
IKT-OSKUSTE SWOT 
 

Eesmärk 2020: 

 Kõik Eesti elanikud on suutelised kasutama IKT ja infoühiskonna poolt pakutavaid võimalusi 

(ning seeläbi osalema infoühiskonnas); 

 tööealiste Eesti elanike IKT-oskused on tasemel, mis lubavad IKT abil eri valdkondades ja 

majandussektorites tootlikkust/tulemuslikkust pidevalt tõsta. 

 

Selgitusi eesmärkide määratluse kohta:  

 Suutlikkus kasutada IKT ja infoühiskonna poolt pakutavaid võimalusi hõlmab IKT-lahenduste 

(sh seadmete ja interneti) kasutusoskusi isiklikus elus (sh õppimiseks, meelelahutuseks jne) 

ning ühiskonnaelus osalemiseks ning teadlikkust nende võimaluste kohta; samuti 

kompenseerivaid tugisüsteeme (nt assisted use ehk kasutamisabi korraldamine) nende 

puudumise puhuks; 

 tööealiste elanike IKT-oskuste all ei käsitleta selles töörühmas IKT-sektori arenguks vajaliku 

oskustööjõu olemasolu (s.t IKT-spetsialistide kättesaadavuse teemat); 

 IKT-oskuste all mõeldakse isikute IT kasutamise alaseid teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad 

neil saavutada oma töö-, isikliku- ja ühiskonnaelu alaseid eesmärke. Töötoa kontekstis 

jagatakse IT-oskused kolme kategooriasse:  

o digitaalne kirjaoskus (arvuti- ja interneti kasutamise baasoskused); 

o IKT kasutamise kõrgemad oskused (IT kasutamine töö ja õppe otstarbel); 

o e-äri oskused (IKT kasutamine protsesside ja töökorralduse tõhustamiseks)1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugevused (sisemised tegurid, mis aitavad kaasa 
eesmärgi saavutamisele) 

Nõrkused (sisemised tegurid, mis takistavad 
eesmärgi saavutamist) 

                                                           
1
 Vt ka eraldi paberit e-oskuste määratlemise kohta 



Huvi tehnoloogia vastu 

Üldine hea arusaam ühiskonnas, et  IKT ja IKT 
teadmised on väga oluliseks arenguvõimaluseks 
ja konkurentsiteguriks (IT üldine positiivne 
kuvand) 

Laialdane tehnohuvi ja -vastuvõtlikkus 
elanikkonnas loob soodsa fooni kasutusoskuste 
arenguks***2  

 Kõrge interneti kasutamise määr 

Suhteliselt kõrge arvuti- ja internetikasutuse 
määr tööealises elanikkonnas (ligi 80%): s.t. 
suhteliselt kõrge üldine baasoskuste tase***  

Noorte seas on arvuti- ja internetikasutus 98%+ 
ehk pea täielik (nn millenniumi generatsioon on 
„digitaalsena“ kasvanud) 

Digitaalse kirjaoskuse tähtsustamine ning 
koostöö kogemus koolitamise vallas 

Digitaalne kirjaoskus on pikka aega ja 
järjepidevalt olnud prioriteediks (sh 
finantseerimises)***  

Hea avaliku ja erasektori koostöö kogemus 
masskoolituse andmiseks (Vaata Maailma SA, 
suuremad koolitusfirmad) digitaalse kirjaoskuse 
masskoolituse andmiseks (seotud eelmisega) 

IKT valdkonna inimeste ja -sektori hea eeskuju ja 
juhtiv roll 

e-teenused kui motivatsioon  

E-teenuste kõrge arengutase, eriti avalikus 
sektoris, annab motivatsiooni kasutada 

Praktilised kogemused e-teenuste kasutamisel3 

 

Kõrge haridustase üldiselt 

Pidev rahulolematus 

 

Ebaühtlane interneti kasutamise määr  

Vanemaealiste arvuti- ja internetikasutus on 
jätkuvalt madal (nt 65-74a seas 27%) 

