaart/
http://www.emta.ee/index.php?id=34149&tpl=1026
http://www.olekaasas.ee/
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kiidetud muudatustega välismaalaste seaduses on loodud eeltingimused muu hulgas IKT 

tippspetsialistide Eestisse toomise hõlbustamiseks.17 IKT-spetsialistide järelkasvu kindlustamiseks on 

avaliku ja erasektori koostöös viidud ellu erinevaid tehnoloogiaerialade populariseerimise üritusi. Olgu 

siin neist nimetatud näiteks 2012. aastal ellu kutsutud NutiLabori algatus, mille eesmärk on toetada 

IKT-alast huvitegevust 6–19-aastaste laste ning noorte seas.18 

Eesti e-valitsuse areng, eriti avaliku sektori e-teenuste väljatöötamine ning nende kasutuselevõtt 

kodanike ja ettevõtjate poolt, on olnud märkimisväärne. Eesti on maailmas ainulaadne elektroonse ID 

kasutuse, sealhulgas e-hääletuse praktika ja populaarsuse poolest.19 Tänu elektroonsele autentimisele 

ja digitaalsele allkirjastamisele on asjaajamine võimalik muuta peaaegu paberivabaks, tehes nii paljud 

igapäeva toimingud paindlikumaks ja kiiremaks. Eesti ettevõtte saab luua kas või oma kodust ja vähem 

kui 20 minutiga. 2011. aastal esitas majandusaasta aruande riigile elektroonselt 98,2% ettevõtetest. Nii 

kodanikud kui ka ettevõtjad leiavad, et avalikud e-teenused aitavad neil säästa raha ja aega, ning on 

avalike teenustega üldiselt rahul. 2012. aastal väljendas e-teenustega rahulolu 76% ettevõtjatest ja 67% 

kodanikest.20  

Olulisel määral on digiteeritud ning tehtud kodanikele kättesaadavaks hävimisohus olevat 

kultuuripärandit, nagu näiteks Rahvusarhiiv (sh Filmiarhiiv)21 ja muuseumide infosüsteem MUIS22. 

Loodud on erinevaid tehnoloogilisi kaasamise tööriistu (nt osalusveeb23) ning nende kasutuselevõttu 

toetavaid suuniseid24, et inimestel oleks hõlpsam riigivalitsemises kaasa rääkida. 

Senise riikliku IKT-poliitika suurim tugevus on olnud riigi infosüsteemi süstemaatiline 

väljaarendamine, sealhulgas selle turvalisena rajamine. Selleks on rakendatud Eesti infopoliitika 

aluspõhimõtteid, nagu hajus teenusepõhine arhitektuur, andmete ja andmevahetuse asjakohane 

turvalisus, veebipõhisus, orienteeritus e-teenustele ning tugevate autentimisvahendite kasutamine. 

Riigi infosüsteemi baasinfrastruktuur ehk teenustetaristu (X-tee, avaliku võtme infrastruktuur ja eID, 

dokumendivahetuskeskus, teabevärav eesti.ee) on läbi aastate toetanud avalike teenuste arendamist 

kiirelt ja paindlikult valmivate IKT-lahendustega. Hajusalt ja samas üldiselt koosvõimelisena üles 

ehitatud riigi infosüsteem on loonud Eestile head eeldused tulla toime ning potentsiaalselt lõigata kasu 

trendist, kus üha enam seadmeid ja masinaid on ühendatud arvutivõrku. 

Nii avaliku sektori IKT-lahenduste arendamise kui ka majandusarengu seisukohast on oluline 

kompetentse ja innovaatilise pakkuja ehk konkurentsivõimelise IKT-sektori olemasolu. Erinevalt 

enamikust teistest majandusharudest, mis said majandussurutise ajal kannatada, suutis IKT-sektor 

eksporti märkimisväärselt suurendada.25 2012. aastal ulatus IKT-teenuste ja toodete eksport 12,5%-ni 

Eesti koguekspordist.26 Kuigi sektori tööhõive moodustab täna Eesti tööhõivest vaid 4%, on selle 

tootlikkus võrreldes enamiku teiste sektoritega kõrgem. IKT-sektori hea maine tõestuseks räägib mitu 

                                                           
17

 https://www.riigiteataja.ee/akt/VMS  
18

 http://www.nutilabor.ee  
19

 2011. a parlamendivalimistel andis oma hääle elektroonselt 24,3% valimas käinutest. 
20

 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi „Avalike teenuste korraldamise roheline raamat“ (2013). 
21

 http://www.ra.ee/vau/  
22

 http://www.muis.ee  
23

 http://www.osale.ee 
24

 Nt e-Riigi Akadeemia välja töötatud e-kaasamise hea tava, http://www.ega.ee/files/e-
Kaasamise%20soovitused.pdf 
25

 Statistikaameti küsitlus info- ja kommunikatsioonisektori kohta. 
26

 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori visioon infoühiskonnast Eestis aastal 2020 (eelnõu). 

https://www.riigiteataja.ee/akt/VMS
http://www.nutilabor.ee/
http://www.ra.ee/vau/
http://www.muis.ee/
http://www.osale.ee/
http://www.ega.ee/files/e-Kaasamise%20soovitused.pdf
http://www.ega.ee/files/e-Kaasamise%20soovitused.pdf
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Eestisse toodud rahvusvahelist keskust, nagu näiteks TeliaSonera mobiilivaldkonna arenduskeskus ja 

EL-i sisejulgeoleku IT-küsimustega tegelev agentuur. 

Senist arenguedu on märkimisväärselt toetanud ka vaba ja avatud interneti eest seismine, nii kodusel 

kui ka rahvusvahelisel tasandil. Freedom House’i aruannete27 kohaselt on Eesti maailmas interneti 

vabaduse ja avatuse poolest esirinnas: aastail 2010-2012 hoidsime maailma kõige vabama internetiga 

riigi tiitlit ning 2013. a oleme uuringu uustulnuka Islandi järel teised. 

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

kui eesrindliku e-riigi kuvandile. E-riigi maine on oluline referents meie IKT-ettevõtetele välisturgudel 

toimetamisel. Lisaks on see andnud Eestile tõsiseltvõetava partneri ja hinnatud kaasarääkija staatuse 

infoühiskonna ja IKT arengu küsimustes erinevates rahvusvahelistes koostöövormides, sealhulgas 

Euroopa Liidus ning avatud valitsemise partnerluse28 kaudu. 

 

VÄLJAKUTSED 

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

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

internetiühendus ei ole veel jõudnud. Tuleviku seisukohast on murettekitav, et mitmes sellises 

piirkonnas puudub eraturu teenusepakkujatel äriline motivatsioon välja ehitada näiteks kiire lairiba 

jaotusvõrk lõppkasutajatele teenuse pakkumiseks. 2012. aastal juhtis Euroopa Komisjon oma digitaalse 

tegevuskava aastaaruandes tähelepanu sellele, et lairibaühenduse kättesaadavus Eesti majapidamistes 

on EL-i keskmisest omajagu madalam ning investeeringuid lairibasse tuleks seega jätkata.29  

Interneti kättesaadavus ei sõltu mitte üksnes kvaliteetse taristu olemasolust, vaid ka nn 

internetivabaduste ja võrguneutraalsuse tagamisest. Infoühiskonnas on kasutajate jaoks oluline, et 

neil oleks ligipääs internetile ning sealsele sisule kommunikatsioonikanalist, riistvarast, platvormist 

vms olenemata. Maailmas on märgata soovi nende võimaluste piiramiseks julgeoleku, autoriõiguste 

kaitse, tsensuuri ja suurema privaatsuse nimel. Sellised piirangud võivad rikkuda inimeste 

põhivabadusi, piirates nende väljendus- ja tegutsemisvabadust, aga samuti piiravad need IKT viljaka 

kasutamise potentsiaali. 

 

Kaasaegne sidetaristu on aluseks nii ettevõtjatele kui elanikele suunatud teenuste ja rakenduste 

väljatöötamisel, ent lisaks on see ka paljude riigi sisemiste teenuste toimimise eelduseks. Paremaid 

sideühendusi, sh kaasaegset operatiivraadiosidet, vajavad oma tõhusaks toimimiseks ka avaliku sektori 

asutused. 

 

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

infosüsteem. Kuigi riigi teenustetaristut (X-tee, eID, teabeväravad jne) on järjepidevalt arendatud, 

tuleb seda tehnoloogia kiire arengu valguses jätkuvalt ajakohastada või vajaduse korral selle osi ka 

välja vahetada. Ainult nii on võimalik tagada taristu komponentide pidev terviklikkus ja käideldavus 

                                                           
27

 „Freedom on the Net“. http://www.freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2012  
28

  http://www.vm.ee/?q=node/17953  
29

 Fikseeritud lairiba internet oli kättesaadav 87,8%-le Eesti majapidamistest, samal ajal kui EL-i keskmine oli 
95,5%. 

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2012
http://www.vm.ee/?q=node/17953
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ning vastavus konfidentsiaalsuse nõuetele. Seejuures on vaja hinnata nii tänaste olulisemate 

tehnoloogiatrendide (pilvetehnoloogia, sotsiaalne meedia, mobiilsus ja infohulga kasv) kui ka tulevikus 

potentsiaalselt olulist mõju avaldavate uuenduste (asjade internet, süvaanalüütika, linkandmed)30 mõju 

ja võimalusi riigi infosüsteemi arengule. Tähelepanu tuleb pöörata ka andmete ja muu digitaalse 

teabe korrektsele säilimisele. EL-i liikmesriigina on tähtis tagada, et ettevõtjad ja kodanikud saaksid 

teenuseid elektroonselt kasutada ka riikideüleselt. Selle eeldus on teenuste baastaristu piiriülene 

koosvõime. Sealhulgas väärib sügavamat analüüsi ja katsetamist teenustetaristu ühisarendamine teiste 

riikidega. 

Avaliku sektori IKT-lahenduste ühtse ja tervikliku toimimise eeldus on nende koosvõime. Riigi 

infosüsteemi koosvõime põhimõtted on küll kokku lepitud, ent nende rakendamine on sageli keerukas. 

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 kitsaskohaks õiguslik, 

organisatsiooniline ja semantiline koosvõime, siis era- ja avaliku sektori vahel on see puudulik kõigil 

koosvõime tasemetel. Teisisõnu, teenusteruum ei toimi veel kogu Eesti ulatuses ühtsena ja see pärsib 

näiteks majanduse tootlikkust. 

Tuleb silmas pidada, et loodud taristust on kasu üksnes juhul, kui inimestel on oskused ja 

motivatsioon seda kasutada. Kuigi internetikasutajate osakaal Eestis on Euroopa keskmisest pisut 

kõrgemgi, ei saa jätta tähelepanuta asjaolu, et Eestis on täna ca 300 000 interneti mittekasutajat31. 

Nende seas on valdavalt vanemaealised, väiksema sissetuleku ning madalama haridustasemega 

inimesed, kelle peamine interneti mittekasutamise põhjus on oskuste puudumine. Kuna tulevikus on 

enamik töökohti ja teenuseid (sh nt sotsiaalhoolekande ja tervishoiu vallas, mille tarbijaskond on 

eelkõige vanemaealised) IKT-põhised, ohustab arvuti ja interneti mittekasutamine nende inimeste 

jaoks teenuste kättesaadavust, ühiskonda kaasatust ning võimalusi töökohta leida või säilitada. 

Riigihalduse seisukohast on samas piiratud ressursside tingimustes kulukas hoida järelejäänud 

mittekasutajate tarvis käigus n-ö traditsioonilisi, füüsilist kokkupuudet võimaldavaid teenusekanaleid. 

Lisaks on IKT-baasoskused oluline aluseeldus tööhõive ja majanduse kasvuks vajalike kõrgemate IKT-

oskuste omandamiseks.  

Kui 2000-ndate alguses räägiti nn digitaalsest lõhest interneti mittekasutajate ja kasutajate vahel, siis 

täna on võimalik eristada digitaalset kihistumist ka internetikasutajate endi vahel.32 See viitab asjaolule, 

et Eesti inimesed ei saa IKT-lahendustest oma igapäevaelu parandamisel ühtviisi kasu. Eesti inimeste 

arvuti- ja internetikasutus on veidi ühekülgne: internetikasutuse mitmekesisuse indeksi kohaselt on 

Eesti küll Euroopa keskmisel tasemel, ent võrreldes Põhjamaadega on meie näitaja omajagu madalam.33 

Eelkõige kasutatakse internetti suhtlemiseks, info otsimiseks ja meelelahutuseks.34 Vähem on suudetud 

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

internetipõhiste enesetäiendamisvõimaluste kaudu).  

Samal ajal tuleb pidevalt areneva tehnoloogia tingimustes oskusi ja teadmisi ajakohastada ka neil, kel 

digitaalne kirjaoskus juba olemas. Näiteks sotsiaalmeedia kasv, pidevalt internetti ühendatud seadmete 

                                                           
30

 Sulgudes olevate trendide tähendust on lähemalt selgitatud ptk 1 alaosas „Trendid“ (lk 11). 
31 Statistikaameti küsitlus „Infotehnoloogia leibkonnas 2012“. 
32

 http://www.praxis.ee/index.php?id=186 
33

 Digitaalarengu tegevuskava tulemustabel. http://ec.europa.eu/digital-agenda/en  
34

 Statistikaameti küsitlus „Infotehnoloogia leibkonnas 2012“. 

http://www.praxis.ee/index.php?id=186
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en
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ning kohapõhiste teenuste laialdane levik tingib vajaduse tõsta inimeste suutlikkust kaitsta oma 

andmeid üha paremini. 

