
Ettepanek Esitaja

Ettepaneku 

põhjendus Tulemus 

Arengukavas võiks ette eraldi välja tuua põhimõtted, millest 

lähtuvalt järgnevatel aastatel avalik võim otsuste tegemisel 

peaks lähtuma eGA

Arvestatud. Üle on vaadatud 1998.a. Riigikogu 

poolt heaks kiidetud ning 2006.a. 

"Infoühiskonna arengukavas 2013" täiendatud 

infoühiskonna arendamise põhimõtted ning 

lisatud need arengukavale (Ptk 4)

Õigusruumi arendamine ja andmekaitse pole praktiliselt mainitud, 

seda tuleks teha eGA

Arvestatud. Ptk 5.1 meetmes 2 sisalduvat 

seadusandluse (tegevus 6) punkti on 

täpsustatud, rõhutades eraldi andmekaitse ja 

intellektuaalomandi tähtsust. Lisaks on 

andmekaitse tagamise ning isikuandmete 

kasutamise jälgitavuse vajadust puudutavat 

sõnastust täpsustatud infoühiskonna 

arendamise põhimõtetes. Ka toetab 

proaktiivset lähenemist õigusruumi, sh 

andmekaitse alase regulatsiooni, 

kujundamisele ptk 5.1 meetme 2 tegevus 3d, 

mis käsitleb Eesti aktiivset rolli EL digitaalse 

siseturu arengut toetava regulatsiooni 

arendamisel

Kuna kavandatavasse perioodi langeb ka Eesti eesistumine EL-is, 

siis peaks selle eraldi ära mainima, nagu ka mõned selle võimaluse 

puhul kavandatavad tegevused eGA

Arvestatud. Ptk 5.1 meetme 2 tegevusi 

(tegevus 3d) on täiendatud viitega Eesti EL 

eesistumisele. Konkreetsemad eesistumisele 

suunatud tegevused kavandatakse 

rakendusplaanides

Avaliku konsultatsiooni käigus esitatud ettepanekutega arvestamise tabel

"Eesti infoühiskonna arengukava 2020"



Katusvisioonis tuleks arvestada lisaks avalikule ja erasektorile ka

vabakonna ehk kolmanda sektori rolli kõiki inimesi kaasava ja

jätkusuutliku infoühiskonna kujundamisel, hetkel on tähelepanu

avalikul ja erasektoril

eGA

Sisuliselt arvestatud. Kuigi ka visiooni algne 

sõnastus ei välistanud vabakonna panust, on 

selle alglausesse lisatud vastavad märksõnad 

(vt ptk 4). Samas on oluline rõhutada eelkõige 

avaliku ja erasektori kui peamiste vastutajate 

panust, et visioon kajastaks nende ühiseid 

pingutusi

Visioonil ambitsioonikust jätkub, vajalik oleks selle komponentide

selgem struktureerimine, eriti osas pealkirjaga „ Inimeste parem

elu“, kus on loetletud nii riiki tervikuna (vaba infoühiskond, Eesti

kui maailma mõttekeskus) kui ka isiku tasandi eesmärke. Neid

võiks eristada
eGA

Mitte arvestatud. Visiooni alamosas "Inimeste 

parem elu" on üksikisiku ja ühiskonna tasandi 

sihid terviklikkuse huvides ühendatud

IYA visioon on üliambitsioonikas – „Eesti kui maailma parim...“,

võib tunduda tegelikku olukorda arvestades mõnevõrra

ebarealistlik

eGA

Arvestatud. Arengukava üldeesmärk on ringi 

sõnastatud IKT kasutuselevõttu toetava 

keskkonna loomise keskseks, sh seetõttu, et 

loobutud on kahetasandilisest visioonist (s.t. 

arengukava eraldi visioonist)

Visiooni selgituste osas jääb ebaselgeks, kuidas on IKT

kasutamisega võimalik tagada kõigi teenuste vastavus ühtsetele

kvaliteedinõuetele, ka nende teenuste osas, mida e-teenustena

tarbida pole võimalik. Nii visiooni sõnastamisel kui kogu

dokumenti läbivalt oleks vaja eristada kõiki avalikke teenuseid ja

nende alamhulka – e-teenuseid. Kui aga tegemist on teadliku

valikuga, täidab arengukava riigihalduse arendamisel väga olulist

rolli ja tuleks sellisena ka välja arendada

eGA

Osaliselt arvestatud. Arengukavas käsitletakse 

avalikke teenuseid vastavalt "Avalike teenuste 

korraldamise rohelises raamatus"  esitatud 

definitsioonile, mille kohaselt avalik teenus on 

teenus, mida riik, kohalik omavalitsus või 

avalikku ülesannet täitev eraõiguslik isik 

osutab isiku tahtel (sh eeldataval tahtel) tema 

seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks 

või õiguste kasutamise võimaldamiseks." 

Vastav selgitus on välja toodud ka eelnõule 

lisatud mõistete lisas (vt Lisa 1)



Visiooniga oleks vajalik hõlmata infoühiskonna areng kohalikul

tasandil, mis praegu on dokumendis läbivalt puudu. Just seal

avaldub aga arengu ebaühtlus, mis vajab ületamist riigi poliitika

abil 

eGA

Kui riiki 

jätkuvalt 

käsitletakse 

vaid 

keskvalitsus

e tasandil, 

siis on tegu 

sama 

süsteemse 

Osaliselt arvestatud. Infoühiskonna 

arengukavas ei tähenda riik/avalik sektor 

üksnes keskvalitsust. Kuna poliitika peaks 

olema terviklik üle valitsustasandite, ei pea 

koostajad põhjendatuks erinevate 

valitsustasandite eraldi rõhutamiseks, kui see 

just arenguvajaduste ületamiseks eraldi vajalik 

pole 

Visioonis (ja ka olukorra analüüsis) tuleks vaadelda põhjalikumalt

ka infotehnoloogia (eriti sotsiaalmeedia) mõju demokraatlikele

protsessidele, mis arengukava perioodil kindlasti mõjutavad

valitsemist Eestis

eGA

Osaliselt arvestatud. Täiendatud juba 

olemasolevaid viiteid sotsiaalmeedia 

kasutamise ja vabatahtlikkuse kasvule 

arengukava põhidokumendi trendianalüüsi 

osas (ptk 1). Lisaks on sotsiaalmeedia 

võimalustele viidatud arengukava Lisas 2 - 

"Väljakutsed ja võimalused" 3. alaeesmärgi 

raames 

Visioonis tuleks eraldi rõhutada hariduse rolli inimeste

toimetuleku kindlustamiseks infoühiskonna tingimustes, kuigi

hariduselu korraldamine ei ole konkreetselt selle arengukava

teema

eGA

Sisuliselt arvestatud. Visiooni tööhõive 

peatükk käsitleb hariduse ajakohastamist 

(personaliseeritumaks ning paindlikumaks 

muutmist) IKT kaudu. Lisaks on eraldi lõik IKT-

oskuste kohta, mis aitavad inimestel tööd 

hoida ning tööta jäämise korral uusi 

väljakutseid vastu võtta

Üldeesmärgi seadmisel võtab arengukava aluseks  Eesti üldist 

arengut määratlevad strateegiad konkurentsivõime kava „Eesti 

2020“ ja jätkusuutliku arengu strateegia „Säästev Eesti 21“.     

Viimati nimetatud strateegia seab inimeste  majandusliku heaolu 

kõrval eesmärgiks kultuuriruumi elujõulisuse, ühiskonna sidususe 

ja  ökoloogilise tasakaalu.   Neid komponente võib   haarata 

mõistega „inimeste heaolu“, mida  arengukava üldeesmärgi 

sõnastamisel on kasutatud, kuid sel juhul tuleks välistada selle 

kitsas tõlgendus materiaalse heaolu mõttes lisades teksti vastava eGA

Arvestatud. Sõna "heaolu" tähendus on 

defineeritud arengukavale lisatud mõistete 

peatükis (vt Lisa 1) vastavalt "Säästev Eesti 21" 

määratlusele



Alaeesmärkide seadmine joonisel 2 kujutatud 4 valdkonda on

põhjendatud, kuid seejuures tuleb silmas pidada et mõistega „IKT

taristu“ on hõlmatud nii sidetaristu kui ka teenustaristu, täpsem 

on kasutada mõistet „e-riigi taristu“
eGA

Mitte arvestatud. IKT taristu ei ole arengukava 

koostajate käsitluses ainult avaliku sektori IKT 

kasutuse jaoks, vaid ka era- ja vabasektori 

tarvis. E-riik aga ei hõlma nende sektorite IKT 

kasutust

E-arvete osas tuleks eesmärgiks seada mitte ainult kohustus riigile

e-arveid esitada. Eesmärgiks tuleb võtta ja kohustuslikuks muuta,

et kui klient (riik, eraettevõte, üksikisik) soovib saada e-arvet, siis

peab tarnija talle arve selles formaadis väljastama

eGA

Mitte arvestatud. Arengukava koostajad ei näe 

võimalust ega vajadust muuta e-arvete 

kasutamine kohustuslikuks kodanike ja 

ettevõtete vahelises suhtluses. Küll aga saab 

riik turgu stimuleerida oma eeskuju kaudu, 

seades kohustuse, et riigile esitatavad arved 

peavad olema elektroonsed (vt alaeesmärk 

5.3, meede 1, mõõdik nr 5, mis seab sihiks, et 

aastaks 2020 oleks masintöödeldavate arvete 

osakaal avaliku ja erasektori vahelises 

arveldamises 100% ning vastavaid tegevusi)