Töötute ja väheharitute arvuti- ja 
internetikasutuse määr on langemas  

Kasutus on maakondade/piirkondade lõikes 
ebaühtlane (nt 85% Harju vs 66% Pärnu mk) 

Töötajate  oskuste mittevastavus tööandja 
vajadustele 

„Hiir-peos sündinute generatsioon“ oskab küll 
osavalt seadmeid käsitseda ja internetti 
kasutada, ent tööandjate jaoks ei ole nende 
oskused alati piisavad***  

Samas tööandjad ei pea töötajate IT-oskuste 
koolitust oluliseks ning töötajad omandavad e-
oskused valdavalt iseseisvalt ja töötegemise 
käigus *** 

Ettevõtetes on arvuti- ja internetikasutus 
lihtsakoeline (nt on igapäevaselt kasutusel ainult 
pooltes 10+ hõivatuga ettevõtetes, vähem 
traditsioonilistes sektorites) 

IKT/e-oskuste õpetamine mitte IKT erialade 
tasemeõppe õppekavades ning täiend- ja 
ümberõppes on puudulik ja vähesüsteemne. IKT 
kompetentsinõuded puuduvad enamike erialade 
kutsestandardites*** 

Eelmisega seonduvalt: VKEdel puudub arusaam 
IKT vahendite kasutamise vajalikkusest ja IT 
investeeringuid käsitletakse kuluna***  

Ebakõla inimeste arvatavate ning tegelike 
oskuste vahel 

Nn kõrgemate oskuste tase on madal (nt ainult 
1/4 inimesi oskab tarkvara seadistada või 1/3 
elektroonset esitlust teha) 

Samas Eesti inimesed hindavad oma IT-oskusi 
tööjõuturul hakkamasaamiseks üsna heaks4 

                                                           
2
 Tärniga on märgistatud tegurid, mida peeti igas kategoorias kõige olulisemaks 

3
 Töötoas tehtud ettepanekud ja täiendused SWOTi on allajoonitud kirjas 

4
 Eurostati andmetel on nende töötajate osakaal, kes peavad oma IT-oskusi ebapiisavaks vahetamaks järgmise 

aasta jooksul töökohta, EL riikide hulgas üsna väike 

 



IT-oskuste õpetamise vähetulemuslikkus 

Arvutiõpetus on liiga mehhanistlik 

IT-oskuste õpe on konkreetse tarkvara keskne 
ning koolidel ei ole valikuvabadust (või on see 
piiratud) – see piirab laste mõtlemis- ja 
analüüsioskusi 

Põhikooli riiklikus õppekavas on informaatika 
valikainete seas, mistõttu kõigis koolides pole 
tagatud IKT-pädevuste süsteemne õpetamine; 
samuti ei korraldada põhikoolides alates 2006 
aastast riiklikku tasemetööd või eksamit IKT 
valdkonnas 

Õpetajakoolituses on IKT-vald tähtsustamata ja 
sisustamata 

Vähene arvestamine erivajadustega inimestega 

Erivajadustega inimeste jaoks on vähe sobivaid 
ja mugavaid IT-lahendusi (sh eestikeelseid)***  

Erivajadustega inimestele ei ole 
puudespetsiifikat arvestavaid IT-koolitusi***  

Ühiselt arusaadavate mõistete ning tervikliku 
poliitika puudumine 

Puudub kõiki osapooli hõlmav (terviklik) ja kõiki 
sihtrühmi kaasav e-oskuste edendamisele 
suunatud poliitika 

E-oskuste (baasoskuse, nn kasutajaoskuse ja 
professionaalioskuse) mõisteid kasutatakse 
erinevalt, mis raskendab eesmärkide püstitamist 

Võimalused (välised tingimused, mis saavad 
aidata kaasa eesmargi saavutamisele) 

Ohud (välised tingimused, mis võivad takistavad 
eesmargi saavutamist) 

Tehnoloogia areng suurendab motivatsiooni ja 
muudab kasutamise intuitiivsemaks 

Seadmete ja internetiühenduse odavnemine ja 
kättesaadavamaks muutumine (sh EstWin 
tulemusel)*** 