Eestis on seni tegeletud madala või aegunud kvalifikatsiooni tõttu tööturul ebakindlas positsioonis 

olevate inimeste ja töö kaotanute IKT-oskuste edendamisega. Samal ajal on seni liiga vähe pööratud 

tähelepanu võimalustele kasutada IKT-oskusi suurema lisandväärtusega töökohtade loomiseks, 

eriti muudes (st mitte-IKT) valdkondades. Rõhku tasub seejuures panna IKT-pädevustele 

(interdistsiplinaarsus, andmekaeve ja analüüsivõimekus, küberturve jne), mille järele on vajadus 

tulevikus kiirelt kasvamas.  

 

Ühelt poolt võimaldab kõrgemate IKT-oskuste omandamine liikuda suurema tootlikkuse suunas ka 

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

suureks abiks erinevate elualade professionaalidele sissetulekute ja majanduse kasvatamisel.  

 

Riigipoolses IKT kasutuses on senise arengu oluline kitsaskoht avaliku sektori piiratud võimekus 

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

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

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

tõusu ja teenuste kättesaadavust kui ka avaliku sektori tõhusust ja tulemuslikkust. Piiratud eelarve 

tingimustes on probleem, et e-teenuste mõju ei analüüsita asutuste üldiste eesmärkide valguses, ning 

seega on tehtud IKT-investeeringute väärtust raske hinnata. 

Omaette ülesanne on saada riigiaparaat ja teenused toimima terviklikult, st valitsemisalade ja asutuste 

üleselt. Killustumise vähendamiseks ning ressursside säästmiseks näib sageli parim lahendus IKT- 

lahenduste konsolideerimine ja funktsioonide tsentraliseerimine. Standardiseeritud 

funktsioonide korral võib tsentraliseerimine küll tõsta arendustellimuste kvaliteeti ja ühtlustada 

kasutuspraktikaid, ent samal ajal võib konsolideerimine keerukamate IT-lahenduste (nt 

rätsepalahendused) puhul suurendada infosüsteemide haavatavust ja tõsta turvariske, tõsta pikas 

perspektiivis ülalpidamiskulusid ning vähendada arenduste paindlikkust ja innovatsiooni. Seni on 

olnud puudulik ka avaliku sektori võimekus hinnata ressursside kokkuhoiu tegelikku mõju, mille alusel 

otsustada, kas valida konsolideerimine või eelistada infosüsteemidevahelist koosvõimet. 

IKT võimalusi kasutatakse liiga vähe ka poliitikakujundamise parendamiseks, sealhulgas 

infoühiskonna poliitika nutikamaks suunamiseks. IKT mõju Eesti majandusele ja ühiskonnale nagu ka 

asjakohaseid tulevikutrende on seni vähe süstemaatiliselt uuritud. Eraldi probleem on infoühiskonna 

statistika puudulikkus, mistõttu on raskendatud teadmistepõhiste otsuste tegemine nii avalikus kui ka 

erasektoris.  

IKT võimalusi huviliste sisuka osalemise võimaldamiseks ning teenuste koosloome edendamiseks on 

seni vähe rakendatud. 

Vaatamata infrastruktuuri kättesaadavusele ning IKT laialdasele kasutamisele avalikus sektoris, on IKT 

kasutamine Eesti ettevõtetes ebapiisav. PwC 2012. aastal läbi viidud e-äri uuringu35 kohaselt on Eesti 

ettevõtete IKT kasutus kõrge – IKT-lahendusi kasutab vähemalt ühes äriprotsessis 86% tegutsevatest 

Eesti ettevõtetest. Samal ajal on IKT rakendamine lihtsakoeline: eelkõige kasutatakse IKT-d 

raamatupidamises ja finantsarvestuses, oluliselt vähem tootearenduses, tootmise planeerimisel või 

                                                           
35

 http://www.mkm.ee/public/Lopparuanne_-_E-ari_ja_e-kaubandus_1_6_avalik_2013.pdf  

http://www.mkm.ee/public/Lopparuanne_-_E-ari_ja_e-kaubandus_1_6_avalik_2013.pdf
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seadmete juhtimisel. Eurostati andmetel on Eesti näitajad Euroopa keskmisest madalamad nii IKT 

kasutamise poolest ettevõtjate äriprotsesside optimeerimisel kui ka elektroonsete ostu-

müügitellimuste esitamisel ja vastuvõtmisel.36 See tähendab, et Eestis ei ole suudetud IKT-d piisavalt 

rakendada majanduse konkurentsivõime tõstmiseks. PwC e-äri uuringu alusel on üks peamine takistus 

IKT kasutamisel oma ettevõtte konkurentsivõime tõstmisel puudulik IKT-kompetents, sealhulgas 

suutmatus hinnata IKT-investeeringute tasuvust.37 

Veel üks vajalik tegevus on infoühiskonna arendamise koordineerimine.  

„Eesti infoühiskonna arengukava 2013“ ulatus oli lai ning sisaldas infoühiskonna arendamisega seotud 

tegevusi pea kõigis poliitikavaldkondades. Strateegia rakendamise kogemus näitab, et IKT-poliitika 

eesmärkide elluviimine on mõningates valdkondades takerdunud vähese fokuseerituse, ebaselge 

tööjaotuse ning nõrga sidususe tõttu teiste teadmistepõhise ühiskonna arengut suunavate 

arengukavadega. Näiteks on Riigikontroll toonud auditis välja, et IKT kasutust ettevõtluses ei ole 

arendatud sihipäraselt ning seosed infoühiskonna arengukava ja teiste ettevõtete konkurentsivõime 

tõstmiseks koostatud arengukavadega (nt ettevõtluspoliitika) on nõrgad.38 Koordineerimine peab 

edaspidi tagama, et kõikides poliitikavaldkondades edendataks valdkondlike IKT-lahenduste 

kasutuselevõttu ning seejuures on tähtis, et see toimuks riigi infosüsteemi vaatest terviklikult. Samuti 

on vaja tõhustada koostööd ja infovahetust eri osapooltega ka infoühiskonna arengukava enda 

elluviimise tagamiseks. 

TRENDID 

Järgnev lühiülevaade põhineb olulisematel trendiuuringutel ja arengukava koostamise käigus läbi 

viidud töötoa tulemustel39, mis keskendusid olulisemate tehnoloogiatrendide mõjule Eesti jaoks. Esitatu 

ei ole lõplik trendide valik, vaid lähtekoht nende edasiseks analüüsiks. 

Juba täna mõjutavad meid sellised megatrendid nagu mobiilsuse 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 

analüüside40 kohaselt uus väärtus just nende koosmõjus, mis viib muutusteni ettevõtluses, riigi 

toimimises, ärimudelites ja juhtimises. Teisisõnu on nimetatud trendid 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 nii füüsilise maailma esemeid kui ka abstraktseid mõisteid ning arvatakse, et tulevikus on igal 

asjal (külmikul, lambil, teleril jne) ja mõistel oma URI (uniform resource identifier). Olulisemad 

kõikjaloleva ühenduse nähtused on näiteks asjade internet (Internet of things), seadmetevahelist 

kontaktivaba suhtlust võimaldav lähiväljaside (near-field technology), liitreaalsus (augmented reality) 

jne. Asjade internet ehk esemete sensoritega varustamine ja seeläbi nendevahelise suhtluse 

võimaldamine toetab näiteks kaugdiagnostikat, mis vähendab arstijärjekordasid, nutikamat energia 

                                                           
36

 Vt Eesti riigiprofiili Digital Agenda Scoreboard’is aastatel 2008–2012, http://ec.europa.eu/digital-
agenda/en/scoreboard. 
37

 http://www.mkm.ee/public/Lopparuanne_-_E-ari_ja_e-kaubandus_1_6_avalik_2013.pdf 
38

 Riigikontrolli audit „Euroopa Liidu raha kasutamine infoühiskonna edendamisel“ (2012). 
39

 http://infoyhiskond.eesti.ee/eesti-infouhiskonna-arengukava-2020/tootoad/tehnoloogiatrendid-18102012  
40

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

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
http://www.mkm.ee/public/Lopparuanne_-_E-ari_ja_e-kaubandus_1_6_avalik_2013.pdf
http://infoyhiskond.eesti.ee/eesti-infouhiskonna-arengukava-2020/tootoad/tehnoloogiatrendid-18102012
http://www.gartner.com/technology/research/nexus-of-forces/
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tarbimist (nn tark kodu41), ohutumat liiklemist ja transpordikorraldust. Liitreaalsuse all peetakse 

silmas digitaalse infokihi lisamist teenustele ja rakendustele, muutes need seeläbi nutikamaks. Nii on 

kasutajatel võimalik konkreetsel hetkel ja konkreetses kohas saada asjakohast informatsiooni (nt 

nutitelefoni turismiobjektile suunates saada selle kohta detailset infot ja soovitusi). Liitreaalsus omab 

potentsiaali haridus- ja kultuurivaldkonna rikastamisel, aga ka uute teenuste loomisel hariduses, 

korrakaitses ja mujal. 

Teine oluline trend on süvaanalüütika (advanced analytics) ja suurandmed (big data). Pideva võrgus 

olemise ja üha kasvava infohulga tingimustes on tähtis leida uusi meetodeid ning tehnoloogilisi 

lahendusi keeruliste ja mahukate andmetega toimetulekuks ja nendest kasu saamiseks. See on eriti 

tähtis seetõttu, et andmemahud mitte ainult ei kasva, vaid need on ka erinevat tüüpi ja sageli 

struktureerimata (nt audio ja video). Seejuures tuleb silmas pidada, et andmete suur maht muudab 

märkimisväärselt ka IKT-lahenduste olemust: kui enne suunati andmeid töötlemiseks programmide 

juurde, siis tulevikus hakkavad programmid liikuma andmete juurde.  

Süvaanalüütika ja suurte andmete potentsiaal seisneb selles, et kui varem kasutati andmetöötlust 

eelkõige minevikus toimunud sündmuste analüüsiks, siis süvaanalüütika teeb andmeanalüüsi 

teostamise võimalikuks ka reaalajas. Tulevikus pälvib üha enam tähelepanu ennustav analüüs. See 

võimaldab nii avalikul kui ka erasektoril teha paremaid ja tulevikku suunatud juhtimisotsuseid ning 

arendada intuitiivsemaid 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. Selle eesmärk on, et ettevõtjad saaksid nende alusel luua uusi innovaatilisi tooteid-teenuseid 

ja kodanikud kasutada neid kas kogukonnateenuste loomiseks, ühiskonnaelu arengusuundumuste 

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. Nii 

suur-, link- kui ka avaandmete kasutamine eeldab inimeste eraelu puutumatuse kaitse tõhustamist ning 

privaatsust edendavate tehnoloogiate (privacy enhancing technologies) analüüsi ja kasutamist.  

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 kõnetuvastuspõhised. Üha enam hakatakse kasutama 

kõnetehnoloogiad, sealhulgas kõnesünteesi. Need kõik muudavad tehnoloogia kasutamise mugavamaks 

ja intuitiivsemaks. 

E-riigi vallas on tänased ja lähituleviku trendid seotud eelkõige protsesside digiteerimise ja 

tagasüsteemide koosvõime, eID kasutuselevõtu, teenuste personaliseerimise, sotsiaalmeedia, 

avaandmete ja avatud platvormide kasutuselevõtu ning pilvetehnoloogiaga. Lisaks mõjutavad avaliku 

sektori IKT-korraldust järgmisel kümnendil sellised tegurid nagu avatud, kodanikke kaasav ning 

koostööd soosiv teenuste osutamine (seamless socialization); IKT tarbeesestumine (commoditization), 

mille puhul esmalt võtavad uued IKT-lahendused kasutusse tarbijad ja alles siis ettevõtted ja avalik 

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

                                                           
41

 Targa kodu all peetakse silmas interneti kasutamist majapidamise elektrisäästu, efektiivsema 
soojaregulatsiooni ning valguskorralduse, parema turvalisuse jne eesmärgil, kusjuures väga oluline on kulusäästu 
kõrval kasutaja jaoks mugavuse suurendamine. 
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andmeallikate ühinemine. Siinkohal on oluline e-riigi arengu mõjurina välja tuua ka vabatahtlikkuse 

levik, mis avaldub näiteks inimeste suurenevas valmiduses ühiskonnaelus kaasa rääkida ning teenuste 

loomes osaleda või neid ise algatada. 
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2. INFOÜHISKONNA VISIOON 2020 
 

Eesti kasutatakse maksimaalselt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimalusi, et 

nutikate lahenduste abil tõsta inimeste elukvaliteeti ja tööhõivet, tagada Eesti kultuuriruumi 

elujõulisus, suurendada majanduses tootlikkust ning tõsta avaliku sektori tõhusust – seda kõike 

avaliku, era- ja vabasektori koostöös. 

 

1. Inimeste parem elu 

 Eestis on jätkuvalt vaba ja avatud (info)ühiskond. Vaatamata kasvanud turva- ja 

julgeolekuohtudele pole võrreldes teiste riikidega lisandunud suuri väljendus- ja netivabaduse 

piiranguid, sest suudame tehnoloogiat enda kaitseks rakendada ka ilma nendeta. Samas on tagatud 

inimestele kontroll oma elu ja andmete 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 rohkem e-

poodidest. 

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

Need on kergesti leitavad ja tellitavad, hästi ja tõhusalt osutatud. Sellised teenused on Eestis 

kättesaadavad kõikjal ja kõigile. Tagatud on, et inimesel oleksid alati andmed „kaasas“ ehk kõigis 

seadmetes turvaliselt kasutatavad. 

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

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

osutamisele. 

 Aasta-aastalt osalevad inimesed üha aktiivsemalt avalike otsuste tegemisel ja teenuste 

loomisel, ka vabatahtlik tegevus ja ühiskondlikud algatused on tõusuteel. IKT on pakkunud 

selleks häid võimalusi, sealhulgas kogukondade loomiseks, koostöö tegemiseks ning uuteks e-

demokraatia katsetusteks. 