Alameesmärk II, meede 1. Võiks tegevuste loetelus ära märkida ka

teadlikkuse tõstmist mitte üksnes piiriülesest vaid ka kodumaise e-

kaubanduse kasudest eGA

Arvestatud. E-kaubanduse mõõdikut on 

täiendatud, nii et see sisaldab nii kodumaist 

kui piiriülest e-kaubandust

Alaeesmärk III, meede 1. Avalike teenuste puhul on oluline silmas

pidada tõsiasja, et tegemist on väga ulatusliku valdkonnaga, mis

hõlmab mitte üksnes asjaajamist avaliku võimu asutustega, vaid

sisuteenuseid (haridus, meditsiin, korrakaitse jne). Seepärast oleks

selguse huvides vaja piiritleda, millistele avalikele teenustele

keskendub antud meede, vastasel korral ei pruugi seatud

eesmärgid, näiteks ühtsete avalike teenuste kvaliteedinõuete

kehtestamine, rakenduda. Täpsemalt tuleks selgitada avalike 

teenuste kompetentsikeskuse olemust eGA

Avalike teenuste osas vt rida 10. Viide avalike 

teenuste kompetentsikeskusesele on liigse 

detailsuse tõttu arengukavast välja võetud



Avalike teenuste osutamine on tihedalt seotud riigi

halduskorralduse ja menetlusprotsessidega, mida nutikad IKT

lahendused võiksid aidata optimeerida. Seepärast võiks kaaluda

täiendava meetme lisamist arengukavva, mille sisuks on riigi 

halduskorralduse kaasajastamine ja haldusprotsesside

optimeerimine kasutades IKT võimalusi. See peaks aitama teoks

teha OECD 2011.a. valminud raportis  esitatud ettepanekuid Eesti eGA

Osaliselt arvestatud. Menetlusprotsesside 

optimeerimine sisaldub eelnõus ptk 5.3, 

meede 1, tegevus 1b. Riigi halduskorralduse 

kaasajastamine ei sõltu aga IKT võimalustest 

ning seepärast seda infoühiskonna 

arengukavas ei käsitleta

e-Kaasamise/e-osaluse meetme tegevuste loetelus tuleks eraldi

välja tuua eesmärk tõsta avaliku võimu asutuste veebisaitide 

interaktiivsus vähemalt WEB2.0 tasemele ning kaasajastada

senised kaasamisplatvormid (osalusveeb, EIS)

eGA

Osaliselt arvestatud. Eksisteerivate 

kaasamisplatvormide edasiarendused on 

arengukava tegevustes kajastatud. Web 2.0 

seadmist eraldi eesmärgina ei pea 

põhjendatuks, tegevuste tasandil on 

vastavasisulisi samme kavandatud, nt ptk 5.3 

meede 2, tegevus 1a, kus viidatakse avaliku 

sektori veebide kasutajasõbralikkuse, 

juurdepääsetavuse ja koosvõime 

suurendamisele

Meetme „Paremate otsuste tegemine IKT abil“ osas teeme

ettepaneku täiendada 4. tegevust nähes ette kodanike 

panustamise ühisloome (crowdsourcing) kaudu mitte üksnes

andmete kogumisse vaid laiemalt poliitikakujundusse
eGA

Sisuliselt arvestatud. Kodanike kaasamist 

poliitikakujundamisse toetatakse eelkõige läbi 

ptk 5.3 meetmes 2 ette nähtud tegevuste 

kaasamis- ja osalemisvõimaluste 

parandamiseks. Nii panustatakse ühtlasi ka 

paremate otsuste saavutamisse (meede 3)

Alameesmärgi IV „Infoühiskonna teadmuspõhisem areng ja e-Eesti

tuntuse tõus“ tulemustest kasusaajana on arengukavas nähtud

eelkõige poliitikakujundajaid. Meie arvates on see vaade liiga

kitsas, infoühiskonna arengutrendide teadmisest ja mõistmisest

saab kasu kogu ühiskond. Ka mõõdikute valikul tuleks eelöelduga

arvestada
eGA

Mitte arvestatud. Üldises plaanis saab 

arengutrendide teadmisest kahtlemata kasu 

kogu ühiskond. Arengukava raames peame 

aga eelkõige oluliseks vastava teadmise viimist 

otsustajateni riigis, et poliitikakujundamine 

oleks targem ja tulemuslikum. Seepärast on 

vastava fookusega seatud ka indikaator 



1. meetme pealkiri võiks olla sõnastatud järgmiselt: 

„Infoühiskonna arengutrendide analüüs, seire ja tutvustamine“. 

Lisatud on sõna „analüüs“ eGA

E-riigi 

arengu osas 

ei ole läbi 

viidud 

ühtegi 

tõsist 

laiahaardeli

st uuringut 

ega 

publitseerit

ud ühtegi 

süva-

analüüsil 

põhinevat 

raamatut. Arvestatud, meetme pealkirja on täiendatud

Meede 1 tegevuste loetelu jätab lahtiseks küsimuse, kuidas

saavutada infoühiskonna arengutrendide analüüsiks vajalik

sünergia, mida ei anna eraldiseisvad uuringud ja teadustööd.

Selleks, et Eesti suudaks infoühiskonna arengu mõtestamisel

maailmas kaasa rääkida teeme ettepaneku arendada Eestis välja

globaalne infoühiskonna mõttekeskus, mis on olnud ka Vabariigi

Presidendi idee. Eesti on infoühiskonna teenäitajaid maailmas,

kuid seni puudub sihipärane ja jätkusuutlik tegevus nii Eesti kui

globaalse infoühiskonna trendide analüüsiks ja levitamiseks. Sellise

keskuse olemasolu ning sihipärane tegevus annaks võimaluse

globaalsel foonil tõsiselt analüüsida Eesti edulugu ja välja pakkuda

uusi ideid tehnoloogia, valitsemise ja demokraatia kattumisaladel
eGA

Sisuliselt arvestatud. Meetme raames 

kavandatud tegevustega (nt trendide analüüs, 

infoühiskonna alaste analüüside tellimine, aga 

ka Eesti e-riigi maine jätkuv edendamine jne) 

on sellise mõttekeskuse väljaarenemist plaanis 

toetada. Samas on riigi huviks, et teadmust 

loodaks ja see leviks laiemalt kui ainult ühe 

mõttekeskuse baasilt. Seepärast eraldi 

tegevust sellise keskuse asutamiseks hetkel 

riigi poolt ei kavandata, küll aga tugitegevusi 

muude tegevuste raames



Ühtlasi teeme ettepaneku täiendada 1. meetme tegevusi nähes

ette Eesti e-arengulugu kajastava uurimistöö tellimise, sest

senine areng vajab analüüsi ja jäädvustamist

eGA

Mitte arvestatud. Tegemist on liiga detailse 

ettepanekuga arengukava jaoks, ettepanek 

võetakse kaalumisele rakendusplaani(de) 

koostamisel. Näiteks näeb rakendusplaani 

2014-2015 eelnõu ette Eesti kogemuse 

koondamise nt e-ID süsteemi ehitamise ja X-

tee loomise teemal (tegu on ettepanekuga) 

Meede 2 sõnastus „Eesti IKT-kogemuse levitamine

rahvusvaheliselt“ ei anna piisavalt täpselt edasi huvi sisu, mida

teised riigid Eesti edusammude suhtes ilmutavad, täpsem oleks

sõnastada meede   „Eesti e-valitsemise kogemuse levitamine eGA

Mitte arvestatud. Kuivõrd laiem Eesti IKT-

kogemuse levitamine hõlmab ka erasektori 

huvisid ja ärivõimalusi, on sihiks seatud 

justnimelt IKT-lahendused üldisemalt

Tegevuste osas peame otstarbekaks korraldada Eestis igal aastal

vähemalt 1-2 infoühiskonna ja e-valitsemise teemalist

konverentsi tagades nende sisulise järjepidevuse

eGA

Sisuliselt arvestatud. Arengukava jaoks on 

tegemist liiga detailse tegevusega. 

Rakendusplaani 2014-2015 eelnõu näeb ette 

vähemalt 2 rahvusvahelise ürituse 

korraldamise/toetamise aastas

Trendidest tuleks täiendavalt silmas pidada tehnoloogiat

kasutava ühiskonna väljakutse riigile: e-riigi arengut mõjutab

kodanike kasvanud võimalused ja valmisolek riigiasjades kaasa

rääkida eGA

Arvestatud, trendianalüüsi (vt Lisa 2) on 

täiendatud

Kindlast soodustab arengukava elluviimist selle arusaadavus.

Soovitame ingliskeelsetele terminitele leida eestikeelsed vasted

eGA

Sisuliselt arvestatud, seda on eelnõus 

proovitud ka teha. Samas tervitame 

konkreetseid märkusi või soovitusi terminite 

kohta, mille vasted vajaks jätkuvalt 

täpsustamist



Arengukavast ei selgu, kuidas on võimalik saavutada III

alaeesmärgi, milleks on nutikam riigivalitsemine, elluviimine.

Avamata on avalike teenuste kompetentsikeskuse sisu, mistõttu 

on raske hinnata, kas kavatsetu saavutamine on realistlik. Nagu

eespool märgitud, nõuab avalike teenuste terviklik käsitlemine IKT

loodud võimaluste täielikuks kasutamiseks suure tõenäosusega

põhimõttelisi muudatusi halduskorralduses ja -menetluses, mida

arengukava praegu ei käsitle
eGA Vastatud juba eelnevate vastuste raames

Arengukava elluviimise juhtrolli asetamine infoühiskonna 

nõukogule nõuab selle institutsiooni tugistruktuuri

väljaarendamist ja ilmselt ka tugevamat seost arengukava

tegevuste eest  poliitilist vastutust  kandvate ministritega eGA

Sisuliselt arvestatud. Infoühiskonna nõukogu 

rolli ja koosseisu ülevaatus on kavandatud



Kommentaariks infoühiskonna arengukava 2020 töödokumendile 

soovime põhilise puudusena ära tuua organiseerunud vabakonna 

rolli ebapiisavat arvestamist riigi koostööpartnerina. Jätkusuutlik 

infoühiskonna poliitika ei saa põhineda üldjoontes vaid

IT-ettevõtjate, riigi ja küberjulgeoleku huvidel EIK

Käesoleva   

aastakümne  

tõenäoliselt  

kõige  

olulisemaks  

legislatiivse

ks  

arenguks  

kujuneb

igapäevase 

internetikas

utaja 

kohustuste, 

õiguste ja 

privaatsuse 

määratlemi

ne. 