Tehnoloogiline areng, sh kõikjaleulatuvuse levik 
ning uute e-teenuste/rakenduste tekkimine, 
suurendab huvi ja motivatsiooni oskusi 
omandada (nt uute ja tulemuslikumate 
õppekanalite ja -meetodite rakendamine nagu nt 
virtuaalõpe jne) ning muudab kasutamise 
intuitiivsemaks*** 

Eelmisega tihedalt seotud: Kasutajaliideste areng 
(nt žesti- ja keelepõhised lahendused) muudab 
IT-lahenduste kasutamise intuitiivsemaks, 
eelkõige nö äärmuslike sihtgruppide (väga 

Oskuste eluea lühenemine 

(IT)oskuste elutsükli lühenemine: senised 
oskused aeguvad üha kiiremini tehnoloogia ja 
teenuste kiireneva arengu oludes*** 

Majanduslikud aspektid 

Kahanev tulem (ingl k diminishing returns): üha 
kallim/keerulisem on järgijäänud mitte-
kasutajaid kasutajaks saada*** 

Oskuste omandamise motivatsiooni 
vähenemine 

Majanduslike raskuste jätkumine Eestis: töötuse 
püsimine ja mitteaktiivsuse kasv vähendab 
ligipääsu ja motivatsiooni 

Kasvavad netiturvalisuse ja privaatsuse mured 



noored, väga vanad, puudega inimesed) 
jaoks*** 

Keeletehnoloogia areng lihtsustab kasutamist 
(kõnetuvastuse ja -sünteesi abil seadmete 
„loomulikum“ kasutamine)*** 

Teema tähtsustamine EL-is 

EL-poolne fookus/tugi digitaalse lõhe 
vähendamisele   

Tööturu surve 

Surve vanemaealiste ja piiratud võimalustega 
inimeste suuremaks tööhõiveks tekitab 
motivatsiooni omandada ja uuendada IKT oskusi 
ning luua tehnoloogilisi lahendusi nende 
jaoks*** 

Atraktiivne sisu motiveerib oskusi omandama  

Sotsiaalvõrgustike ja mängude kasutamise jätkuv 
võidukäik ning e-õppe kanalite kasutamine võib 
pakkuda uusi mängulisi võimalusi (eelkõige 
noorte) e-oskuste omandamiseks 

Jätkuv e-teenuste areng suurendab kasutamise 
ja oskuste tõstmise huvi 

Sotsiaalne innovatsioon pakub uusi 
koolitusmudeleid 

Sotsiaalse innovatsiooni kaudu uute koolitus- ja 
tugisüsteemi toimemudelite esiletõus (nt 
vabakonna panusel) 

IKT tähtsustamine hariduses 

IKT-kompetentside, nende õpetamise ja IKT 
õppes kasutamisse tähtsustamine 
õpetajakollituses 

Arvutiõppe muutmine kohustuslikuks 

 

Eesti väiksus võimaldab meil sihitud 
teenuseid/meetmeid pakkuda (sh individuaalne 
lähenemine) 

võivad vähendada kasutusvalmidust, aga tuua ka 
uusi (ebasoovitavaid) käitumismustreid jne 

Digitaalse lõhe/kihistumise süvenemine – 
vähemvõimekate, erivajadustega ja 
vähekindlustatute pettumine ja passiivsus 

Ei suudeta luua piisavalt keeletehnoloogilist tuge 

Haridussüsteem ei „tule järele“ 

Haridussüsteem ei toeta sügavate IT-oskuste 
arendamist ega uue tehnoloogia kasutuselevõttu 
õppes 

Madal funktsionaalse kirja- ja lugemisoskus 
(funkts. kirjaoskust saab samas tehnoloogiaga ka 
parandada) 

Ülemäärane sõltuvus tehnoloogiast muudab 
inimesed abituks olukordades, kus puudub 
võimalus elektroonilisi kanaleid kasutada 

 

 

 

 