 Eestist on saanud maailmas tuntud mõttekeskus, kus toimub hoogne ja mitmekesine arutelu 
infoühiskonna olemuse ja tuleviku üle ning selle mõju kohta igapäevaelule ja eri elualadele. 

Eesti on hinnatud globaalne eestkõneleja infoühiskonna arengu teemadel, seistes hea selle 

eest, et samaaegselt oleks tagatud infoühiskonna kolm olulist sammast – info vaba liikumine, 

turvalisus ja privaatsus. 

 

2. Elujõuline Eesti kultuuriruum 

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

sealhulgas taaskasutuses (nt mash-up). Väärtuslikum osa kultuuripärandist on digiteeritud. 

Loodav tulevane pärand, sealhulgas veebis loodu, on kohe talletatud ning digitaalse pärandi 

pikaajaline säilimine tagatud. 

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

igapäevaseadmeid ja e-teenuseid.  
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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 50 000 spetsialisti.  

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

IKT- oskuste pidev täiendamine. Seda enam, et kadumas on IKT-oskusi mittenõudvad töökohad. 

IKT laialdane kasutuselevõtt on kiirendanud struktuurseid muutusi tööturul.  

 Haridus on muudetud IKT võimaluste mitmekesise kasutamise najal personaliseerituks ja 

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

kiirelt ja pidevalt kogu elu jooksul. 

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

paindlikuks nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt tegutsedes. 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 „Eesti 2020“ sihini ehk vähemalt 80%-ni EL-i keskmisest 

selle najal, et IKT-lahendused on enamikus majandusharudes laialdaselt kasutusel. 

Tootlikkuse kasvu on toonud eeskätt IKT kasutuselevõtu abil väärtuslikumate (nt tarkade) 

toodete-teenuste loomine, aga ka äriprotsesside tõhustamine ja ringikujundamine. Eriti tuntavalt 

on tootlikkus tõusnud töötlevas tööstuses, energeetikas ja tervishoius. 

 Eesti IKT-keskkonna ja -lahenduste turvalisus on ohtuderohkes maailmas konkurentsieelis 

siinsele majandusele ja ettevõtetele. Selle alus on tehnoloogiaga seotud riskide tundmine ja 

oskuslik juhtimine, mis tuleneb laialt jagatud arusaamast turvalisuse olulisuse kohta. 

 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% koguekspordist. Sellega on IKT-sektor saanud 

juhtivaks majandusharuks Eestis, andes suure 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.  

 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 andnud oma panuse tootlikkuse kasvu, olles jätkuvalt eestvedajaks (uue) 

tehnoloogia nutikas kasutuselevõtus ning tehes IKT abil üha tõhusamalt tööd ja paremaid otsuseid.  



 
16 

 

3. ÜLDEESMÄRK 
 

„Eesti infoühiskonna arengukava 2020“ üldeesmärgi seadmisel on lähtutud infoühiskonna visioonist, 

mis näeb ette, et IKT kasutuselevõtt peab aitama Eestil saavutada konkurentsivõime kavas „Eesti 2020“ 

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

Teisisõnu, infoühiskonna arengukava üldeesmärk on panustada mainitud sihtide saavutamisse IKT 

kasutuselevõtu ja uudsete lahenduste väljatöötamist toetava keskkonna loomise kaudu. 

Eestis on loodud hästi toimiv keskkond IKT laialdaseks kasutamiseks ja nutikate 

lahenduste loomiseks, mis on seeläbi tõstnud majanduse konkurentsivõimet, inimeste 

heaolu ja riigivalitsemise tõhusust. 

Üldeesmärgi saavutamist hinnatakse järgmiste mõõdikute alusel: 

1. 100 Mbit/s või suurema kiirusega interneti kasutamise osakaal42 
Algtase: 3,6% (2012) → sihttase: 60% (2020) 
 

2. Interneti mittekasutajate43 osakaal 16–74-aastaste Eesti elanike seas  
Algtase: 18% (2013) → sihttase: 5% (2020) 

 

3. Rahulolu avalike teenuste kvaliteediga: 

a. 16–74-aastaste elanike hulgas 
Algtase: 67% (2012) → sihttase: 85% (2020) 
 

b. ettevõtjate hulgas 
Algtase: 76% (2012) → sihttase: 90% (2020) 

 
4. IKT- spetsialistide osakaal koguhõives 

Algtase: 3% → sihttase: 4,5% (2020). 

 

Samas on üldeesmärgi suunas liikumise põhjalikumaks hindamiseks oluline mõõta edusamme kõigi 

alaeesmärkide juurde seatud mõõdikute alusel terviklikult, sest IKT kasutuselevõttu toetav keskkond 

koosneb paljudest omavahel seotud komponentidest. 

IKT kasutuselevõttu toetava keskkonna arendamisel lähtutakse infoühiskonna arendamise 

põhimõtetest (vt ptk 4).  

Eraldi väljatoomist väärib asjaolu, et keskkonna atraktiivsuse üks olulisemaid mõjutajaid on selle 

toimimise ootuspärasus ja ennustatavus. Viimasest sõltub, kas kasutajad usaldavad loodud keskkonda 

või mitte. Seetõttu võetakse kõigi IKT-keskkonna osade arendamisel arvesse turvalisuse mõõdet. 

                                                           
42

 100 Mbit/s ja suurema kiirusega kaabliga internetiühenduste kasutuslepingute osakaal.  
43

 Interneti mittekasutajateks loetakse 16-74.a. inimesi, kes ei ole viimase 12 kuu jooksul või kunagi internetti 
kasutanud. 
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4. INFOÜHISKONNA ARENDAMISE PÕHIMÕTTED 
Infoühiskonna arendamise põhimõtted sätestati esmakordselt 1998. aastal Riigikogu heaks kiidetud 

infopoliitika põhialustes ning neid täiendati „Eesti infoühiskonna arengukava 2013“ koostamise käigus 

2006. aastal. Kuigi enamik nendest põhimõtetest on asjakohased ka täna, on tehnoloogia areng ning 

sellest tulenenud muutused ja võimalused tinginud vajaduse teatud korrektiivide tegemiseks 

rõhuasetustes. 

Eestis lähtutakse infoühiskonna arendamisel järgmistest põhimõtetest.  

• Infoühiskonna arendamine Eestis on strateegiline valik riigi konkurentsivõime ja heaolu tõstmiseks, 

kusjuures avalik sektor näitab infoühiskonna arendamise põhimõtete järgimisel eeskuju. 

• Infoühiskonda arendatakse koordineeritult avaliku võimu, erasektori ja kolmanda sektori tegevuse 

kaudu ja kõikide osapoolte, sealhulgas IKT-lahenduste kasutajate, koostöös. 

• Riik on tark tellija, jättes avaliku sektori riigihangetes võimalikult laia valiku innovaatiliste 

lahenduste pakkumiseks, aidates seeläbi kaasa ka IKT-sektori arengule. 

• Infoühiskonda luuakse kõigile Eestimaa elanikele, kusjuures erilist tähelepanu pööratakse 

erivajadustega sotsiaalsete rühmade ühiskonda integreerimisele, regionaalarengule ning kohaliku 

omaalgatuse toetamisele. Sealhulgas peab olema kõigil ligipääs internetile ning selles 

kättesaadavaks tehtud sisule, sõltumata kasutatavast seadest. 

• Infoühiskonna arendamisel tagatakse eesti keele ja kultuuri järjepidevus. 

• Infoühiskonna arendamisel arvestatakse ja kaitstakse nii intellektuaalsete väärtuste loojate kui ka 

kasutajate huve.  

 Infoühiskonna areng ei tohi vähendada kasutajate turvatunnet. Kindlustada tuleb 

mitteaktsepteeritavate riskide maandamine info- ja sidesüsteemides, arvestades turvalisuse 

nõuetega süsteemide disainimisel ning kogu nende elutsükli vältel. 

 Tagatud peab olema inimeste põhivabaduste ja -õiguste kaitse, isikuandmete ja identiteedi kaitse. 

Inimene on oma andmete omanik ning tal peab olema võimalus jälgida oma isikuandmete 

kasutamist. 

 Infoühiskonna arendamine ei ole asi iseeneses. IKT-lahendusi arendatakse suurema tõhususe ja 

tulemuslikkuse saavutamiseks nii avalikus kui ka erasektoris.  

 Infoühiskonna arendamise tegevustega ning infoühiskonna võimalustega arvestatakse kõigi 

valdkondlike poliitikate kujundamisel, pidades silmas, et IKT kasutuselevõtt võimaldab tõsta kõigi 

majandusvaldkondade konkurentsivõimet. 

 Infoühiskonna arendamist toetab kodumaine teadus- ja arendustegevus.  

• Infoühiskonna arendamisel arvestatakse Euroopa Liidus ja maailmas toimuvate 

arengusuundumustega, aktiivse partnerina jagatakse Eesti kogemust ning õpitakse ka teistelt. 

• Avalik võim kasutab oma tegevuses ära juba loodud keskseid tehnoloogilisi lahendusi (ID-kaart, X-

tee). 

• Avalik võim korraldab oma tegevuse nii, et sama informatsiooni küsitakse kodanikelt, ettevõtjatelt 

ja asutustelt üldjuhul ainult üks kord. 

• Avalik võim suhtub võrdselt erinevatesse riist- ja tarkvaraplatvormidesse ning lahendab ühildumise 

avatud standardeid rakendades. 

• Infoühiskonna arendamisel kogutakse andmeid ja luuakse IKT-lahendusi, arvestades 

korduvkasutatavuse põhimõtteid. 

• Infoühiskonna arendamisel pööratakse tähelepanu vajaliku teabe, sealhulgas kestva tõestus- ning 

kultuuriajaloolise arhiiviväärtusega andmete, säilimisele. 
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5. ALAEESMÄRGID JA MEETMED 

 
Üldeesmärgi saavutamiseks kavandatakse meetmeid ja tegevusi nelja alaeesmärgi raames, mis toetavad 

infoühiskonna arengut nii eraldiseisvalt kui ka omavahelises koosmõjus. Alaeesmärkide seadmisel 

analüüsiti, millised on infoühiskonna arengueelduste tähtsaimad komponendid ehk mida on vaja 

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 eeldus ligipääs kiirele internetiühendusele. Teine vajalik 

eeldus teadmistepõhises ühiskonnas toimetamisel on kiire ja turvaline ligipääs infole ja andmetele 

ehk vastava teenustetaristu toimimine. See võimaldab ettevõtetel ja avalikul sektoril luua teenuseid 

kiiremini ja personaliseeritumal viisil, tõsta juhtimisotsuste kvaliteeti ning reageerida nõudlusest 

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

kiireks ja kuluefektiivseks osutamiseks. Edasipidi on oluline arendada teenustetaristut nii, et seda saaks 

kasutada nii avalik kui ka erasektor ning et see toetaks senisest enam ka piiriüleste teenuste 

arendamist. 

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

inimestel on oskused IKT-lahendusi rakendada. Siinjuures tuleb 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 vajalik eeldus 

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 inimeste kasvavatele ootustele ja ühiskonna vajadustele. IKT-l on 

märkimisväärne potentsiaal parema riigivalitsemise kujundamiseks. Keskne tegutsemine selles 

vallas toetab IKT kasutuselevõttu erinevates poliitikavaldkondades, näiteks teenuste või otsuste 

tegemise üldise raamistiku arendamise ning toetuste eraldamise kaudu.  

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

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

riigi maine toeks kõigi Eesti ettevõtjate konkurentsivõimele mis tahes lahenduste ekspordil ja 

investeeringute ligimeelitamisel, toetades ühtlasi Eesti välispoliitiliste sihtide saavutamist. Maine 

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

eesmärkide saavutamisest, ent samal ajal tasub e-Eesti kuvandi kui olulise tugitala hoidmiseks ka eraldi 

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

tipptegijaid, kes osaleksid uute lahenduste loomisel ja rakendamisel.  

Neil põhjustel on infoühiskonna arengukava alaeesmärgid järgmised: 

1. majanduse kasvu, riigi arengut ja elanike heaolu toetav IKT-taristu;  

2. rohkem kõrgema lisandväärtusega töökohti, suurem rahvusvaheline konkurentsivõime ja 

kõrgem elukvaliteet inimeste IKT-oskuste tõusu kaudu; 

3. nutikas riigivalitsemine; 
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4. e-Eesti 

tuntuse 

tõus 

maailm

as. 

 

 

Joonis 1. „Eesti infoühiskonna arengukava 2020“ üldeesmärk ja alaeesmärgid 

Järgnevalt on esitatud alaeesmärkide lõikes ülevaade meetmetest, mida eesmärkide saavutamiseks 

plaanitakse kasutada. Täiendav info valitud meetmete ja tegevuste aluseks olnud kaalutluste kohta on 

esitatud lisas 2 „Vajaduste ja võimaluste analüüs“. Meetmete all toodud tegevuste näol on tegu 

olulisemaid tegevussuundi kajastava loeteluga, mille sisu ja elluviimine täpsustatakse 

rakendusplaanidega. 

Kõigi meetmete puhul on elluviimise eest üldvastutaja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

(MKM). Meetmetes sisalduvate konkreetsete tegevuste eest vastutab mitmel juhul ka teisi 

ministeeriume ja asutusi, sealhulgas MKMi allasutusi. Vastavad ülesanded ja tööjaotus pannakse paika 

arengukava rakendusplaanides. 
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5.1. MAJANDUSE KASVU, RIIGI ARENGUT JA ELANIKE HEAOLU TOETAV 

IKT-TARISTU  

 
Alaeesmärgi saavutamise tulemuseks on tehnoloogiatrende ja elanike vajadusi arvestav taristu, mis 

täidab nii avaliku kui ka erasektori huve, võimaldades tootlikkuse kasvu mõlemas sektoris ning kõigil 

isikutel Eestis kasutada mis tahes ajal kiiret internetti.  