IT-ettevõtja

te jaoks 

ei ole 

kodaniku 

õiguste 

kaitsmine 

prioriteedik

s  ning võib 

tekkida 

konflikt 

ärihuvidega

. Riigid 

Sisuliselt arvestatud. Arengukavas nähakse 

vabakondi infoühiskonna arengu suunamisel 

olulise partnerina teiste kõrval (uuendatud 

eelnõus on seda ka täiendavalt visiooni 

sissejuhatuses rõhutatud), samuti on nende 

rolli rõhutatud vabakonna panusest sõltuvate 

tegevuste juures (nt teenuste koosloome). 

Soovime tähelepanu juhtida, et vabakond on 

olnud kutsutud mitmetele asjakohastele 

töötubadele ja kahepoolsetele kohtumistele 

ka arengukava senise koostamise protsessi 

raames. Jätkuvalt on oodatud konkreetsed 

ettepanekud, milliste meetmete/tegevuste 

raames täiendavalt vabakondade panust 

selgemalt markeerida saaks/tuleks



Organiseerunud vabakonna potentsiaalset rolli võib näha 

konkreetselt igas arengukavas ära

toodud alaeesmärgis: inimeste oskuste arendamisel; teadlikkuse 

tõstmisel nii internetis käitumise hea tava kui siseriiklike ja 

Euroopa Liidu olulisemate poliitikaotsuste kujundamisel ning e-

Eesti maine edendamisel. EIK

Sisuliselt arvestatud. Arengukavas nähakse 

vabakondi infoühiskonna arengu suunamisel 

olulise partnerina teiste kõrval (uuendatud 

eelnõus on seda täiendavalt ka visiooni 

sissejuhatuses rõhutatud), samuti on nende 

rolli rõhutatud vabakonna panusest sõltuvate 

tegevuste juures (nt teenuste koosloome). 

Soovime lisaks tähelepanu juhtida, et 

vabakond on olnud kutsutud mitmetele 

asjakohastele töötubadele ja kahepoolsetele 

kohtumistele ka arengukava koostamise 

senise protsessi raames. Jätkuvalt on oodatud 

konkreetsed ettepanekud, milliste 

meetmete/tegevuste raames täiendavalt 

vabakondade panust selgemalt markeerida 

saaks/tuleks

Arengukavas toimub ikka (avalike) teenuste jagamine 

nõndanimetatud tavalisteks teenusteks ja e-teenusteks. Rääkida 

tuleks ikkagi vaid teenustest üldisemalt ITL

Arvestatud, arengukavasse on lisatud mõistete 

peatükk, kus on avatud ka avaliku teenuse sisu 

(vt Lisa 1). Viimane järgib avalike teenuste 

arendamise rohelises raamatus sätestatut

Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm sisaldab peatükki e-riigist i-

riigiks. Seega aastal 2020 peaks i-riik kohal olema, Arengukava 

seda aga ei käsitle ITL

Mitte arvestatud. Nn i-riigi sihte ehk 

kodanikulähedasemat e-riiki väljendavad 

arengukava seatud eesmärgid ja meetmed ka 

praegu, ilma "i-riigi" mõnevõrra segadust 

tekitavat silti kasutamata

Arengukavas sisalduv sõna „nutikas“ võib tõlkes inglise keelde 

muutuda sõnaks „smart“ ja tavalugeja võib seda mõista liiga kitsalt 

„nutitelefonina“ ITL

Mitte arvestatud. Sõna "smart" tähendus ongi 

"nutikas". Puudub põhjus arvata, et see 

assotseerub lugejate jaoks ainult 

nutitelefonidega, eriti kui arengukava tekstis 

on "nutika" juures selgelt teistsugune kontekst



Palume selgitada milline on arengukavas meetmete all toodud 

tegevuste staatus, kas tegemist on:

- tegevuste loeteluga mille täpsem sisu ja läbiviimine 

määratletakse rakendusplaanis või;

- tegevuste avatud loeteluga, mida täiendatakse 

rakendusplaanidega.

Selgitus tegevuste staatuse kohta tuleb üheselt mõistetavalt 

dokumenti lisada (näiteks osa 6 sissejuhatusse) ITL

Arvestatud. Eelnõu peatükki 5 

(Alameesmärgid ja tegevused) on lisatud 

täiendus selgitamaks, et tegemist on 

tegevuste loeteluga, mille täpsem sisu ja 

elluviimine määratletakse 

rakendusplaani(de)gaKatusvisioon on selge, samas võiks kaaluda lisada sellesse sõna 

„koostöö“, sõnastades katusvisiooni järgnevalt:

Eestis kasutavad avalik ja erasektor koostöös maksimaalselt info- 

ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimalusi ära, et nutikate 

lahenduste abil tõsta inimeste elukvaliteeti ja tööhõivet, tagada 

Eesti kultuuriruumi elujõulisus ning suurendada majanduses 

tootlikkust

ITL Arvestatud, visiooni sõnastust on täiendatudTeeme ettepaneku asendada infoühiskonna arengukava visiooni 

esimeses lauses sidesõna „et“ sõnaga  „kus“ ja kustutada visiooni 

teine lause sest see kitsendab visiooni liialt ega sisalda kodanikule 

või ettevõttele mitte midagi täiendavat. Samas kui peetakse 

oluliseks rõhutada, et avalik sektor on eestvedaja võib see lause 

jääda.

Uus sõnastusettepanek:

"Eestis on maailma parim keskkond, kus uusi ja väärtust loovaid 

IKT-lahendusi luua ja kiiresti kasutusele võtta"

ITL

Arvestatud. Arengukava üldeesmärk on ringi 

sõnastatud IKT kasutuselevõttu toetava 

keskkonna loomise keskseks, sh seetõttu, et 

loobusime arengukava eraldi visioonist 

Kuna üldeesmärgi sõnastuse kohaselt aastaks 2020 alles luuakse 

arengueeldused, siis on ebaselge millal jõutakse majanduse 

konkurentsivõime tõstmiseni. Seepärast pakuksime muudetud 

sõnastust:

"Eestis on loodud toimiv keskkond nutikate  IKT lahenduste 

kasutamiseks ja loomiseks, mis on seeläbi tõstnud majanduse 

konkurentsivõimet ja inimeste heaolu".

ITL Arvestatud



Mõõdikus „Kõigil on võimalik kasutada kiiret internetti“ tuleb 

täpsustada, mida ja millise metoodikaga mõõdetakse. Pole selge, 

kas kättesaadavus tähendab püsiühendusi, internetiteenuse 

kättesaadavust näiteks WiFi levialas või avalikus Internetipunktis. 

Samuti soovitame kasutada sõnastust kas „kõigile elanikele“ või 

„kõigile eestimaalastele“ ITL

Arvestatud. Mõõdiku nimetust ja selgitusi on 

täiendatud. Samuti on arengukavale lisatud 

mõõdikute tabel (vt Lisa 4), kus on mõõdikute 

sisu, allikad ja mõõtmise intervallid täpsemalt 

lahti seletatud 

Mõõdik: 100 Mbp/s või suurema kiirusega interneti püsiühenduste 

osakaal

Pole selge, kellele on kättesaadavad suurema kiirusega 

püsiühendused. Vastav Euroopa Liidu eesmärk räägib [kodu] 

majapidamistest ITL

Arvestatud. Mõõdiku nimetust ja selgitust on 

täiendatud 

Täiendada alameesmärki IV sõnastades selle järgnevalt:

"Infoühiskonna teadmuspõhisem areng ja e-Eesti tuntuse tõus 

maailmas"

ITL Arvestatud, sõnastust on täiendatud

Alaeesmärk I, meede 2. Kas siin on kajastatud või peaks olema ka 

füüsiline taristu näiteks andmekeskused?

ITL

Sisuliselt arvestatud. Ptk 5.1, meetme 2 

tegevuste alla on lisatud tegevus: 

"Edendatakse IT-taristu ühiskasutust, 

sealjuures kasutades ära pilvetehnoloogia 

võimalusi" (tegevus 5a)

Alaeesmärk I, meede 2. Lisada tegevus -Teadusinnovatsiooni 

osakute või stipendiumide pakkumine uurimisprototüüpide 

tegemiseks (s.h. metoodikate väljatöötamine) ITL

 Eesmärk 

on 

privaatsem

a 

teadusvõim

Mitte arvestatud.  Prototüüpislahenduste 

edendamine ei ole infoühiskonna arengukava 

skoobis, ent ettepanekuid võetakse arvesse 

ettevõtluse kasvustrateegias ning selle alusel 

koostatavas start-up programmis

Alaeesmärk II.  Teeme ettepaneku kustutada mõõdik „Isikute 

osakaal, kes hindavad oma arvutikasutamise oskusi piisavaks" ITL

Inimesed ei 

peaks 

ennast ise 

hindama – 

tavaliselt 

hinnatakse 

ennast ju 

üle

Mitte arvestatud. Andmekaitse osas pole 

universaalset objektiivset mõõdikut olemas, 

seega on määrav inimeste endi hinnang oma 

privaatsuse kaitstuse/mittekaitstuse kohta



Alaeesmärk II. Teeme ettepaneku muuta mõõdiku sõnastust 

„Isikute osakaal, kes on hankinud kaupu või sisuteenuseid 

kasutanud piiriülest e-kaubandust kasutades“ ja suurendada 

oodatavat sihttulemust 65%-ni ITL

Arvestatud, mõõdikut (nii selle ulatust kui 

sihttaset) on täiendatud

Alaeesmärk II. Muuta mõõdikut järgnevalt:

Tööandjate rahulolu tööjõuturul saadaolevate töötajate IKT-

oskustega

ITL Arvestatud

Alaeesmärk II. Lisada uued mõõdikud: Õppekavamoodulid „IKT 

rakendamine … valdkonnas“ erinevate erialade kutse- ja 

kõrghariduse õppekavades.