 

Selline infoühiskonna taristu koosneb füüsilistest sidevõrkudest ning avaliku ja erasektori ühtsest 

teenusteruumist. Ühtse teenusteruumi all mõtleme keskkonda ja koostööd avaliku ja erasektori vahel, 

mis toetub riigi infosüsteemi koosvõime lahenduste arendamisele viisil, mis võimaldab ja soodustab 

infovarade kasutamist ka erasektori poolt. 

 

Meede 1: Interneti kättesaadavuse suurendamine 

 
 

Siht:  
Kõigil on võimalik kasutada vaba ja kiiret internetti 

 
Mõõdikud 
 
5. 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus44 kõigi Eesti elanike jaoks  

a.  Kaabliga interneti kättesaadavus kõigile majapidamistele 
Algtase: 61% (2012) → sihttase: 100% (2020) 

[Allikas: Konkurentsiamet] 
b.  Mobiilise interneti kättesaadavus kogu Eesti territooriumil 

Algtase: 34% (2013) → sihttase: 80% (2020) 
[Allikas: Tehnilise Järelevalve Amet] 

 
6. 100 Mbit/s või suurema kiirusega interneti kasutamise osakaal45* 

Algtase: 3,6% (2012) → sihttase: 60% (2020) 
[Allikas: Konkurentsiamet] 

 
7. Eesti on maailma kõige vabama internetiga riikide TOP-5 seas 

Algtase: 2. koht (2013) → sihttase 1.-5. koht (2020) 
[Allikas: Freedom House’i uuring „Freedom on the Net“] 

 
* Tärniga tähistatud mõõdikutega hinnatakse ka arengukava üldeesmärgi saavutamist. 

                                                           
44

 Kättesaadavus tähendab internetiühendusega kaetust ehk on loodud võimalus liituda kiire internetiga 
(vähemalt 30 Mbit/s). 
45

 100 Mbit/s ja suurema kiirusega kaabliga internetiühenduste kasutuslepingute osakaal.  
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Tegevused  

1. Viiakse lõpuni kiire lairibaühenduse baasvõrgu väljaehitamine. 

2. Toetatakse kiire lairibaühenduse jaevõrgu laiendamist turutõrke piirkondades. Selleks: 

a. vähendatakse sidevõrgu ehitamisega kaasnevat halduskoormust, lihtsustades vastavat 

õigusraamistikku. Juurutatakse põhimõte luua „viimase miili“ ühendused riigi rahastatud 

arendusprojektide raames rajatavatesse hoonetesse; 

b. edendatakse kiire interneti arendamist toetavat kogukondlikku algatust; 

c. toetatakse vajaduse korral turutõrke aladel, sealhulgas maapiirkondades, „viimase miili“ 

ühenduste rajamist. 

3. Analüüsitakse interneti välisühenduste vajadusi ning vajaduse korral viiakse läbi toetavaid 

projekte. 

4. 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. 

5. Edendatakse üleminekut IPv6-le. Muu hulgas käivitatakse üleminek IPv6-le avalikus sektoris ning 

ärgitatakse seda tegema ka erasektori teenusepakkujaid.  

6. Toetatakse võrgu neutraalsuse põhimõtet, mis tähendab, et elektroonilise side ettevõtja ei tohi 

oma sidevõrgus piirata lõppkasutaja juurdepääsu legaalsetele sisuteenustele, interneti 

kodulehekülgedele ega kasutatavatele platvormidele. 

7. Seistakse vaba ja avatud interneti (sh sotsiaalmeedia kanalite) kasutamise õiguste ja 
võimaluste eest rahvusvahelisel tasandil ja panustatakse oma ettepanekutega vastavasse 
rahvusvahelisse koostöösse. 

8. Edendatakse avalike WiFi-võrkude turvalist ülalpidamist, eeskätt avaliku sektori asutuste poolt (nt 

KOVd): näiteks kehtestatakse levialade rajamise ja haldamise põhimõtted ning jälgitakse ja 

juhendatakse nende rakendamist. 

 

Meede 2: Avaliku ja erasektori ühtse teenusteruumi arendamine  

 

Siht: 

Teenuste baastaristu toetab Eesti elanike ja ettevõtjate toimetamist nii kodus kui ka 

piiriüleselt 

Mõõdikud 

1. Turvalise elektroonse identiteedi kasutamine 
 

a. Turvalist elektroonset identiteeti (ID-kaart, mobiil-ID, digi-ID jne) kasutavate inimeste 
osakaal eID-d omavatest elanikest46 
Algtase: 37% (2013) → sihttase: 65% (2020) 

[Allikas: Sertifitseerimiskeskus] 
 

b. Mitteresidentidele väljastatud kehtivate eID-de arv 
Algtase: 1547 (2013) → sihttase: 5000 (2020) 

                                                           
46

 Nende inimeste arv, kes on kasutanud eID-d viimase aasta jooksul vähemalt ühe korra. 
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[Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet] 
 

c. Digitaalset allkirja kasutavate tööealiste EL elanike osakaal 
Algtase: teadmata → sihttase 20% EL elanikest (2020) 

[Allikas: täpne metoodika ning allikas selgitatakse välja 2014] 
 
2. Põhjala (või teiste) riikide arv, kellega Eesti on ühiselt arendanud baastaristu komponente 

Algtase: 0 → sihttase 3 (2020) 
[Allikas: Riigi Infosüsteemide Amet] 

 
3. Riikide arv, kellega Eesti on avanud teenuste baastaristul (nt X-teel või elektroonsel 

identiteedil) põhinevaid piiriüleseid avalikke teenuseid  

Algtase: 0 (2013) → sihttase: 7 (2020) 

[Allikas: Riigi Infosüsteemide Amet] 

 

4. X-teega liitunud ettevõtete arv 

Algtase: 179 (2013) → sihttase: 240 (2020) 

[Allikas: RIHA statistika] 

 

Tegevused  

1. 1.  Arendatakse teenusteruumi koosvõime lahendusi nii, et need vastaksid tehnoloogia arengule 

ning toimiksid turvaliselt nii riigisiseselt kui ka piiriüleselt. Muu hulgas viiakse ellu järgmised 

tegevused: 

a. arendatakse edasi ja viiakse muutuvate tehnoloogiliste võimaluste ja nõuetega vastavusse 

elektroonilise identiteedi (eID) ja digitaalsete usaldusteenuste (digiallkiri, digitempel jt) 

kesksed tehnoloogilised lahendused. Muu hulgas tagatakse ID-kaardi tugi enamlevinud 

vabavaraliste tarkvaraplatvormide jaoks. Edendatakse digi-ID kasutuselevõttu välisriikide 

kodanike seas sihiga pakkuda neile n-ö virtuaalset residentsust ning võimaldada neil kasutada 

Eesti e-teenuseid; 

b. jätkatakse turvalist andmevahetust võimaldava X-tee arendamist, et see vastaks tänapäeva 

tehnoloogia võimalustele, lihtsustaks teenuste arendamist ning hõlbustaks X-tee kasutamist eri 

osapoolte (sh erasektor) jaoks;  

c. edendatakse andmetele ja infole hõlpsa ja turvalise ligipääsu tagamiseks teabeväravate 

(eesti.ee, avaandmete teabevärav jt) kasutuselevõttu ning avamist teistele, sealhulgas 

rahvusvahelistele osapooltele;  

d. riigi infosüsteemi toimepidevuse tagamiseks luuakse eeldused riigi jaoks oluliste 

registriandmete digitaalkoopiate ning rakenduste peegelduste turvaliseks säilitamiseks 

teistes riikides, näiteks nn virtuaalsaatkondades; 

e. arendatakse pidevalt riigi hoitavate ruumiandmete kättesaadavust ning kaasajastatakse 

aadressandmete, klassifikaatorite ja teisi kindlustavaid süsteeme, soodustades ja 

lihtsustades sealjuures nende kasutamist era- ja vabasektori poolt. 

2. Arendatakse asutuste, sektorite ja rahvusvahelist koosvõimet, et riigi infosüsteem toimiks 

ühtse koosvõimelise tervikuna. Selleks:  

a. tagatakse riigi infosüsteemi arendamise ühtsete põhimõtete olemasolu ja nende järgmine. 

                                                                                                                                                                                                   
47 Väljastatud isikutunnistuste ja elamisloakaartide arv. 
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Selleks ajakohastatakse pidevalt riigi koosvõime kõigi tasandite48 alusdokumente ning 

viiakse ellu tegevusi koosvõime raamistiku järgimise kindlustamiseks; 

b. osaletakse aktiivselt IKT standardimistegevuses, keskendudes eelkõige valdkondadele, mis on 

olulised kodumaise innovatsiooni toetamisel või seniste investeeringute kaitsmisel; 

c. töötatakse välja avaliku ja erasektori ühtset teenusteruumi toetavad koostöömudelid ja -

vormid. Näiteks analüüsitakse ja lahendatakse ühistegevusega seonduvad õiguslikud ja 

korralduslikud probleemid ning viiakse läbi toetavaid (piloot)projekte; 

d. tõstetakse ettevõtete teadlikkust ja oskusi riigi infosüsteemi kasutamise võimalustest. 

3. Luuakse eeldused ja otsitakse aktiivselt võimalusi teenuste baastaristu ühisarendamiseks 

ning selle toel teenuste piiriüleseks osutamiseks. Selleks: 

a. Luuakse Põhjamaade e-valitsemise baastaristu innovatsiooniinstituut ning viiakse läbi 

ühisprojekte; 

b. liidestatakse Eesti infosüsteemid üleeuroopaliste ja vajaduse korral bilateraalselt teiste 

riikide teenustetaristu lahendustega, kasutades ja propageerides maksimaalselt X-tee 

võimalusi; 

c. arendatakse välja ja võetakse kasutusele kesksed komponendid elektroonse isikutuvastuse ja 

usaldusteenuste piiriüleseks toimimiseks Euroopa Liidu maadega ning võimalusel ka 

kolmandate riikidega; 

d. levitatakse teavet digiallkirjastamise ja elektroonse autentimise kasude kohta, eelkõige 

piiriüleses asjaajamises;  

e. selgitatakse välja Eesti kodanikele ja ettevõtjatele olulisimad teenused ning toetatakse 

vastavate arendusprojektide läbiviimist nii bilateraalselt kui ka regionaalsel ja EL-i tasandil; 

f. osaletakse aktiivselt EL-i digitaalse siseturu arengut toetava õigusraamistiku 

kavandamises ning vastavate üleeuroopaliste või regionaalsete projektide läbiviimises, 

eriti Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames 2018. aastal.  

4. Analüüsitakse ja katsetatakse pidevalt innovaatiliste tehnoloogiate kasutuselevõttu. Selleks: 

a. analüüsitakse pidevalt uusi tehnoloogiatrende ja viiakse läbi vastavaid pilootprojekte riigi 

infosüsteemi ja ühtse teenusteruumi arendamiseks, näiteks asjade interneti, süvaanalüütika ja 

suurandmete, linkandmete, liitreaalsuse ja privaatsust edendavate tehnoloogiate vallas; 

b. jätkatakse eesti keeletehnoloogia tarkvara väljatöötamist, kättesaadavaks tegemist ja 

avalikus sektoris kasutuselevõtmist, arvestades et eesti keele tugi on Eestis mitmete uute 

tehnoloogiate kasutuselevõtu eeldus.  

5. Edendatakse dubleerimise vältimiseks ja kuluefektiivsuse suurendamiseks andmete ja 

tehnoloogiate ühis- ja taaskasutatavust. Selleks:  

a. edendatakse avalikus sektoris IT-taristu ühiskasutust, kasutades sealjuures ära 

pilvetehnoloogia võimalusi (nt toetades vajaduse korral vastava taristu arendamist); 

b. töötatakse välja pilvetaristu turvalise kasutamise põhimõtted ja juhendid avaliku ja 

erasektori jaoks; 

c. muudetakse avaliku sektori andmed nii ettevõtete ja kodanike jaoks kui ka astutuste vahel 

kättesaadavaks masintöödeldaval kujul; 

d. tehakse kättesaadavaks rahvusvahelistes võrgustikes ja koostööplatvormides kogutavad 

avalikud andmed (nt ilma- ja geoandmed ning Maa kaugseireandmed); 

e. edendatakse avatud standardite ja avatud spetsifikatsioonide kasutamist, kus riik näitab ise 

                                                           
48

 Koosvõime viis tasandit on poliitiline kontekst ning tehniline, organisatsiooniline, semantiline ja õiguslik 
koosvõime. 



 
24 

eeskuju; 

f. hõlbustatakse taaskasutatava tarkvara ja vastava teabe (nt koolitusmaterjalid) jagamist 

varamute kaudu; 

g. toetatakse Eesti kultuuripärandi digiteerimist, digitaalsena säilitamist ja selle digitaalsel 

kujul (sh avaandmetena) kättesaadavaks tegemist; 

h. toetatakse andmete säilitamise põhimõtete väljatöötamist ja rakendamist. 

6. Korrastatakse ja täiendatakse infoühiskonnaalast seadusandlust, pidades samal ajal silmas, et 

seadusandlus peab innovatsiooni toetama, mitte seda liigse reguleeritusega pidurdama. Muu hulgas 

tagatakse andmekaitse ja intellektuaalomandi seadusandluse vastavus infoühiskonna 

võimalustele ja vajadustele, lähtudes põhimõttest, et privaatsuse tõhusama kaitse huvides ei 

piirataks sõnavabadust ega ligipääsu informatsioonile. 

 
 

 

 



 
25 

5.2. ROHKEM KÕRGEMA LISANDVÄÄRTUSEGA TÖÖKOHTI, SUUREM 
RAHVUSVAHELINE KONKURENTSIVÕIME JA KÕRGEM ELUKVALITEET 
INIMESTE IKT-OSKUSTE TÕUSU KAUDU 

 

Alaeesmärgi elluviimise tulemusel soovime ühelt poolt saavutada olukorra, kus kõigil Eesti inimestel on 

piisavad IKT-alased teadmised ja oskused (sh teadlikkus), et tõsta oma elukvaliteeti ja heaolu. 

Teisalt seame sihiks panustada tööhõive kasvu, konkreetsemalt liikumist suurema lisandväärtusega 

töökohtade loomise ning rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu suunas. See eeldab eeskätt 

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

edendamine ka muudes eluvaldkondades kui IKT-sektoris tegutseva või ümberõpet vajava tööealise 

elanikkonna seas.  

 

Meede 1: Digitaalse kirjaoskuse arendamine isikliku heaolu suurendamiseks 

 

Siht: 

Inimesed teavad ja oskavad internetti oma elukvaliteedi parandamiseks kasutada 

 

Mõõdikud 

1. Interneti mittekasutajate49 osakaal 16–74-aastaste Eesti elanike seas*  
Algtase: 18% (2013) → sihttase: 5% (2020) 

[Allikas: Statistikaamet] 

 
2. Isikute osakaal, kes hindavad oma arvutikasutamise oskusi piisavaks enda 

isikuandmete kaitsmiseks internetis 
Algtase: 68% (2013) → sihttase: 10 protsendipunkti kõrgem kui EL-i keskmine 2020. a 

(2020) 

[Allikas: Statistikaamet]  

 

3. Isikute osakaal, kes on kasutanud e-kaubandust, sealhulgas piiriülest e-kaubandust:  

a. e-kaubandus (osakaal kõigist 16–74-aastastest elanikest) 
Algtase: 23% (2013; ELis keskmiselt 45%) → sihttase: EL-i keskmine 2020. a (2020) 

 
b. piiriülene e-kaubandus (osakaal kõigist e-kaubanduse kasutajatest) 

Algtase: 57% (2013) → sihttase: 75% (2020) 

[Allikas: Statistikaamet] 

 

                                                           
49

 Interneti mittekasutajateks loetakse 16-74.a. inimesi, kes ei ole viimase 12 kuu jooksul või kunagi internetti 
kasutanud. 
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Tegevused50  

1. Edendatakse IKT-baasoskuste omandamist üldhariduskoolis, eelkõige põhikoolis. Selleks: 

a. aidatakse kaasa IKT-oskuste omandamisele IKT-hariduse projektide kaudu nii formaal- 

kui ka mitteformaalhariduses; 

b. mõõdetakse õpilaste IKT-pädevust (nt tasemetööd, rahvusvahelistes võrdlusuuringutes 

osalemine, temaatilised välishindamised), mille põhjal kavandatakse arendustegevusi; 

c. toetatakse IKT kasutamise edendamist aineõpetuses ehk kõigis koolitundides, sealhulgas 

vastava õpetajate ja õppejõudude koolituse ning koolide IKT-taristu edendamisega; 

d. toetatakse õppekavades infoühiskonda puudutava info uuendamist ja loomist. 

2. Toetatakse IKT-baasoskuste omandamist täisealiste interneti mittekasutajate seas. Selleks: 

a. luuakse regionaalseid kogukondlikke algatusi IKT-oskuste omandamiseks;  

b. pakutakse IKT-baasoskuste koolitust ja vastavat koolitajate koolitust; 

c. luuakse ja levitatakse uudseid IKT-põhiseid õppelahendusi, sealhulgas iseseisvaks õppeks. 

3. Tõstetakse elanikkonna teadlikkust infoühiskonna võimalustest ja ohtudest. Selleks:  

a. toetatakse infoühiskonnaalaste teadmiste ja oskuste omandamist isikliku 

konkurentsivõime ja heaolu suurendamiseks. Näiteks tõstetakse inimeste teadlikkust 

targast tarbimisest (sh e-kaubandust kasudest), internetipõhistest enesetäiendamise 

võimalustest, paindlikest töövormidest jne. Tõstetakse teadlikkust internetikäitumise 

headest tavadest, sealhulgas intellektuaalomandiga seotud teemadest; 

b. tõstetakse usalduse tekitamiseks infoühiskonnas osalemisel elanikkonna (sh ettevõtjad) 

teadmisi turvalise arvuti- ja internetikasutamise kohta, pannes näiteks rõhku 

isikuandmete kaitsmise oskustele ning mobiilsete seadmete turvalisele kasutamisele. 

4. Toetatakse üldhariduskooli tasemel infoühiskonda puudutava info uuendamist ja loomist 

õppekavas. 

5. Määratletakse IKT-alased pädevused ja arendatakse vastavaid raamistikke kõigil 

haridustasemetel ning kutsestandardites. 

 

Meede 2: Kõrgemate IKT-oskuste edendamine 

 

Siht: 

Suurema lisandväärtusega töökohtade arvu kasv kõrgemate IKT-oskuste kaudu 

 

Mõõdikud 

8. 16–74-aastaste elanike osakaal, kes hindavad oma arvuti kasutamise oskusi 
piisavaks töökoha otsimiseks või vahetamiseks järgmise aasta jooksul 

Algtase: 76% (2013) → sihttase: 90% (2020) 

[Allikas: Statistikaamet] 

 

                                                           
50

 Mitmed käesolevas meetmes väljatoodud tegevused viiakse ellu elukestva õppe strateegia raames, kus IKT-
oskustega seotud tegevused moodustavad osa elukestva õppe laiemast tervikust. Täpsem tegevuste ja ressursside 
jaotus lepitakse kokku rakendusfaasi (nt rakendusplaanide, meetme määruste jne) tasandil. 
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9. Tööandjate rahulolu tööturul saadaolevate töötajate IKT-oskustega 
Algtase: algtase teadmata → sihttase: taseme tõus (2020) 

[Allikas: metoodika töötatakse välja 2014.a.]  

 
10. IKT- spetsialistide osakaal koguhõives* 

Algtase: 3% → sihttase: 4,5% (2020) 

[Algtaseme allikas: „Eesti IKT kompetentsidega tööjõu hetkeseisu ja vajaduse 

kaardistamine“, Praxis 2013] 

 

11. IKT-sektori toodete ja teenuste ekspordi osakaal koguekspordis 
Algtase: 14,2% (2011) → sihttase: 20% (2020) 

[Allikas: Statistikaamet] 

 
12. Tippspetsialistide osakaal koguhõives 

Algtase: 9,3% (2012) → sihttase: 12% (2020) 

[Allikas: Statistikaamet]  

 

 

Tegevused51  

1. Toetatakse IKT-oskuste omandamist madala või aegunud kvalifikatsiooniga elanikkonna 

seas (nt täiend- ja ümberõppena töökoha kaotanud või selle ohus inimestele). Tõstetakse õppurite 

ja tööturul olijate teadlikkust IKT-sektori karjäärivõimalustest vastavate teavitusprogrammide ja 

karjäärinõustamise arendamise teel. 

2. Luuakse tingimusi IKT-spetsialistide osakaalu kasvuks koguhõives. Selleks: 

a. toetatakse Eesti IT-Akadeemia jätkualgatusi; 

b. parandatakse tingimusi akadeemilise karjääri soodustamiseks IKT-erialadel; 

c. tõhustatakse IKT-hariduse kvaliteedi tõstmiseks IKT-erialade praktikakorraldust ja 

soodustatakse kõrgkoolide rahvusvahelist koostööd;  

d. populariseeritakse IKT-erialasid. 

3. Toetatakse kõrgemate IKT-oskuste omandamist teiste kutse- ja kõrghariduse erialade 

raames ning teistes majandussektorites, eelkõige nutika spetsialiseerumise valdkondades. 

Selleks: 

a. toetatakse kutse- ja kõrghariduse õppekavade ajakohastamist erialaspetsiifiliste IKT- 

oskuste omandamise eesmärgil;  

b. toetatakse IKT-alase teadustöö mahu suurendamist (sh IKT-välistel erialadel); 

c. toetatakse kõrgemate IKT-oskuste omandamist võimaldavaid koolitusprogramme. Muu 

hulgas algatatakse nutika spetsialiseerumise valdkondade52 toetamiseks spetsiaalseid 

ümber- ja täiendõppe pilootprogramme; 

                                                           
51

 Mitmed käesolevas meetmes väljatoodud tegevused viiakse ellu elukestva õppe strateegia raames, kus IKT-
oskustega seotud tegevused moodustavad osa elukestva õppe laiemast tervikust. Täpsem tegevuste ja ressursside 
jaotus lepitakse kokku rakendusjärgu kavandamisel (nt rakendusplaanide, meetme määruste jne). 
52 Eesti Arengufondi koostatud „Nutikas spetsialiseerumine – kvalitatiivne analüüs“ põhjal on need järgmised:  
1) IKT horisontaalselt läbi teiste sektorite; 2) tervisetehnoloogiad ja -teenused; 3) ressursside efektiivsem 
kasutamine. 
http://www.arengufond.ee/upload/Editor/Publikatsioonid/Nutikas%20spetsialiseerumine%2020_02_2013.pdf  

http://www.arengufond.ee/upload/Editor/Publikatsioonid/Nutikas%20spetsialiseerumine%2020_02_2013.pdf
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d. tõstetakse teavitus- ja koolitustegevusega IKT-väliste sektorite ettevõtjate, juhtide ja 

tippspetsialistide teadlikkust ja oskusi turvalise IKT kasutuselevõtuks ettevõtete 

konkurentsivõime tõstmisel. 

4. Toetatakse kvaliteetsema IKT-hariduse tagamiseks teoreetilise ja metoodilise võimekuse 

tõstmist kõigil haridustasemetel (nt viiakse läbi vastavasisulisi uuringuid ja analüüse).  
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5.3. NUTIKAM RIIGIVALITSEMINE 

 

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

toimimine on tänu IKT võimaluste oskuslikule kasutamisele nutikam, tõhusam, terviklikum, 

jätkusuutlikum ning ka avatum.  

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

sündinud teenused. Avaliku sektori enda jaoks tähendab sihile jõudmine suuremat (kulu)efektiivsust 

ning terviklikumalt ja samas avatumalt toimimist. Lisaks soovime jõuda selleni, et poliitikaotsused on 

läbimõeldumad ja teadmistepõhisemad. 

 

Meede 1: Paremate avalike teenuste53 arendamine IKT abil 

 

Siht: 

Avaliku sektori teenused on mugavad kasutada ja kuluefektiivsed  

Mõõdikud 

1. Ühtsetele kvaliteedinõuetele vastavate avalike teenuste osakaal kõigis avalikes 
teenustes  

Algtase: kvaliteedinõuded puuduvad (2013) → sihttase: 100% (2020) 
[Allikas: metoodika töötatakse välja 2014. a] 

 

2. Avalikest e-teenustest teadlike elanike osakaal: 
a. 16–74-aastaste elanike hulgas  

Algtase: 29% (2012) → sihttase: 90% (2020) 
 

b. ettevõtjate hulgas 
Algtase: 34% (2012) → sihttase: 90% (2020) 
[Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellitav uuring] 

 
3. Rahulolu avalike teenuste kvaliteediga*: 

c. 16–74-aastaste elanike hulgas 
Algtase: 67% (2012) → sihttase: 85% (2020) 
 

d. ettevõtjate hulgas 
Algtase: 76% (2012) → sihttase: 90% (2020) 
[Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellitav uuring] 

 
4. Paberivaba ametliku suhtluse osakaal54 kogusuhtlusest 

Algtase: täpne algtase teadmata → sihttase: 95% (2020) 
[Allikas: metoodika töötatakse välja 2014. a] 

                                                           
53

 Arengukavas lähtutakse „Avalike teenuste korraldamise rohelises raamatus“ sätestatud avaliku teenuse 
definitsioonist, vt lisa 1.  
54

 Paberivaba suhtluse osakaalu arvestatakse asjaajamiskorrale vastavalt registreeritud kirjavahetuse põhjal.  
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5. Masintöödeldavate e-arvete osakaal avaliku ja erasektori vahelises arveldamises 

Algtase: täpne algtase teadmata55 → sihttase: 100% (2020) 
[Allikas: metoodika töötatakse välja 2014. a] 

 
6. Teenuste kogu elutsükli maksumuse indeks56  

Algtase: puudub → sihttase: indeksi paranemine  
[Allikas: metoodika töötatakse välja 2014. a] 

 

Tegevused 

1. Ühtlustatakse avalike teenuste kvaliteeti ja tõhustatakse koostööd avalikke teenuseid 

pakkuvate asutuste vahel. Selleks: 

a. töötatakse välja ja rakendatakse ühtsed nõuded avalike teenuste kvaliteedile, sealhulgas 

arendatakse välja valdkonnaüleste terviklahenduste arenduspõhimõtted ja koostöömudelid. 

Korraldatakse nende juhiste järgimise seiret ja nõustamist; 

b. analüüsitakse ja muudetakse teenuste osutamisega seotud õigusakte ja tööprotsesse, et 

arvestada IKT võimalustega (nt et kodanikel ja ettevõtjatel oleks vaja esitada vähem taotlusi 

ja et teenused toimiks kasutaja jaoks märkamatult); 

c. arendatakse avalike teenuste osutamise protsesse ja neid toetavaid IKT-lahendusi (nt 

rahvastikuregister) nii, et kaotada andmete korduva esitamise vajadus: eri ametkonnad 

peavad isikute esitatud andmeid nende esitamise sihtotstarbe piires taas- ja ristkasutama, juhul 

kui isikud seda ei keela. 