Algtase teadmata → sihttase (2020): 50%  kõigi valdkondade kutse- 

ja kõrghariduse õppekavadest omab vastavat moodulit [HTM] ITL

Mitte arvestatud. Tegu on väljundtaseme 

indikaatoriga, mida on otstarbekam jälgida 

rakendusplaani tasandil 

Alaeesmärk II. Lisada uus mõõdik: Teiste erialade spetsialistide IKT 

osaoskuste hindamise sisseviimine nende kutseeksamite 

nõuetesse.

Algtase (Kutsekoda saab hinnata) → sihttase (2020): 75%  

kutsestandarditest ja kutseeksamitest sisaldab selgelt 

mõõdetavaid IKT osaoskuste kirjeldusi ja nende mõõtmise 

metoodikaid [Kutsekoda] ITL

Sisuliselt arvestatud. Tegu on väljundtaseme 

indikaatoriga, mida on otstarbekam jälgida 

rakendusplaani tasandil. Rakendusplaani 2014-

2015 eelnõus on järgnevaks kaheks aastaks 

planeeritud tegevuste valguses pakutud 

seonduvaks mõõdikuks "Erialaste IKT-

õppekavade arv kutse- ja kõrghariduskoolides"



Alaeesmärk II. Lisada uus mõõdik: Info ja nõustamine uue IKT 

kvalifikatsiooni omandamise õpiteedest ja vastavad 

kompetentsipõhised modulaarsed koolituskursused, mis 

võimaldavad kvalifikatsioonide omandamist osade 

(kompetentside) kaupa, on kättesaadav. Sellisele täiend- või 

ümberõppele on olemas sobilikud toetavad rahastamismudelid.

Algtase: sellised täiendõppe õppekavad puuduvad → sihttase: 

nõutavaimatele IKT kvalifikatsioonidele on olemas vastavad 

õpiteed ja modulaarsed koolituskursused. Seda kaudu on uue 

kõrgema kvalifikatsiooni omandamisele asunud 1000 spetsialisti ITL

Sisuliselt arvestatud. Tegu on väljundtaseme 

indikaatoriga, mida on otstarbekam jälgida 

rakendusplaani tasandil. Rakendusplaani 2014-

2015 on järgmiseks kaheks aastaks 

kavandatud tegevuste valguses pakutud 

vastavaks mõõdikuks "erialaste IKT-

õppekavade

Alaeesmärk II. Lisada uus mõõdik: IKT-ga seotud ettevõtlikkuse 

kasvatamine. 

Algtase: Vähemalt 100 inimest aastas (see on läbi Start-up 

inkubatsiooni ja IKT ettevõtluse kiirendi baasil vastava koolituse 

läbinute arv – 2013). Sihttase (2020) - 2000 inimest 7 aasta jooksul ITL

Mitte arvestatud. Vastavad tegevused ja sihid 

on hõlmatud ettevõtluse kasvustrateegias

Alaeesmärk II. Muuta mõõdiku „Lühiajalise teiste erialade 

erialaspetsiifiliste IKT täiendõppe läbinute arv“ alg- ja 

sihttasemeid:

- Algtase: ei ole ilmselt null?

- Sihttase:  võiks 10 000 – 15 000 või võrreldes 2013 aastaga 10 

korda rohkem ITL

Mitte arvestatud. Indikaator on arengukava 

mõõdikute komplektist välja jäetud selle liigse 

detailsuse tõttu (sobib pigem rakendusplaani 

taseme mõõdikuks)



Alaeesmärk II. Teeme ettepaneku lisada meede 3 koos tegevuste 

ja vastutajatega järgnevalt:

Meede 3: Paindlike töövormide ja osaajaga töö soodustamine  

IKT rakendamise kaudu.

Tegevused: 

Tõstetakse teavitus- ja koolitustegevusega tööandjate ja 

töövõtjate teadlikkust ja valmisolekut laiemalt kasutada osaaja 

tööd ja paindlikke töövorme. Tutvustatakse vastavaid töövõimalusi 

kaugtööks. Arendatakse vastavat seadusandlust, tööturu 

regulatsioone ja praktikaid muutmaks paindlikud töövormid 

lihtsaks ja kergesti rakendatavateks nii tööandjale kui töövõtjale.

Vastutaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 

Sotsiaalministeerium ja teised asjaomased ametkonnad ITL

Mitte arvestatud. Eraldi meetme lisamine pole 

piisavalt põhjendatud, sest osad pakutud 

tegevustest on juba olemasolevate 

meetmetega kaetud (nt teavitustegevus) või 

pole käesoleva arengukava skoopi mahtuvad 

(seadusandluse muutmine pakutud moel, mis 

ei puuduta otseselt IKT rakendamist). Küll aga 

on kaugtööd puudutava seadusandluse 

ajakohastamine, sh töötervishoiu ja 

tööohutuse seaduse täiendamise näol plaanis 

regionaalarengu strateegia raames

Alaeesmärk III. Lisada uus mõõdik: E-arved on prevaleerivad

Sihttase: 90% kõigist arvetest ITL

Arvestatud. Nutika riigihalduse alameesmärgi 

alla on lisatud e-arvete mõõdik sihiga 

saavutada olukord, kus aastaks 2020 on 100% 

avaliku ja erasektori vahelises arvelduses 

kasutatavatest arvetest automaattöötlust 

võimaldavad

Alameesmärk III. Ebaselge on „Teenuste kogu elutsükli 

maksumuse indeks“ sisu.

Juhul kui sisu selgub  ja otsustatakse indeks välja töötada siis 

eeldame erasektori kaasamist sellesse ITL

Sisuliselt arvestatud. Plaanis on välja töötada 

metoodika teenuse osutamise maksumuse 

hindamiseks kogu elutsükli (arendus, hooldus, 

parendamine) jooksul. Lisaks on kindlasti 

kavas arengukava raames kavandatavate uute 

indikaatorite väljatöötamisse ja arendusse 

kaasata partnereid era- ja vabasektorist



Alaeesmärk III. Selleks, et tagada avaliku sektori vastutus 

koosloomes tekkinud teenuste toimimise alusena täiendada 

mõõdikut järgnevalt : 

Koosloomes valminud ja jätkusuutlikult toimivate teenuste 

osakaal ITL

Sisuliselt arvestatud. Mõõdikut on täiendatud, 

sealhulgas on arvestatud ka vajadust hinnata 

koosloomes arendatud teenuste 

jätkusuutlikkust

Täiendada osa 6 sissejuhatust järgnevalt:

Rakendusplaanides määratletakse täpsemalt antud aastatel 

arengukava eesmärkide täitmiseks meetmete raames tehtavad 

tegevused koos kasutatavate rahaliste vahenditega, vastutajate ja 

tähtaegadega ITL Arvestatud, ptk 6 vastavalt täiendatud

Eelnõu punkti 3.1. alapunkti 1 „Inimeste parem elu“ esimeses 

lõigus selgitatakse, kuidas Eestis on suudetud jätkuvalt säilitada 

vaba (info)ühiskonda. Välisministeerium teeb ettepaneku 

sõnastada nimetatud lõik järgnevalt: „Eestis on jätkuvalt vaba ja 

avatud (info)ühiskond. Vaatamata kasvanud turva- ja 

julgeolekuohtudele pole võrreldes teiste riikidega lisandunud 

olulisi väljendus- ja netivabaduste piiranguid, sest suudame 

tehnoloogiat enda kaitseks rakendada ka ilma. Samas on tagatud 

inimestele kontroll oma elu ja andmete privaatsuse üle“ VM

Arvestatud, vastavat visiooni punkti on 

täiendatud

Eelnõu punkti 3.2. „Eesti infoühiskonna arengukava 2020 visioon“ 

teise lõigu esimeses lauses tutvustatakse Eesti IKT-lahenduste 

(loomise ja kiiresti kasutusele võtmise) arenguedu alustalasid. 

Välisministeerium teeb ettepaneku sõnastada nimetatud lause 

ümber järgnevateks lauseteks: „Arenguedu alustaladeks on 

maailma vabam ja avatum netipoliitika ning maailma parima e-

teenuste taristu rajamine ja hoidmine, sealhulgas globaalse 

tehnoloogia arenguga järjepidev sammu pidamine. Freedom 

House’i „Freedom on the Net“  aruande põhjal asetus Eesti 2012. 

aastal kolmandat korda järjest maailmas USA ees esikohale, kui 

kõige vabama ja avatuma internetiga riik maailmas“ VM

Sisuliselt arvestatud. Esitatud viited on lisatud 

arengukava hetkeolukorra analüüsi osasse 

(ptk 1), sest arengukava visioon sellisel kujul 

uuendatud eelnõus enam ei sisaldu



Eelnõu punkti 5.4. esimeses meetmes tutvustatakse infoühiskonna 

arengutrende ja seiret. Välisministeerium teeb ettepaneku 

sõnastada nimetatud meetme esimene lõik järgnevalt: „Jälgitakse, 

analüüsitakse ja tutvustatakse rahvusvahelisi IKT-, e-riigi, 

netivabaduse ja muid infoühiskonna alaseid trende: koostatakse 

analüüse ja ülevaateid, viiakse läbi teavitustegevusi (sh 

sotsiaalmeedia kaudu), korraldatakse üritusi jne“ VM

Arvestatud, vastavat tegevust (ptk. 5.4, meede 

1, tegevus 1) on täiendatud

 Eelnõu punkti 5.4. teises meetmes tutvustatakse tegevusi, millega 

soovitakse Eesti IKT-kogemust rahvusvahelisel tasemel levitada. 