2. Muudetakse avalike teenuste kasutamine lihtsamaks ja mugavamaks, arvestades 

teenusteloomes enam kasutajate huve. Selleks: 

a. edendatakse teenuste kättesaadavust erinevate kanalite kaudu. Selleks viiakse läbi vastavaid 

arendus- ja pilootprojekte (nt mobiilsete kanalite ja digi-TV jm katsetamiseks avaliku teenuse 

osutamise kanalina); 

b. Luuakse teenuste kasutajatele võimalused saada teavet teenuste osutamise kulgemise kohta. 

Inimestele luuakse lihtsad võimalused jälgida, kas, kes ja milleks on nende isikuandmeid riigi 

infosüsteemis kasutanud; 

c. arendatakse teenuste kohta tagasiside andmise võimalusi ning tõhustatakse teenuste 

kasutamise nõustamist, sealhulgas telefoniteenuse kaudu; 

d. arendatakse teenusekanalite ja avaliku sektori IKT-lahenduste kasutajaliideseid, muudetakse 

need kõigile võrdselt juurdepääsetavaks ning võetakse kasutusele eesti keele tehnoloogia 

rakendusi kõne abil teenuste kasutamiseks. Samal ajal tagatakse Eesti avalike teenuste 

kättesaadavus teistest riikidest pärit kasutajate jaoks mitmekeelsust toetavate IKT- 

lahenduste arendamise ja kasutuselevõtu kaudu. 

3. Suurendatakse avalike teenuste osutamise mõju ja kuluefektiivsust. Selleks: 

                                                           
55

 Statistikaamet uurib küsitluses „IKT Eesti ettevõtetes“, millisel määral on internetti kasutanud ettevõtjad 
avalikule sektorile saatnud automaattöötlust võimaldavaid arveid. 2013. a oli see näitaja 4,5%. 
56 Siht on sätestada avalike teenuste haldamiseks reeglid, mis käsitlevad teenuste haldust maksumuse aspektist, 
seades teenusele arendamise, haldamise ning nn „ümberehitamise“ maksumuse indeksi. 
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a. muudetakse kogu asjaajamine avalikus sektoris ja avaliku sektoriga paberivabaks. Näiteks 

muudetakse masintöödeldavate e-arvete esitamine avaliku ja erasektori vahelises arvelduses 

kohustuslikuks; 

b. rakendatakse avalikus sektoris terviklik infohaldus, mis aitab toime tulla erinevate kanalite (nt 

teeninduskoht, sotsiaalmeedia, post, infosüsteem, teabevärav, dokumendihaldussüsteem) ja 

erinevat tüüpi infovoogudega. Luuakse võimalused mis tahes kujul vajaliku info kiireks 

kasutamiseks (nt teabevärava personaliseeritud vaate kaudu); 

c. töötatakse välja metoodika avalike teenuste osutamise kulude hindamiseks nende elutsükli 

ulatuses ja erinevate toimingute puhul, arvestades teenuste mõju asutuste töökoormusele57 ja 

klientide halduskoormusele. 

4. Tõhustatakse avalike teenuste arendusprotsessi. Selleks: 

a. töötatakse välja avalike teenuste kataloog, mille abil luuakse ülevaade sellest, kus, milliseid, 

kui palju ja millise tasemega teenuseid KOV-ide ja riigiasutused osutavad;  

b. rakendatakse avalike teenuste haldamisel portfellijuhtimise põhimõtteid (avaliku sektori 

pakutavad teenused rühmitatakse teenuse sisu järgi); 

c. määratakse igale teenusele ja teenuse osutamise kanalile (nt e-Maksuameti/e-Tolli 

veebileht) vastutav omanik. Töötatakse välja teenuseosutajate ja teenuste osutamise kanalite 

vastutajate õigused ja kohustused. Edendatakse teenusekanalite omavahelist koosvõimet, et 

kasutajatel oleks võimalik neid ristkasutada ehk saada teenust mis tahes avaliku sektori kanalist 

(nn no-wrong-door põhimõte); 

d. tõhustatakse avalikke teenuseid toetavate IKT-arendusprojektide kvaliteedi tõstmiseks nende 

juhtimist, sealhulgas prioriteetsete (nt suuremahulised) projektide järelevalvet ja hindamist. 

Näiteks tugevdatakse riigi rolli targa tellijana ning muu hulgas rakendatakse avaliku sektori 

IKT-arenduste parima praktika juhiseid; 

e. töötatakse kõigis riigi valitsemisalades välja ning ajakohastatakse valdkonna IKT-strateegiad, 

mis on arenduste kavandamise alus. 

5. Toetatakse eelnevate tegevustega seotud valdkondlike IKT-arendusprojektide 

väljatöötamist ja elluviimist, eriti: 

a. ühisprojekte valdkondade ja erinevate valitsustasandite vahel (nt teenuste terviklikuks 

osutamiseks või delegeerimiseks, kohalike omavalitsuste arendusvõimekust toetavate kesksete 

IKT-lahenduste loomiseks); 

b. pilootprojekte uudsete lahendusmudelite ja tehnoloogiate testimiseks ja juurutamiseks, 

sealhulgas erasektoris, kui tegu on üldhuvides ehk laiemat kasu toova teenusega; 

c. kultuuripärandi kättesaadavaks tegemist, pidades sealjuures oluliseks autoriõiguste 

tagamist tehnoloogilisi võimalusi arvestaval moel; 

d. uusi tarkvara arenduse või reengineering'u projekte, mis aitavad parendada avalike 

teenuste kvaliteeti ning vähendada teenuste osutamise kulusid pikemas perspektiivis (nt 

vähendades letiteeninduse vajadust ja tarkvara halduskulusid). 

 

                                                           
57 Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri tõlgendab asutuse töökoormust kui mõju riigiasutuste ja kohaliku 
omavalitsuse korraldusele. Vabariigi Valitsuse 22.12.2011 määruse nr 180 § 46 lg 1 p 6, 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011228. 
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011228
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Meede 2: IKT kasutamine kaasamise ja osaluse edendamiseks  

 

Siht: 

Teenuseid luuakse ja poliitikat kujundatakse avaliku sektori ja kodanike koostöös 

Mõõdikud 

1. Internetikasutajate osakaal, kes on kasutanud e-kaasamise võimalusi58 
Algtase: 25% (2012) → sihttase: 45% (2020) 

[Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellitav uuring] 
 

2. Konsultatsioonide tulemuste kohta asutuse veebilehel tagasisidet avalikustavate 
ministeeriumide osakaal 
Algtase: 0 (2011) → sihttase: 100% (2020) 

[Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellitav uuring] 

 
3. Koosloomes valminud jätkusuutlike teenuste arv59 

Algtase: 0 (2013) → sihttase: 15% (2020) 
[Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium] 

 

Tegevused 

1. Viiakse ellu tegevusi, mis toetavad elanike ja vabaühenduste motivatsiooni ja võimalusi 

ühiskonnaelus kaasa rääkida. Näiteks:  

a. suurendatakse avaliku sektori veebisaitide kasutajasõbralikkust, juurdepääsetavust ja 

koosvõimet. Muu hulgas ühtlustatakse info esitamise viise ja lihtsustakse andmete leitavust;  

b. tõhustatakse avalike konsultatsioonide tulemuste kohta tagasiside andmist, et inimestel oleks 

selge, mis nende tehtud ettepanekutest edasi saab; 

c. toetatakse kaasamis- ja osaluskeskkondade edasiarendamist ning tõstetakse nii 

kodanikeühenduste, ametnike ja üldsuse teadlikkust loodud lahendustest. Edasiarendamisel 

arvestatakse seniste keskkondade ja uute lahenduste omavahelise sidususe ning 

kasutajasõbralikkuse sihtidega. 

d. arendatakse e-valimiste platvormi, sealhulgas laiendatakse e-hääletuste kasutusvõimalusi. 

2. Luuakse eeldused ja katsetatakse teenuste koosloome ja muid ühistegevuse projekte. Näiteks: 

a. tehakse avaliku sektori andmed masintöödeldaval kujul kättesaadavaks ja hõlpsalt 

leitavaks; 

b. viiakse ellu koosloomet ja ühistegevust edendavaid algatusi ja pilootprojekte (nt avalike 

teenuste disaini ja arenduse üritused ning nn programmeerimismaratonid (hackathon)).  

                                                           
58

 E-kaasamise võimalused: osale.ee/eelnõude infosüsteem (EIS), petitsioon.ee, e-valimised, aruteludes osalemine 
riigi või valitsusasutustega foorumite, sotsiaalmeedia ja e-posti vahendusel. 
59

 Avaliku ja era- ja/või vabasektori koostööprojektide käigus loodud teenused, mis toimivad veel vähemalt aasta 
pärast teenuse loomist. 
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Meede 3: Paremate otsuste tegemine IKT abil 

 

Siht: 

Kvaliteetsemad ja teadmistepõhisemad poliitikaotsused IKT kasutamise kaudu 

Mõõdik 

1. IKT toel kvaliteetsemale poliitika kujundamisele suunatud koolitus- ja pilootprojektide 
arv 
Algtase: teadmata (2013) → siht: kaks projekti aastas perioodil 2014–2020 

[Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium] 
 

Tegevused 

1. Tõstetakse avaliku sektori teadlikkust andmeanalüütika võimalustest ning arendatakse 

vastavaid kompetentse avalikus ja erasektoris. 

2. Luuakse ja võetakse kasutusele analüüsivõimekust edendavaid IKT-lahendusi. Näiteks 

uuritakse süvaanalüütika (advanced analytics) ning suurandmete (big data) trendiga 

kaasnevaid võimalusi andmete reaalajas jälgimiseks ja ennustatavate poliitikaotsuste 

tegemiseks ning viiakse läbi vastavaid pilootprojekte.  

3. Edendatakse avaliku sektori töötajate infoühiskonna- ja IKT-alaseid oskusi ja teadlikkust, 

võttes seejuures arvesse infoühiskonna ja IKT tulevikutrende.  

4. Edendatakse võimalusi kaasata kodanikke avalikus huvis olevate andmete kogumiseks (nt 

ühisloome (crowdsourcing)). 
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5.4. E-EESTI TUNTUSE TÕUS MAAILMAS 

 

Alaeesmärgi saavutamisega soovime jõuda selleni, et Eestis 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 siht on, et Eesti oleks maailmas jätkuvalt tuntud e-riik, mis toetaks nii meie ettevõtjate püüdlusi 

välisturgudel või välisinvesteeringute meelitamisel Eestisse kui ka riigi üldiseid välispoliitilisi 

ambitsioone. Eesti tuntus e-riigina sõltub osaliselt eelnevates tegevusvaldkondades kavandatud 

tegevuste tulemuslikust elluviimisest. Siiski on hea maine kindlustamiseks otstarbekas rakendada ka 

otseseid tugitegevusi, levitades Eesti kogemust maailmas. 

 

Meede 1: Infoühiskonna arengu seire, analüüs ja tutvustamine 

 

Tegevused 

1. Jälgitakse, analüüsitakse ja tutvustatakse rahvusvahelisi IKT, e-riigi, netivabaduse ja muid 

infoühiskonna trende. 

2. Tellitakse ja avaldatakse Eesti infoühiskonna arengu uuringuid. Koostöös teadusasutuste ja 

ettevõtjatega edendatakse infoühiskonna arengut käsitlevate, eelkõige interdistsiplinaarsete 

teadustööde koostamist. 

3. Arendatakse valdkondlikku statistikat: korrastatakse ja avaldatakse laiemalt juba kogutavat 

statistikat, vajaduse korral töötatakse välja uusi mõõdikuid ja metoodikaid, osaletakse 

rahvusvahelistes statistikaarendusprojektides ja globaalsete indeksite täiendamisel. 

 

 

Meede 2: Eesti IKT-kogemuse levitamine rahvusvaheliselt 

 

Siht:  

Infoühiskonna areng Eestis on teadmistepõhine ja trende arvestav 

Mõõdikud 

1. Infoühiskonnaalastel üritustel osalenud avaliku ja erasektori võtmeisikute arv 
Algtase: pole teada (2013) → ~200 unikaalset külastust aastas kokkulepitud ja suure mõjuga 

infoühiskonna üritustel 

[Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigi Infosüsteemide Amet] 

 

2. Riiklikult kogutava infoühiskonna statistika kättesaadavus ja vastavus 
poliitikakujundamise vajadustele 
Algtase: rahulolu määr täpsustatakse 2014. a → sihttase: taseme tõus (2020)  

[Allikas: poliitikakujundajate küsitlus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium] 
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Siht: 

Eesti on maailmas tuntud e-riik 

Mõõdik 

1. e-Eesti meediakajastus maailmameedias  
Algtase: selgitatakse välja 2014. a → sihttase: taseme tõus (2020) 

[Allikas: Meediamonitooring] 

 

Tegevused  

1. Luuakse ja levitatakse Eesti e-riigi ja infoühiskonnaalast teadmust. Näiteks:  

a. korraldatakse Eestis rahvusvahelisi infoühiskonnaalaseid üritusi; 

b. osaletakse rahvusvahelistel infoühiskonnaalastel konkurssidel, konverentsidel ja muudel 

üritustel välisriikides; 

c. tutvustatakse Eesti kogemust välismeedias, sealhulgas sotsiaalmeedias; 

d. viiakse läbi ja levitatakse analüüse infoühiskonna arengu kohta nii Eestis kui ka 

rahvusvaheliselt ning suurendatakse Eesti võimekust ja mainet infoühiskonna 

mõttekeskusena; 

e. osaletakse aktiivselt rahvusvahelises infoühiskonnaalases standardimises ja 

poliitikakujundamises; 

f. toetakse ettevõtluspoliitika vahenditega uute toodete-teenuste väljatöötamiseks ja 

katsetamiseks mõeldud rahvusvaheliste IKT-arenduskeskuste rajamist ja 

ümberpaiknemist Eestisse. 

2. Arendatakse e-riigi kogemuse tõhusamaks ja tulemuslikumaks levitamiseks era- ja avaliku 

sektori koostöömudelit ja -korraldust. Sealhulgas: 

a. määratakse kogemuse levitamisega seotud koostöö korraldamise eest vastutav avaliku 

sektori organisatsioon ning arendatakse selle tegevust ja koostööprotsesside korraldust; 

b. arendatakse edasi IKT-demokeskust, lisaks ajakohastatakse pidevalt e-Eestit tutvustavat 

interaktiivset e-Eesti tutvustusmaterjalide paketti (sh vastav veebisisu ja demovahendid); 

c. kaardistatakse ja jälgitakse pidevalt Eesti kogemuse levitamise võimalusi, korraldatakse 

vastavat infojagamist ja ühtlustatakse sõnumeid; 

d. viiakse Eesti infoühiskonna arendamise tippude juhtimisel läbi kõrgetasemelisi 

infoühiskonna koolitusi välisriikides eesmärgiga toetada Eesti ettevõtjate ambitsioone; 

e. toetatakse Eesti ettevõtete nõustamis- ja arendusprojekte sihtriikides, tehes seda 

eeskätt riiklikul tasandil suhtlusega. Sihtriikide valikul lähtutakse Eesti IKT-sektori 

ekspordihuvidest, riigi välispoliitilistest taotlustest ja huvidest ning tärkavate võimaluste 

kaardistusest. 
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6. ARENGUKAVA ELLUVIIMINE  
 

RAKENDUSPLAANID JA HINDAMINE 

Arengukava viiakse ellu rakendusplaanide kaudu, kus tegevused planeeritakse vähemalt kahe aasta 

perspektiivis ja meetmed riigi eelarvestrateegia perioodiks. Rakendusplaanides määratletakse 

täpsemalt konkreetsetel aastatel arengukava eesmärkide täitmiseks meetmete raames tehtavad 

tegevused koos vastutajate ja 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 riigieelarvest ja EL-i 

struktuurifondidest. EL vahenditest kaasrahastatud infosüsteemide arenduste investeeringute kava 

kiidab heaks Vabariigi Valitsus rakendusplaanide lisana. 

2017. aastal viiakse läbi arengukava elluviimise vahehindamine, et vajaduse korral arengukava 

põhjalikumalt uuendada ja täiendada, arvestades muutunud keskkonda ja senise elluviimise 

tulemuslikkust. 

 
ARENGUKAVA JUHTIMISSTRUKTUUR 

Lähtudes varasemate arengukavade elluviimise kogemusest ning arutelude ja analüüsi raames leitud 

IKT-poliitika juhtimise arenguvajadustest, on arengukava juhtimisstruktuuri kujundamisel seatud 

järgmised sihid:  

 tõhus koordineerimine, sealhulgas info- ja mõttevahetus ning koostöö, peab olema tagatud 

kõigil tasanditel ning visioonist jooksva tegutsemiseni; 

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

infoühiskonna arengueeldusi ja e-lahendusi;  

 infoühiskonna areng sõltub eri sektorite ja eri asutuste ning valdkondade ühisest panusest, 

seetõttu tuleb parendada koostöö kokkuleppimist ja kokkulepete järgimist ning luua rohkem 

võimalusi aruteludeks; 

 oluline on tagada arengukava elluviimise fookus ja järjepidevus, sealhulgas luua selge seos 

Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi kavandamise ja elluviimisega ning teha selged 

kokkulepped rakendusplaanide tasandil;  

 oluline on tagada ka paindlikkus, et võtta arvesse muutuvaid olusid ning kohendada vajaduse 

korral nende järgi seniseid plaane või lükata käima uusi algatusi; 

 palju saab ära teha jooksva kommunikatsiooni ja mõttevahetuste parandamisega. 

Arengukava elluviimise peamine juhtorgan on Infoühiskonna nõukogu (varasem Informaatika 

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

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

vabasektori võtmeorganisatsioonide esindajad. Selle ülesanded on 

 arutada läbi ja kiita heaks arengukava rakendusplaanide eelnõud ja nende elluviimise aruandlus 

enne Vabariigi Valitsusele esitamist; 
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 arutada läbi ja kiita heaks arengukava täiendused enne Vabariigi Valitsusele esitamist;  

 arutada läbi ja kiita heaks arengukava elluviimise hindamiste lähteülesandeid ning arutada 

hindamiste tulemusi; 

 leppida kokku arengukava eesmärkide elluviimiseks vajalik sektorite vaheline tööjaotus ja 

koostöö korraldus; 

 teha ettepanekuid ja esitada seisukohti Eesti infoühiskonna visiooni ülevaatuseks ning Vabariigi 

Valitsuse tegevusprogrammi täiendamiseks;  

 esitada Vabariigi Valitsusele või konkreetsetele riigiasutustele seisukohti infoühiskonna arengu 

olulistes küsimustes, sealhulgas ettepanekuid teiste valdkondlike arengukavade sisu ja 

elluviimise kohta; 

 vajaduse korral esitada arvamusi IKT-poliitika alasteks Eesti seisukohtadeks Euroopa Liidus ja 

teistes rahvusvahelistes organisatsioonides. 

Infoühiskonna arengukava (rakendusplaanide) elluviimise jooksvaks koordineerimiseks kasutatakse 

vastavalt vajadusele temaatilisi või ülesandepõhiseid töörühmi ja võrgustikke (nt 

dokumendihaldusnõukogu, koosvõime ekspertrühm). Nende kokku kutsumise otsustab vastavalt 

teemale või ülesandele Infoühiskonna nõukogu, majandus- ja kommunikatsiooniminister või viimaste 

ettepanekul Vabariigi Valitsus.   

Samas on jooksva koostöö korraldamises ning eeskätt rakendusplaanidega ette nähtud tegevuste 

elluviimise koordineerimises oluline roll riigiasutuste IT-juhtide võrgustikul. Võrgustiku tööd juhib 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakond. Võrgustiku liikmed on 

kõigi valitsemisalade IT-arenduse eest vastutavad ametnikud, samuti kohalike omavalitsuste ja IKT-

sektori esindajad. Võrgustiku ülesanded on  

 esitada arvamus infoühiskonna arengukava rakendusplaanide ja nende elluviimise aruandluse 

kohta; 

 leppida vajaduse korral kokku rakendusplaanis määratletud tegevuste elluviimiseks vajalik 

asutustevahelise koostöö korraldus ja tagada vastav infovahetus;  

 leppida kokku vastavalt vajadusele temaatiliste või ülesandepõhiste töörühmade ja võrgustike 

algatamine ning arutada nende töö tulemusi; 

 anda arvamus riigi infosüsteemi koosvõime lahenduste arendustegevuste kohta; 

 arutada riigi IKT-halduse arendamise küsimusi ning töötada välja vastavad ettepanekud ja 

kokkulepped. 

Tabel 1. Infoühiskonna arengu koordineerimise korraldus 

 
Infoühiskonna arengukava 

elluviimise koordineerimine 

Laiem infoühiskonna arengu 

koordineerimine 

Visioon  Visiooni võrgustik 

Strateegia/  

 

arengukava 
Infoühiskonna nõukogu 

 

Tegevuskava/ Ministeeriumidevahelised 
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rak.plaan arutelud 

Jooksev töö 

Riigi IT-juhtide võrgustik 

Temaatilised 

võrgustikud/töörühmad 

 

 

Peale käesoleva arengukava elluviimise on vaja tagada koordineerimine IKT-poliitika ja teiste 

infoühiskonna arengut (sh visiooni täitumist) mõjutavate riiklike poliitikate vahel. Sel eesmärgil 

peetakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigikantselei eestvedamisel kahe- või 

mitmepoolseid kohtumisi ministeeriumide vahel, näiteks arengukavade elluviimise ühtlustamiseks 

ning Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis sisalduvate tegevuste kokkuleppimiseks ja aruandluseks.  

Lisaks koostööle arengukavade elluviimisel on vaja tähelepanu pöörata visioonitasandile – jälgida 

visiooni suunas liikumist ning infoühiskonnaalast arengut maailmas laiemalt, et vajadusel visiooni ja ka 

arengukavasid täiendada. Selleks kutsutakse Riigikantselei strateegiabüroo eestvedamisel ja Majandus- 

ja Kommunikatsiooniministeeriumi osalusel ellu nn visioonivõrgustik. Tegu ei hakka olema ametlikus 

korras moodustatud kooslusega, vaid valdavalt virtuaalselt koos töötava ja vabaks mõttevahetuseks 

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

vaba- ja avalikust sektorist. Võrgustiku ülesanded on: 

 jälgida Eesti infoühiskonna visiooni täitumist; 

 luua ideid ja ettepanekuid visiooni täiendamiseks lähtuvalt rahvusvahelistest trendidest ja 

Eesti-sisesest arengust; 

 pakkuda välja ja nõustada strateegiliselt olulisi algatusi (nt sektorite- või 

valdkondadevahelisi ettevõtmisi, pilootprojekte, rahvusvahelisi koostööprojekte) visiooni 

elluviimise hoogustamiseks, sealhulgas teha vastavaid ettepanekuid infoühiskonna ja teiste 

arengukavade või rakendusplaanide täiendamiseks. 
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7. SEOSED TEISTE ARENGUKAVADEGA 

 

KATUSSTRATEEGIAD  

Nagu eespool viidatud, on infoühiskonna visioon ja arengukava mõeldud otseselt riigi katusstrateegiate 

„Eesti 2020“ ja „Jätkusuutlik Eesti“ eesmärkide saavutamiseks.  

Lisaks on arengukava kooskõlas Eesti julgeolekupoliitika alustega, toetades otseselt mitme sealse 

tegevussuuna edendamist. Näiteks aitab piiriülese koosvõime arendamine kaasa EL-i ühtsuse 

suurendamisele, inimeste teadlikkuse tõstmine ja turvalise teenustetaristu arendamine soodustab 

küberjulgeoleku tagamist ning avalike teenuste arendamine ühtlustab regionaalset arengut.  

 

KEHTIVAD VÕI VALMIVAD VALDKONDLIKUD ARENGUKAVAD 

Riigikantselei eestvedamisel on võetud sihiks, et infoühiskonna areng peab olema kõiki arengukavasid 

läbiv teema ning kõigil arengukavade koostajail tuleb ette näha asjakohased tegevused IKT 

kasutuselevõtuks oma valdkonna sisuliste eesmärkide saavutamisel. Seega on infoühiskonna 

arengukaval seosed kõigi valdkondlike arengukavadega, kui neis kavandatakse vastava eluala IKT 

kasutuselevõttu.  

Samas on mõned strateegiad, millega infoühiskonna arengukaval on oluline sisuline vastasmõju nii 

koostöökohtade kui ka tööjaotuse mõttes. 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. Ka küberjulgeoleku arengukava elluviimine edendab 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 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 spetsialistikesksem, mis välistab tegevuste 

dubleerimise.  

Inimeste IKT-alaste oskuste ja teadlikkuse tõstmise eesmärgi osas on kõrgema tööhõive ja suurema 

konkurentsivõime saavutamiseks olulised infoühiskonna arengukava ning „Eesti elukestva õppe 

strateegia 2014–2020“ ja „Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) strateegia 

2014–2020“ vahelised koostöökohad.  

Esimesega kavandatakse samme õppes osalemise kasvuks, hariduse paremaks seostamiseks tööturu 

vajadustega ning digikultuuri kujundamiseks Eesti hariduse osaks. Infoühiskonna arengukava toetab 

nimetatud eesmärkide saavutamist kiire internetiühenduse ja teenuste taristu arendamisega, mis 

muudab ligipääsu teenustele ja õppe jaoks vajalikule sisule kättesaadavamaks. Lisaks toetab 

infoühiskonna arengukava elukestva õppe sihtideni jõudmist, pakkudes Haridus- ja 

Teadusministeeriumi horisontaalsele, kogu haridussüsteemi käsitlevale lähenemisele valdkondlikku 

(IKT) mõõdet ja sisuteadmist. Näiteks antakse sisendit IKT-oskuste edendamisega seotud tegevuste 

planeerimiseks (nt õppekavade loomine ja uuendamine) ning tuge (lühiajaliste täiendkoolituste ja 
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pilootprojektide läbiviimisel). Elukestva õppe strateegia raames toetatakse infoühiskonna arengukava 

IKT-oskuste tõstmise alaeesmärgi saavutamiset digitaalse õppevara ulatuslikuma kasutuselevõtu ning 

uudsete IKT-põhiste õppelahenduste ja õppevara loomise ja levitamise kaudu, sealhulgas iseseisvaks 

õppeks. 

Kiire interneti ja teenustetaristu arendamine toetab ka TAI strateegia sihtide saavutamist. Lisaks 

sellele on riigil jätkuvalt kavas võtta infoühiskonna alal uuenduste eestvedaja roll nn targa tellijana, mis 

toetab otseselt TAI strateegias nimetatud ühiskondliku ja majandusliku kasu suurendamise sihti. 

Sellesse panustab ka kavandatud infoühiskonna arenguga seotud uuringute tellimine. Konkreetne 

koostöökoht on kahe arengukava vahel avaandmete alal. TAI 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 teadusandmed) avaldamiseks ja levitamiseks. 

Et Eesti saaks liikuda IKT võimalusi kasutades kõrgema lisandväärtusega töökohtade ning kõrgema 

konkurentsivõime poole, on IKT-poliitika võtmes haridus- ja teadussüsteemile järgmised ootused: 

 IKT lõimimine kõigi erialade õppekavadesse kõigil haridustasemetel; 

 IKT-baasoskuste tagamine põhikooli lõpuks; 

 IKT-erialade õpilaste arvu suurendamine ja õppekvaliteedi (sh praktikavõimalused) 

parandamine; 

 teadlaste pealekasvu suurendamine IKT-erialadel, et tagada koolitusmahu ja teadustöö 

kvaliteedi kasv; 

 IKT-ga seotud teadustööde mahu kasv kõigi kõrghariduse erialade lõikes.  