Välisministeerium teeb ettepaneku sõnastada nimetatud meetme 

tegevuste viimane lõik järgnevalt: „Osaletakse rahvusvahelistel IKT-

lahenduste konkurssidel (Eesti lahenduste esitamine); Eesti 

kogemust ja lahendusi tutvustatakse välismeedias, samuti 

korraldatakse ja osaletakse infoühiskonna, netivabaduse ja e-riigi 

alastel suurematel väliskonverentsidel ja messidel ning 

ühinetakse asjakohaste rahvusvaheliste algatustega, panustatakse 

rahvusvahelistesse initsiatiividesse ja võetakse ise initsiatiivi" VM

Arvestatud, pkt 5.4, meede 2 tegevusi on 

vastavalt täiendatud

Välisministeerium peab oluliseks märkida, et Eesti infoühiskonna 

aluseks on avatus, kaasatus ning inimõiguste, sh 

väljendusvabaduse austamine ning kaitsmine internetis VM

Sisuliselt arvestatud. Nimetatud põhimõtetid 

on ka infoühiskonna visioonis tugevalt 

rõhutatud



Eelnõus on katusstrateegiatena viidatud konkurentsivõime kava 

„Eesti 2020“ ja „Säästev Eesi 21´le“ , kuid mitte 

„Julgeolekupoliitika põhialustele“. Kas seda seetõttu, et sisuliselt 

puudub seos nende eesmärkidega? RM

Mitte arvestatud. Infoühiskonna arengukava 

panustab julgeolekupoliitika eesmärkide 

saavutamisse pigem kaudselt, erinevalt SE21 

ja EE2020 eesmärkidest - seepärast pole 

julgeolekupoliitikale ka viidatud

Hetkel puudu maksumuse prognoos, mis hõlmab hinnangulist 

kogumaksumust ja maksumuse jaotumist aastate ja perioodi 

vahel. Tulenevalt „Strateegiliste arengukavade…“  (vt § 6 lg 7) 

määrusest tuleb valdkonna arengukava maksumus esimese nelja 

aasta lõikes kajastada meetmete lõikes. Maksumuse prognoos 

peab samuti olema vastavuses kehtiva riigi eelarvestrateegia ja 

riigieelarvega. Soovitavalt on koostada maksumuse prognoos 

tabelina ja lisada see arengukava dokumenti (mitte eraldi lisana). 

Konkreetset tabeli vormi määrus ja ka strateegilise juhtimise 

käsiraamat ette ei anna, samas esitame näite ühest võimalikust 

lähenemisest (lisatud eraldi dokumendina) RM

Arvestatud. Maksumuse prognoos eelnõule 

edaspidi lisatud, olime sellega arvestanud

Arengukava loetavuse ja paindlikkuse huvides ei pea meetmete all 

välja tooma tegevuste loetelu. Ettepanek kajastada konkreetseid 

tegevusi ainult rakendusplaanis. Arengukavas võib meetme all 

välja tuua, et millist laadi tegevusi on kavandatud, et eesmärk 

saavutada RM

Osaliselt arvestatud. Meetmetes sisalduvate 

tegevuste väljatoomist on mõnevõrra 

üldistatud. Samas peame oluliselt meetmete 

sisu selgitamist ja avamist näitamaks, milliseid 

tegevussuundi seatud mõõdikute 

saavutamiseks kavadantakse. Täpsemalt 

pannakse tegevuste raames tehtav paika 

rakendusplaani(de)ga



Palume teil kindlasti kriitiliselt üle vaadata indikaatorite ja 

erinevate juhtimistasandite omavaheline seos.  Soovime näha 

indikaatorite seadmisel loogilist seost (tehes neid tegevusi saame 

järgmise tulemuse – mida mõõdab väljundindikaator, mitu 

väljundindikaatorit kokku mõjutavad tulemust, mida mõõdetakse 

tulemusindikaatoriga. Tulemusindikaatorid kokku mõjutavad 

mõjuindikaatorit (üldeesmärgi juures) RM

Kui 

juhtimistasa

ndite 

(üldeesmär

k, 

alaeesmärk, 

meede) 

eesmärgid 

planeeritak

se ülevalt 

alla, siis 

indikaatorid 

alt üles. 

Selline 

lähenemisvi

is tagab 

parema 

kooskõla 

erinevate 

juhtimistasa

ndi 

plaanide 

vahel. 

Indikaatorit

e 

sihttaseme

d peavad 

olema 

vastutaja 

Sisuliselt arvestatud. Neist kaalutlustest 

lähtuvalt ongi indikaatorid välja pakutud



Alaeesmärgi täitmise puhul määratleda üks kindel vastutaja. Eraldi 

välja tuua kaasvastutajad RM

Sisuliselt arvestatud. Ptk 5 on lisatud lõik: 

"Kõigi meetmete puhul on elluviimise eest 

üldvastutajaks Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium. Meetmetes 

sisalduvate konkreetsete tegevuste eest 

vastutab samas mitmel juhul ka teisi 

ministeeriume ja asutusi, sh MKMi allaasutusi. 

Vastavad ülesanded ja tööjaotus pannakse 

paika käesoleva arengukava 

rakendusplaanides"



Arengukava Lisas 2 peatükis 5.3. „Alaeesmärk III. Nutikam 

riigivalitsemine, väljakutsed ja võimalused“ sisaldub lõik IT-

lahenduste ja funktsioonide konsolideerimise kohta, mille 

seisukohtadega me ei saa täielikult nõustuda. Riigis on erinevatel 

asutustel samaliigilisi standardseid funktsioone. Teeme ettepaneku 

lõik sõnastada ümber järgmiselt (muudatus rasvases kirjas): 

"Killustumise vähendamiseks ning ressursside säästmiseks on 

sageli parimaks lahendus IT-lahenduste konsolideerimine ja 

funktsioonide tsentraliseerimine. Sellist konsolideerimist ja 

tsentraliseerimist on teostatud juhul, kui erinevatel asutustel on 

samaliigilisi standardseid funktsioone. Konsolideeritud lahenduse 

eelisteks on kvaliteetsema arendustellimuse koostamine, 

ühetaoliste kasutuspraktikate levimine ning andmekaeve 

võimaluste loomine. Küll aga tuleb arvesse võtta, et 

tsentraliseerimisega võib kaasneda infosüsteemide haavatavuse 

suurenemine, pikas perspektiivis ülalpidamiskulude kasv ning 

vähenenud arenduste paindlikkus. Seni on olnud puudulik ka 

avaliku sektori võimekus hinnata ressursside kokkuhoiu tegelikku 

mõju, mille alusel otsustada, kas valida konsolideerimine või 

eelistada  infosüsteemide vahelist koosvõimet. Seega on IT 

lahenduste tsentraliseerimisel oluline analüüsida võimalikke 

kaasnevaid riske ning valikute tegemisel hinnata erinevate 

lahenduste tegelikku mõju". RM

 Leiame, et 

selliste 

standardset

e 

funktsiooni

de 

infotehnolo

ogiliseks 

toetamiseks 

on mõistlik 

riigis 

kasutada 

tsentralisee

ritud 

lahendusi. 

Lisaks 

infotehnolo

ogilistele 

aspektidele, 

peaksime 

vaatama ka 

teisi 

aspekte, sh 

kaasnevat 

teenuste ja 

kogutava 

info 

kvaliteedi 

muutust. 

Osaliselt arvestatud, lõigu sõnastust on 

ettepaneku alusel täiendatud viitamaks 

konsolideerimise potentsiaalsetele eelistele 

standardsete funktsioonide puhul ja 

vajadusele analüüsida IT-lahenduste valikul ja 

planeerimisel nende tegelikku mõju



Ettepanek sõnastada infoühiskonna visioon järgmiselt: Eestis  on 

nutikate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduste 

loomine ja rakendamine inimeste elukvaliteedi ja tööhõive 

tõstmiseks ning Eesti kultuuriruumi elujõulisuse tagamiseks ja 

majanduse tootlikkuse suurendamiseks tavapärane praktika

HM (Karin 

Jaanson)