Nii TAI strateegia kui ka „Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014–2020“ raames on suur eesmärk 

toetada majandusstruktuuri muutumist, eeskätt nutika spetsialiseerumise kaudu. Selleks määratakse 

esmajärjekorras arendatavad kasvuvaldkonnad, millest üks on IKT kasutuselevõtt eri sektorites. 

Infoühiskonna arengukava elluviimine tagab selliseks arenguks vajaliku keskkonna (sh taristu, 

oskused) ja nõudluse (riigipoolne tellimus), oodates omakorda tuge teiste strateegiate raames 

toimuvast IKT-sektori ehk pakkumise arendamisest. Viimase nimel luuakse valdkondlikke teadus- ja 

arendustegevuse programme, edendatakse teadus- ja arenduskeskusi ja klastreid ning meelitatakse ligi 

välisinvesteeringuid ja -teadlasi. 

Oluline koostöökoht on ka infoühiskonna arengukava ning ettevõtluse kasvustrateegia vahel ettevõtete 

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

kasutuselevõtuks, näiteks vastavate toetuste ja koolituste kaudu. Infoühiskonna arengukava raames 

plaanitud teavitustegevused toetavad otseselt nende tugimeetmete kasutamist ettevõtete poolt. Samuti 

suurendab sidetaristu arendamine ettevõtetes IKT kasutuselevõtu võimalusi ja mõju. Lisaks panustab 

infoühiskonna arengukava ettevõtluse kasvuks vajaliku keskkonna arengusse ettevõtjatele suunatud 

avalike teenuste arendamisega.  

Infoühiskonna arengukaval on mitu olulist koostööpunkti arengukavaga „Regionaalarengu strateegia 

2020“. Kiire interneti arendamine, mille jaevõrgu arendamisel teeb Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium koostööd Siseministeeriumiga, panustab elukeskkonna kohandamisse 

hõreasutuste tingimustele (meede 1.5). Teenustetaristu arendamine, sealhulgas omavalitsuste kesksete 

IT-lahenduste väljatöötamine nagu ka omavalitsuste töötajate infoühiskonnaalase teadlikkuse ja 

oskuste toetamine, toetavad regionaalarengu strateegia sihti tõsta regionaalset arendusvõimekust 
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(meede 4.1). Ühtsete avalike teenuste kvaliteedinõuete väljatöötamine toetab avaliku teenuse kvaliteedi 

ühtlustamist, panustades nii regionaalse ebavõrdsuse vähenemisse. Ka toetab infoühiskonna 

arengukava regionaalarengu strateegia sihti edendada kogukonna algatusi toetavat arengut, 

soodustades kaasamist ja kogukonna teenuste loomet toetavate IKT-lahenduste loomist ning vastava 

teadlikkuse tõusu (meede 2.2). Digitaalse kirjaoskuse nagu ka kõrgemate IKT-oskuste arendamisel näeb 

infoühiskonna arengukava ette regionaalse mõõtme arvestamist, panustades toimepiirkondade 

inimressursi kasutuselevõtu tõhustamisse (meede 1.2). Kõrgema lisandväärtusega töökohtade ja 

suurema konkurentsivõime saavutamiseks IKT kaudu eeldab IKT-poliitika sihtide seadmine 

regionaalarengu vallas IKT valdkonna välismaise oskustööjõu, tippspetsialistide ning teadlaste tuleku ja 

kohanemise edendamist. 

Ka on infoühiskonna arengukaval kokkupuutekohad dokumendiga „Kohaliku omavalitsuse 

infoühiskonna arengukava 2015“. Regionaalministri heaks kiidetav arengukava lähtub infoühiskonna 

arengukavas välja toodud põhimõtetest ja prioriteetidest. Infoühiskonna arengukava raames sihiks 

seatud IKT kasutuselevõttu toetav keskkond (sh kiire internetiühendus, teenustetaristu) soodustab 

infoühiskonna arengut selgelt ka kohalikul tasandil, sest riigi infosüsteemi baaskomponendid on 

kasutamiseks nii keskvõimu kui ka kohaliku võimu asutustele. Lisaks võib välja tuua infoühiskonna 

arengukava mõju kohaliku tasandi strateegiale avaliku teenuse osas ühtsete kvaliteedinõuete ja 

arenduspõhimõtete kehtestamise teel. 

„Eesti keele arengukava 2011–2017“ üks tegevusvaldkond on Eesti keele keeletehnoloogilise toe 

väljaarendamine selleks, et ühiskonnas oleks võimalik laialdaselt kasutada keelematerjali töödelda 

suutvaid programme. Seega luuakse keeletehnoloogilisi lahendusi, mida riik saab teenusteruumi ja 

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

tellimuse suurendajana omakorda eesti keele arengu eesmärkide teostumist.  

„Siseturvalisuse arengukava 2015-2020“ koostamise ettepanek esitatakse valitsusele 2013. aasta 

lõpus.  Antud arengukavas käsitletakse siseturvalisuse eesmärke ning horisontaalselt nende 

saavutamiseks vajalikke IKT tegevusi.  Ühe osana IKT tegevustest tuuakse välja operatiivraadiosidega 

seotud tegevused, mis on oluliseks osas siseturvalisuses.  Siseturvalisuse arengukava koostamisel 

võetakse IKT vaates arvesse ka infoühiskonna arengukavas toodud eesmärke ja põhimõtteid. 

 

LÄBIVATE TEEMADEGA ARVESTAMINE 

 

Läbiv valdkond 

 

Arengukava mõju läbivate valdkondade eesmärkide 

saavutamisele 

Regionaalne areng Positiivne. Kiire interneti arendamine panustab 

elukeskkonna kohandamisse hõreasutuste tingimustele. 

Teenustetaristu arendamine, sealhulgas omavalitsuste 

kesksete IT-lahenduste väljatöötamine (ptk 5.3 meede 1) 

nagu ka omavalitsuste töötajate infoühiskonnaalase 

teadlikkuse ja oskuste toetamine (ptk 5.3 meede 2), 

toetavad regionaalse arendusvõimekuse kasvu. Ühtsete 

avalike teenuste kvaliteedinõuete (ptk 5.3 meede 1) 
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väljatöötamine toetab avaliku teenuse kvaliteedi 

ühtlustamist, panustades nii regionaalse ebavõrdsuse 

vähenemisse. Infoühiskonna arengukava toetab ka 

regionaalarengu strateegia sihti edendada kogukonna 

algatusi toetavat arengut, soodustades kaasamist ja 

kogukonna teenuste loomet toetavate IKT-lahenduste 

loomist ning vastava teadlikkuse tõusu (ptk 5.3 meede 2). 

Digitaalse kirjaoskuse (ptk 5.2 meede 1) nagu ka 

kõrgemate IKT-oskuste arendamine (ptk 5.2 meede 2) 

aitab kaasa võrdsemate töövõimaluste tagamisele (sh 

kaugtöö) kõikjal Eestis. 

Võrdsed võimalused  Positiivne. Arengukavas on olulisel kohal infoühiskonnas 

toimetulekuks vajalike oskuste omandamine ja 

täiendamiseks võimaluste loomine (ptk 5.2 meetmed 1 ja 

2). Sihiks on, et kõigil ühiskonnaliikmetel oleks 

kompetents neile vajalike e-teenuste kasutamiseks ning 

tööturul konkurentsivõimelisemana osalemiseks.  

Nt puuetega inimeste puhul loob ligipääs kiirele 

internetile ning kasutajasõbralikele IKT-lahendustele 

võimaluse leida täiendavad töövõimalusi; kaugtöö 

võimaluste edenemine aitab tööturul konkureerida 

väikelastega naistel ja hoolekandjatel jne (ptk 5.2 meede 

1). Tähelepanu suunatakse ka vanemaealiste IKT-

oskustele ja -teenuste keskkonnale (ptk. 5.2 meede 1), et 

parandada neile vajalike teenuste kättesaadavust ning 

sotsiaalset kaasatust. 

Keskkonna- ja kliimapoliitika Positiivne. Paberivaba riigihalduse jätkuv arendamine 

soodustab teenuste dematerialiseerumist (ptk 5.3 meede 

1) ning vähendab seeläbi nendega seotud 

keskkonnakoormust (sh füüsilise liikumise ehk transpordi 

vajadust, jäätmeteket jne).  

Lisaks näeb arengukava ette IKT standardite 

väljatöötamist (ptk. 5.1 meede 2) ja kasutuselevõttu ning 

teadlikkuse tõstmist IKT nutikast kasutamisest kui 

jätkusuutliku kasvu võimaldajast (nt targa kodu 

lahenduste kaudu) (ptk 5.2 meedemeede 1).  

Riigivalitsemise areng Positiivne. Riigihalduses tõhustatakse IKT-lahenduste abil 

menetlusprotsesse ning edendatakse paljukanalilise 

teenusepakkumise võimalusi (ptk. 5.3 meede 1), mis aitab 

kaasa nii riigi ja kohaliku tasandi halduse tõhususe kui ka 

teenuste kättesaadavuse kasvule. See lubab avalikul 

sektoril ka piiratud ressursside tingimustes pakkuda 

kodanikele ja ettevõtjatele kvaliteetset ja kasutajakeskset 
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teenust. 

Avaliku sektori andmete masintöödeldaval kujul 

kättesaadavaks tegemine (ptk. 5.1 meede 2) soodustab 

üheltpoolt avaliku, era ja kolmanda sektori koostööd 

teenuste pakkumisel ning teisalt loob ettevõtjatele 

täiendavaid võimalusi uuenduslike toodete ja teenuste 

väljatöötamiseks. 

Jätkuvalt arendatakse lahendusi, mis on suunatud nii 

riigiasutuste kui ka kodanike, vabakonna ja riigi vahelise 

suhtluse tõhustamisele (ptk 5.3 meede 2), edendades nii 

avatud ja ühtset riigivalitsemist.  

Riigivalitsemise ühtsemaks muutumist mõjutab selgelt ka 

arengukava koostamine ise, mille käigus täpsustatakse 

põhimõtteid ja koostööd infoühiskonna arendamisel, 

tõhustades seeläbi valdkonna koordinatsiooni nii avaliku 

sektori siseselt kui ka koostöös kolmanda ja avaliku 

sektori partneritega. 

 

 

INFOÜHISKONNA KUI LÄBIVA TEEMA KAJASTAMINE VALDKONDLIKES ARENGUKAVADES 

Infoühiskond on üks viiest valdkondadeülesest ja -vahelisest teemast, mille saavutamiseks tuleb 

tegevusi kavandada kõigi valdkondade arengukavade ja valitsuse tegevusalade raames. Vastavalt 

Riigikantselei ja Rahandusminsteeriumi juhendmaterjalile „Läbivad teemad valdkonna arengukavas“ 

juhendab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös Riigikantseleiga teiste valdkondade 

arengukavade koostajaid infoühiskonda puuduvata kajastamisel, sealhulgas sobivate meetmete 

kavandamisel ning vajalike mõõdikute valimisel. Samuti annab Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium valdkondlikele arengukavadele infoühiskonna arengusse panustamise 

osas kooskõlastuse. 

 

 



 
 

 
 

8.EELARVE PROGNOOS  

Eesmärgid ja meetmed 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2 020 Kokku 

1. Majanduse kasvu, riigi arengut ja elanike heaolu toetav IKT-taristu 
eelarve kokku, sh valitsemisalad 

11 200 000 16 400 000 19 000 000 19 000 000 16 000 000 12 000 000 8 000 000 101 600 000 

1.1 Meede "Interneti kättesaadavuse suurendamineʺ 5 200 000 10 400 000 13 000 000 13 000 000 10 000 000 6 000 000 5 500 000 63 100 000 

1.2  Meede "Avaliku ja erasektori ühtse teenusteruumi arendamine" 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 2 500 000 38 500 000 

2. Rohkem kõrgema lisandväärtusega töökohti, suurem rahvusvaheline 
konkurentsivõime ja kõrgem elukvaliteet inimeste IKT-oskuste tõusu 
kaudu eelarve kokku, sh valitsemisalad 

1 420 000 1 720 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 000 000 1 500 000 12 940 000 

2.1  Meede  "Digitaalse kirjaoskuse arendamine isikliku heaolu 
suurendamiseks" 400 000 700 000 1 100 000 1 100 000 

600 000 500 000 300 000 4 700 000 

2.2  Meede  ʺKõrgemate IKT-oskuste edendamineʺ 1 020 000 1 020 000 1 000 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 200 000 8 240 000 

3. Nutikas riigivalitsemine eelarve kokku, sh valitsemisalad 6 000 000 11 000 000 13 000 000 16 000 000 18 000 000 18 000 000 16 000 000 98 000 000 

3.1 Meede ʺRiigivalitsemise tõhustamine IKT abilʺ 5 000 000 10 000 000 12 000 000 15 000 000 17 000 000 17 000 000 15 000 000 91 000 000 

3.2 Meede ʺIKT kasutamine kaasamise ja osaluse edendamiseksʺ 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 2 800 000 

3.3 Meede ʺParemate otsuste tegemine IKT abilʺ 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 4 200 000 

4. e-Eesti tuntuse tõus maailmas eelarve kokku, sh valitsemisalad 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 6 300 000 

4.1 Meede ʺInfoühiskonna arengu seire, analüüs ja tutvustamineʺ 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 2 100 000 

4.2 Meede ʺEesti IKT-kogemuse levitamine rahvusvaheliseltʺ 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 4 200 000 

Arengukava eelarve kokku 2014-2020 19 520 000 30 020 000 35 000 000 38 000 000 37 000 000 32 900 000 26 400 000 218 840 000 

 