Pakutud 

sõnastus on 

selgem ja 

annab 

paremini 

juba 

esitatud 

mõtet edasi

Mitte arvestatud. Arengukava koostajate 

hinnangul visioni sõnastuse selgus 

ettepanekuga ei suurene

Rakendusplaanis tuleb esitada informatsioon meetmete, 

tegevuste, nende soovitud tulemuste ja rahastamise kohta riigi 

eelarvestrateegia perioodiks, seega 4 aasta perspektiivis RM

Mitte arvestatud. IKT valdkonnas toimuvaid 

kiireid muutusi ning samuti valdkonna 

arenguks vajalikku paindlikku planeerimist 

silmas pidades peame otstarbekamaks kahe 

aastast rakendusplaani, mida igal aastal 

uuendatakse. Rahaliste vahendite vajaduse 

planeerimiseks annab pikemat perioodi kattev 

EL struktuurivahendite planeerimine piisava 

aluse niigi, sest enamik tegevusi on neist 

vahenditest rahastatud

Rakendusplaani indikaatorite puhul tuleb jälgida, et oleks 

määratletud algtase (viimane, tegelik teadaolev tase, millest alates 

toimub arengutrendi jälgimine vastava eesmärgi täitmisel); 

sihttase (planeerimisel oodatav tase – prognoos); saavutustase 

(tegelik tase, mis peab olema kontrollitav aruannete alusel) RM

Sisuliselt arvestatud. Arengukava 

rakendusplaanid koostatakse detailsemalt 2 

aasta perspektiivis, kuna IKT arenduste 

eripärast tulenevalt on tulemuslikum 

planeerida maksimaalselt 2 aastat ette



Intellektuaalomand infoühiskonnas ning selle kaitse ei ole 

arengukavas piisavalt kajastatud Aleksei Kelli

Arvestatud. Arengukavale on lisatud 

infoühiskonna arendamise põhimõtted (vt ptk 

4), mis käsitlevad ka intellektuaalomandit 

infoühiskonnas, samuti on täpsustatud on 

infoühiskonna arengut toetava õigusloome 

punkti (ptk 5.1, meede 2, tegevus 6). Lisaks on 

intellektuaalomandi kaitse alane teadlikkus 

välja toodud ühe teadlikkuse ja oskuste 

tõstmise teemana (pkt 5.2, meede 1, tegevus 

3a). Vt ka rida 74

Viitega alameesmärgi 3 (Nutikam riigivalitsemine) meetmes 1 

(Paremate avalike teenuste arendamine) viidatud kuluuripärandi 

kättesaadavaks tegemisele: Et kultuuripärand oleks kasutamiseks 

kogu maailmas kättesaadav, selleks on vaja toetada nii 

rahvusvaheliselt kui siseriiklikult autoriõiguse põhimõtete 

muutmist tehnoloogilisi võimalusi arvestavaks, sh tarbija ja 

autoriõiguste tasakaalustatud arengut (vabakasutuse toetamine, 

orbteoste, läbimüüdud teoste kasutamise toetamine). 

Tehnoloogilises mõttes mugavate litsentseerimiskeskkondade 

loomine, õiguste omajate andmebaaside loomine, mis 

põhimõtteliselt võiks 5.3. punkti alla mahtuda

Rahvusraamatu

kogu

Osaliselt arvestatud. Ptk 3, meetme 1 

kultuuripärandit käsitlevat tegevust (5c) on 

autoriõigusele viitava täiendusega täpsustatud 

Arengukava ptk 2. Hetkeolukord: „Lisaks on olulisel määral 

digitaliseeritud ning tehtud kodanikele kättesaadavaks 

hävimisohus olevast arhiivimaterjalist; olgu siin näitena toodud 

kasvõi Filmiarhiiv. Ettepanek: Asendada sõna „arhiivimaterjalist“ 

sõnaga „kultuuripärandist“ ning lisada näidete hulka ka teiste 

valdkondade digitaalarhiivid: Eesti Rahvusringhäälingu arhiiv, 

Muuseumid infosüsteem MUIS, Eesti Kunstimuuseumi 

digitaalarhiiv ning Eesti trükiste digitaalarhiiv Digar 

Rahvusraamatukogus (http://digar.nlib.ee)

Rahvusraamatu

kogu

Arvestatud, kultuuripärandi digiteerimise 

näiteid on täiendatud



Täiendada alaeesmärgi III meede 1 lauset „Kõik rahvuskultuuri 

peamised varamud on digitaliseeritud, kogu loodav tulevane 

pärand koheselt talletatud“ järgmiselt: „Kõik rahvuskultuuri 

peamised varamud on digiteeritud, kogu loodav tulevane pärand 

koheselt talletatud ja selle digitaalsena säilimine tagatud.“ 

Rahvusraamatu

kogu Arvestatud, visiooni sõnastust on täiendatud

Vastavalt Eesti Keele Instituudi soovitustele on „digitaliseerima“ 

asemel korrektne kasutada „digiteerima“

Rahvusraamatu

kogu Arvestatud, läbivalt asendatud

Teeme ettepaneku Infoühiskonna arengukavas rohkem esile tuua, 

näiteks alaeesmärkides 1 " Majanduse kasvu ning riigi arengut 

toetav IKT-taristu " ja 2 "Rohkem suurema lisandväärtusega 

töökohti ja kõrgem elukvaliteet inimeste IKT-oskuste tõusu 

kaudu",  Interneti turvalisuse tagamise suunas tehtava töö 

olulisust viisil, mis ei kahjustaks samal ajal Interneti vabadusi

Eesti Interneti 

Sihtasutus

Toetame 

tugevasti 

Interneti 

vabaduse 

põhimõttet

e järgimist, 

kuid 

laienevate 

vabadusteg

a 

kaasnevad 

ka üha 

suuremad 

ohud

Sisuliselt arvestatud. Nii turvalisuse tagamise 

mõõdet kui internetivabaduste tähtsust on 

arengukavas täiendatud

Sihtasutuse ettepanek on rõhutada digitaalse kirjaoskuse 

edendamise juures turvalise Interneti kasutamise oskuse 

tõstmist. Fookusesse tuleks lisaks noortele, lapsevanematele ja 

algajatele Interneti kasutajatele seada ka ettevõtjad, kes pakuvad 

oma teenuseid Interneti teel (e-pangad, e-poed)

Eesti Interneti 

Sihtasutus

Arvestatud. Ettevõtjatele suunatud oskuste-

teadmiste osas on turvalisust rohkem 

rõhutatud



Katusvisioon on laialivalguv, püüdes hõlmata kõiki valdkondi ja 

samas jättes siiski fookusest välja riigikaitse ja siseturvalisuse 

küsimused. Teiseks, katusvisiooni iseloomustav joonis (vt. Joonis 

1, lk. 13) ei ole hiljem tekstis selgitamist leidnud, vaja oleks 

täpsemalt lahti kirjutada, kuidas on alameesmärkide sisu joonisega 

seotud RIKS

Mitte arvestatud. Infoühiskonna visioon on 

taotluslikult laiapõhjaline, et katta terviklikult 

järgnevaks seitsmeks aastaks seatud olulisi 

sihte. Seejuures tehti avaliku, era- ja kolmanda 

sektori koostöös valikuid, mida sisse jätta. 

Turvalisuse dimensioon on üldsihina 

hõlmatud, täpsemad turvalisuse alased 

eesmärgid sätestatakse "Küberjulgeoleku 

strateegias". Visiooni ja arengukava 

alameesmärkide vaheliste seoste täiendavat 

selgitamist ei pea vajalikuks, sest 

alameesmärgid moodustavad infoühiskonna 

arengukava kui visiooni ühe elluviimise 

alustala otsese sisu

Infoühiskonna arengukava visioon rõhutab avaliku sektori 

jätkuvat eeskuju, mis peaks oleme enesest mõistetav ja on 

käesolevaks hetkeks pisut devalveerunud sõnastus. Võiks kaaluda 

varianti: "Avalik sektor on liidriks tehnoloogia nutika kasutusele 

võtuga riigivalitsemise tõhustamisel". Visiooni selgituses on viide, 

et tehnoloogia kasutamine aitab kaasa eesti keele ja kultuuri 

säilimisele. Ilmselt peetakse silmas keele- ja kultuuri-pärandi RIKS

Mitte arvestatud. Viited avaliku sektori 

eeskuju näitamisele on välja võetud 

arengukava visioonist loobumise tõttu. 

Kultuuripärandi säilimine on osa keele ja 

kultuuri säilimisest, mis on Eesti riigi üks 

peamisi eesmärke ja seepärast ka arengukavas 

just vastavalt sõnastatud



Alameesmärk I. Meede 1. Sidevõrkude arendamine.

Soovitame esimese tegevuse kirjelduses viidata lairibaühenduse 

baasvõrgu väljaarendamise jätkamisele, sest vajadus võrgu pideva 

arendamise järgi on tingitud pidevalt muutuvast elukeskkonnast ja -

IKT teenustest. Näiteks: "Jätkatakse kiire lairibaühenduse 

baasvõrgu väljaarendamist".

Teeme ettepaneku lisada tegevuste loetellu järgmised punktid:

• Tagamaks kuluefektiivselt infoühiskonna teenuste toimimine 

kriisi- ja hädaolukorras, luuakse riigiside virtuaal-mobiilivõrgu 

operaator (MVNO), et koostöös kommertsoperaatoritega osutada 

kõrge käideldavusega kiire mobiilse andmeside teenust ja 

katkematu side teenust riigiasutustele ja HOS raames määratud 

ETOdele. 

• Turvaliste, kõrgkäideldavate (andme)sideteenuste ökonoomseks 

osutamiseks riigieelarvest finantseeritavatele asutustele ja 

institutsioonidele, koondatakse kõigi riigile kuuluvate 

sidevõrkude haldus ja arendamine ühe võrguoperaatori alla.

• Vältida dubleerivate andmesidevõrkude arendusi avalikus 

sektoris, mis tuginevad sama baasinfrastruktuuri kasutamisele RIKS

Mitte arvestatud. Ettepanek ei ole otseselt 

suunatud alameesmärgi täitmisele. 

Ettepanekus toodud avaliku sektori sisemise 

töökorralduse küsimused side valdkonnas 

väärivad kindlasti tähelepanu, kuid nende 

lahendamine on otstarbekam väljaspool antud 

arengukava konteksti. Hädaolukorra 

seadusesse puutuv, elutähtsaid teenuseid 

hõlmav ja küberjulgeoleku operatiivset 

juhtimist hõlmav poliitika sätestatakse 

küberjulgeoleku strateegias 2014-2017. 

Dubleerivate andmesidevõrkude arendamise 

vältimine avalikus sektoris on väga vajalik, ent 

tegu on printsiibi (mitte tegevusega), mida 

väljendavad ka arengukava eelnõule lisatud 

infoühiskonna arendamise põhimõtted

Soovitame täiendada  alameesmärgi I meedet 2 tegevuste loetelu 

järgmise punktiga:

• Ühtse teenusruumi käideldavuse kuluefektiivseks parendamiseks 

luuakse kõrgkäideldav virtuaalserverite majutuskeskkond RIKS

Osaliselt arvestatud. Ptk 5.1 meetme 2 

tegevusi on täiendatud viitega IT-taristu 

ühisarendamise edendamisele, kasutades 

sealhulgas ära pilvetehnoloogia potentsiaali 

(5a)

Tegevus, mis kirjeldab pilvetaristu kasutamise põhimõtete 

koostamist, peaks viitama ka tegevuse turvalisusele: 

• Kuluefektiivsuse ja paindlikuma arenduse edendamiseks 

töötatakse välja pilvetaristu turvalise kasutamise põhimõtted ja 

juhendid, millest saab juhinduda nii avalikus kui ka erasektoris. 

Järgnevas lauses on liigne sõna „Vajadusel“, võiks kaaluda 

sõnastust: Toetatakse vastava taristu arendamist avalikus sektoris RIKS

Osaliselt arvestatud. Turvalisuse viide on 

pilvetaristule lisatud, ent "vajadusel" on 

endiselt teksti jäetud. Tänase seisuga ei ole 

kindel, kas ja millisel määral sellise taristu 

väljaarendamist riigis on vaja eraldi toetada 

(arvestades nt erasektori pakkumist). Tegu on 

arengukava rakendamise tasandi küsimusega



Alameesmärk II: Rohkem suurema lisandväärtusega töökohti ja 

kõrgem elukvaliteet inimeste IKT-oskuste tõusu kaudu.

Meede 2. Kõrgemate IKT oskuste edendamine

Tegevus 1. Võiks rõhutada turvalise IKT rakendamise olulisust:

• Tõstetakse teavitus- ja koolitustegevusega ettevõtjate ja juhtide 

teadlikkust ja oskusi turvalise IKT kasutuselevõtuks ettevõtete 

konkurentsivõime tõstmisel, nii äriprotsesside tõhustamisel kui 

uutes toodetes-teenustes.

Sama meetme tegevuste loetelu viimase punkti kaalu võiks 

suurendada (näiteks muutes tegevuste järjestust loetelus), sest 

tegemist on infoühiskonna arengu seisukohalt kõige olulisema 

tegevusega antud meetme raames RIKS

Arvestatud, sõnastust on täiendatud ja 

järjekorda muudetud 

Eesti kaetust internetivõrguga Statistikaametist kätte ei saa (viide 

alameeesmärgi I meetme nr 1 mõõdikule: 30 Mbp/s kiirusega 

internetiühenduse kättesaadavus kõigi eestimaalaste jaoks) Statistikaamet

Arvestatud. Mõõdiku sõnastust täpsustatud 

ning andmeallikat korrigeeritud

Inimeste kodust internetiühenduse kiirust Statistikaamet ei ole 

küsinud (see on liiga komplitseeritud), kas selle jaoks ei saaks 

kasutada pigem Konkurentsiameti andmeid teenusepakkujatelt? Statistikaamet

Arvestatud. Mõõdiku sõnastust täpsustatud 

ning andmeallikas korrigeeritud

Alameesmärgi II meetme 2 mõõdik interneti mittekasutajate 

osakaalu vähendamisest 1%-le näib ebarealistlik Statistikaamet

Viimasel 

ajal 

mittekasuta

jate 

osatähtsuse 

vähenemin

e 

aeglustunu

d 

radikaalselt 

Arvestatud. Interneti mittekasutajate sihttaset 

on korrigeeritud vastavalt täiendavale 

analüüsile 5%-le



Natuke ohtlikuna tunduvad subjektiivsetel hinnangutel põhinevad 

mõõdikud, sest isegi kui asjad paranevad, siis osad inimesed 

lihtsalt hindavadki asju kriitilisemalt. Oma oskuste hindamine 

piisavaks sõltub ka sellest, mida nõutakse sobival ametikohal (nö 

nõudmiste tase läheb kogu aeg eest ära) Statistikaamet

Sisuliselt arvestatud. Oleme selles osas 

hoolikalt kaalunud, milliseid mõõdikuid seada. 

Eelnõus sisaldunud subjektiivse hinnangu 

mõõdikud on välja pakutud vaid juhul, kui a) 

sama eesmärki väljendavaid objektiivseid 

mõõdikuid ei anna sobivalt luua ja b) oluline 

ongi just muutuvatele vajadustele vastavust 

hinnata (seega siis subjektiivselt)

Infoühiskonna Arengukava (IÜA) pakutud struktuur, kus on 

esitatud nn katusvisioon, mille elluviimine on nelja arengukava (ja 

„teiste“ arengukavade) eesmärgiks ning milles piiritletakse kitsam 

oma visioon, on ühelt poolt segadust tekitav ja teiselt poolt seab 

ülesandeid teistele arengukavadele, mis ei ole selle dokumendi 

pädevuses. Soovitame ühendada IÜA ja küberjulgeoleku strateegia 

ning loobuda „katuse“ loogikast kogu dokumendi ulatuses. On 

selge, et IÜA (visioon) peab olema kooskõlas teiste strateegiatega, 

kuid sama kehtib iga teise strateegia  jaoks ja nende vahel pole 

hierarhilist struktuuri

Haridusministee

rium

Üldises 

arengukava

de loogikas 

on Eestis 

tõepoolest 

mõned 

katusstrate

egiad, 

näiteks 

„Eesti 

2020“, kuid 

me ei pea 

otstarbekak

s 

täiendavate 

katusetasan

dite 

loomist, mis 

omakorda 

kujundaksid 

kõiki teisi 

arengukavu

Mitte arvestatud. Infoühiskonna visioon ei 

peaks olema infoühiskonna arengukava osa, 

vaid sätestatud infopoliitika põhialustes. Kuna 

nende muutmist hetkel ei algatata, on vastav 

osa arengukavas käsitletud. Samas ei sea 

visioon otseselt ülesandeid teistele 

arengukavadele. Visiooniga taotletakse, et 

teised arengukavad neid sihte arvestaksid ja 

toetaksid. Vastavat selgitavat sõnastust on 

arengukavas veidi ka täiendatud (lk 4).

Küberjulgeoleku ja infoühiskonna 

arengukavade ühendamist kaaluti enne 

kummagi koostamisega alustamist. Valitsuse 

otsusel peeti siiski otstarbekaks neid poliitikaid 

kavandada eraldi strateegiates (võttes mh 

arvesse küberjulgeoleku alase tegevuse 

märgilist tähtsust Eesti jaoks, sh riigikaitse ja 

välispoliitika alal)



Arengukava paneb paika riigi infoühiskonna arengupõhimõtted 

ning tegevused, mis nii konkurentsivõime tõusu kui sektori 

arengusse panustavad. Siikohal soovime rõhutada, et 

koolitusmeetmed on küll efektiivsed, kuid ainult 

täienduskoolitusele keskendumisega vajalikke oskuste tõusu ei 

teki 

Haridusministee

rium

Sisuliselt arvestatud. Just nimetatud põhjusel 

kavandatakse arengukavas tegevusi ka üld-, 

kutse- ja kõrghariduse tasandil. Samas on 

täiendkoolitusel siiski väga oluline koht, et 

tööturul vajalikke IKT-oskusi kiirelt tõsta, sh 

senisest enam ka ümberõppe vormis 

Soovitame suurendada hariduse ja oskuste arendamise osakaalu 

arengukavas ning kooskõlastada need elukestva õppe 

strateegiaga (EÕS) põhimõtetega. EÕS on valmimisjärgus ning ei 

ole täpselt teada, millises mahus saavad selles olema hariduse IKT 

küsimused. Kindlasti peaks olema hariduse teema esindatud 

infoühiskonna arengukava rakendusplaanis

Haridusministee

rium

Sisuliselt arvestatud. Konkreetseid 

rakendusplaani tegevusi arutatakse (arutati ka 

rakendusplaani 2014-2015 eelnõu 

ettevalmistamisel) HTMi ja teiste osapooltega 

rakendusplaani koostamisel, sh selleks, et 

tagada kooskõla EÕS-iga

OECD PIAAC Programme for the International Assessment of Adult 

Competencies raames mõõdeti Eesti täiskasvanute 

probleemilahendusoskusi tehnikavaldkonnas. Mõistlik on neid 

tulemusi arengukava analüüsiosas ning meetemete kujundamisel 

arvestada

Haridusministee

rium

Mitte arvestatud. Meie teada pole vastavaid 

tulemusi Eesti jaoks veel läbi analüüsitud 

(vastav raport oli HTM tellimusel kavandatud 

valmima 2014.a lõpuks), seega pole PIAAC 

tulemusi veel võimalik arvestada

Haridus- ja keeletehnoloogiliste lahenduste eelistamine. 

Arengukava eelnõus ei ole piisavalt välja toodud 

keeletehnoloogiliste võimaluste kasutamist avalike teenuste 

moderniseerimisel

Haridusministee

rium

Mitte arvestatud. Eelnõus sisaldub konkreetne 

tegevus eesti keele tehnoloogia rakenduste 

kasutuselevõtuks e-teenuste arendamisel (vt 

pkt 5.3, meede 1, tegevus 2a). See on peamine 

viis, kuidas teenuste arendamisel 

keeletehnoloogiat tasub rakendada 

IKTd õppivate õpilaste praktika. Oluline on soodustada praktiliste 

oskuste omandamist läbi praktika ning õpipoisiõppe, siinkohal on 

oluline roll koostööl ettevõtjatega

Haridusministee

rium

Arvestatud. Alameesmärgi II meetme 2 üks 

tegevussuund on  IKT-erialade 

praktikakorralduse tõhustamine (ptk 5.3, 

meede 2, tegevus 2c)



Täpsustada kõrgkoolide ja teadusasutuste rolli. Koostöökohad 

peavad olema laiemalt lahti kirjutatud, oluline on sidustamine 

HTMi TAjaI strateegia eelnõuga. Eelnõu koostamisel on 

teadusasutustest konsulteeritud ainult TLÜ-ga, aga mitte TÜ ega 

TTÜ-ga

Haridusministee

rium

Sisuliselt arvestatud. Arengukava näeb ette IKT-

ga seotud teadustöö mahu suurenemise nii 

IKT kui mitte-IKT erialadel (vt ptk 5.2, meede 

2, tegevus 3b). Samuti on koostöökohad 

kõrgkoolide ja teadusasutustega paremate 

poliitikaotsuste meetme raames (ptk 5.3, 

meede 3) ning infoühiskonna teadmuspõhise 

arengu meetme kontekstis (ptk 5.4, meede 1) 

raames. Viimasega nähakse ette 

infoühiskonna alaste uuringute tellimist ning 

infoühiskonna alaste teadustööde koostamist. 

TÜ ja TTÜ esindajaid siiski osales eelnõu 

koostamisel, vastavalt on kaasatud 

organisatsioonide nimekirja täiendatud

IKT oskuste ja tööturu parem seostamine. Kõne all on vastava 

hariduse saanud isikute oskuste tase, mis tekitaks vajaliku 

tootlikkuse ja konkurentsivõime kasvu. Arengukavas on korduvalt 

rõhutatud vajadust IKT kõrgemate oskuste omandamiseks. 

Avamata jääb, mida IKT kõrgemate oskuste all silmas peetakse

Haridusministee

rium

Arvestatud, kõrgemate IKT-oskuste tähendus 

on lahti seletatud arengukavale lisatud 

mõistete nimekirjas (vt Lisa 1). Samas 

rõhutame, et Eesti infoühiskonna oludele ja 

vajadustele vastav IKT baas- ja kõrgemate 

oskuste raamistik tuleb määratleda (vastav 

tegevus on arengukavaga kavandatud)

Kiire internetiühenduse tagamine. Eesmärk, et aastaks 2020 on 

tagatud kõikjal Eestis kiire internetiühendus, on 

väheambitsioonikas. HTMi digiõppe ambitsioonide elluviimine 

võib jääda nimetatud takistuse taha. Kiire internetiühendus peaks 

tähendama ka kättesaadavust

Haridusministee

rium

Sisuliselt arvestatud. Arengukava perioodi 

arvestades on mõõdikute sihttasemed 

esitatud aastaks 2020, mis ei tähenda, et osa 

eesmärke ei saaks/võiks varem täituda. 

Täpsemalt pannakse sihid paika aastate lõikes 

rakendusplaani(de)s. Kiire internetiühenduse 

baasvõrgu rajamine on vajalik kindlasti 

varasemana kui 2020



Visioonile „Inimeste parem elu“ lisada eesmärk „kõigil õppijatel 

on ligipääs eestikeelsetele  digitaalsetele haridusressurssidele“. 

Töötada välja formaalhariduse (sh kõrghariduse) taristu, 

õppematerjalide ja tarkvara kasutamise põhimõtted (riiklik 

arengukava digiajastul õppimiseks ja õpetamiseks koos 

rakendusplaaniga, nagu soovitab ITL visioon, aprillist 2013). (5.1, 

meede 2).

Haridusministee

rium

Mitte arvestatud. Visiooni jaoks pakutud 

täiendus on liiga detailne, tegu on pigem 

vahendinga visioonis seatud sihtideni 

jõudmiseks. 

Mainitud põhimõtete ehk n-ö arengukava 

väljatöötamine on hõlmatud koostamisel 

olevas elukestva õppe strateegias

Lisada uus mõõdik (5.2): „Kõigi haridusastmete formaalharidus 

annab õppimiseks või töötamiseks vajalikud aine- või 

erialakohased digitaalsed oskused“. Mõõtmismetoodika  tuleb 

välja töötada, mõõta võib IKT rakendamisega õppetöö sagedust 

või osakaalu. Uue mõõdiku sisseseadmist toetab üldhariduse riiklik 

õppekava, kus digitaalsete oskuste andmine on ettenähtud 

aineõppe kontekstis

Haridusministee

rium

Sisuliselt arvestatud. Nii ptk 5.2 meede 1 kui 

meede 2 mitmed tegevused toetavad toodud 

eesmärgi - õppimiseks või töötamiseks 

vajalikud IKT-oskused 

formaalharidussüsteemist - saavutamist. 

Lisaks nähakse arengukavas ette IKT-

pädevuste mõõtmisega ning analüüsiga 

seotud tegevuste (nagu nt IKT -tasemetööd, 

rahvusvahelistes võrdlusuuringutes osalemine, 

analüüsivõimekuse suurendamine jne) 

toetamist 

Lisada meetmed, mis osutavad, kus ja kuidas tekib kõrgem 

analüüsivõimekus ja koolituspotentsiaal. Kokkupuude TAjaI 

strateegiaga peab olema laiem kui ainult andmete avalikustamine 

ja vahetamine. Oluline on tagada, et valdkonna 

analüüsikompetentsi toetamiseks tekiks vajalik teadlastest 

koosnev kompetentsikeskus või –võrgustik. 

Haridusministee

rium

Sisuliselt arvestatud. Ptk 3 meetme 3 tegevus 

1 näeb ette andmeanalüüsi kompetentsi 

tõstmise nii avalikus kui erasektoris, 

sealhulgas vajadusel teadusasutustes. Eelkõige 

peaks analüüsikompetentsi tekkimist 

teadusringkondades toetama TjaAjaI 

strateegias sisalduv tegevuste suund (nt IKT 

kui kasvuala tugimeetmetes )

5.3 meede 1: toetame IKT arenduste hankimise parimate 

praktikate juhiste loomist, hankega võiks kaasneda nn 

innovatsiooniekspertiis ja asutustevaheline koostöö (nt 

ühishanked)

Haridusministee

rium

Sisuliselt arvestatud. Arengukavas vastavat 

punkti detailsemaks ei ole kirjutatud, ent 

ettepanek võetakse arutelule juhendi 

väljatöötamisel



Riigiportaali eesti.ee arendamist käsitlev punkt peaks olema 

olulisemana esile toodud ja konkreetsemalt sõnastatud 

Haridusministee

rium

Mitte arvestatud. Riigiportaali eesti.ee 

arendamine peab olema osa kesksete 

teenustaristu komponentide arendamisest, 

mitte eraldiseisev

Strateegia juhtimisskeem on planeeritud väga keerulisena. 

Soovitame kaaluda juhtimisskeeme, mis toetuvad väiksemale 

arvule komisjonidele jt juhtorganitele

Haridusministee

rium

Sisuliselt arvestatud. Strateegia elluviimise osa 

on täiendatud 

Teeme ettepaneku eelnõus täiendavalt välja tuua meetmed või 

tegevused, mis tagaksid avalikud teenused olukorras, kus e-

teenused ei tööta seotud IKT-vahendite mittetoimimise tõttu. 

Siin ei pea me silmas elutähtsaid teenused, vaid kõiki teisi e-

teenuseid, mille toimimise õigustatud ootused kasvavad 

infoühiskonna arengukava rakendamisel

Sotsiaalministee

rium

Juhul kui e-

teenuseid 

ei ole 

võimalik 

kasutada, 

peavad 

teenuste 

jaoks olema 

alternatiivs

ete kanalite 

kasutamise 

plaanid ning 

võimekus 

plaanide 

koostamise

ks ja 

rakendamis

eks

Sisuliselt arvestatud. Kuivõrd e-teenuste 

osatähtsus on kasvanud viimaste aastate 

jooksul ja kasvab jätkuvalt lähiaastatel, siis 

peaksid teenuseosutajad oluliste avalike 

teenuste jaoks koostama teenuse osutamise 

plaanid juhtudeks kui infosüsteemide töö on 

häiritud või katkenud. Teenuse olulist peaks 

hindama iga asutus ise lähtuvalt teenuse 

katkestusest tingitud võimalikest 

mõjudest/kahjudest. Teenustele peaksid 

olema määratud teenustaseme nõuded. 

Teenustasemete nõuete määramisele aitab 

kaasa arengukava avalikele teenustele 

kehtestavate ühtsete kvaliteedinõuete 

sätestamise kaudu



Dokumendis on selgelt piiritlemata visioonid ja kindel fookus, 

kuhu 2020. aastaks soovitakse jõuda. Dokument on liialt idealistlik 

ja eesmärgid on seostamata. Katusvisioon ei peegelda Eesti 

kaugemat nägemust sellest, millisena soovime infoühiskonda 

aastal 2020 näha ning liiga vähe on tähelepanu pööratud 

inimressursi arendamisega seonduvatele küsimustele. Samuti 

puudub visioon kvaliteedikontrollist, sealhulgas töökindluse 

tagamisest, lahenduseks pakutakse vaid metoodikate 

väljatöötamisi

Siseministeeriu

m

Osaliselt arvestatud. Turvalisuse mõõdet on 

arengukavas selgemalt lahti kirjutatud nii 

visiooni kui üldeesmärgi tasemel ning 

arengukavale lisatud infoühiskonna 

arendamise põhimõtetes.

 Visioon on loodud laiapõhjaliste arutelude 

tulemusel ehk tegemist on jagatud 

nägemusega, kuhu infoühiskond aastaks 2020 

võiks välja jõuda. Selle sisu vaadates on 

tegemist ambitsioonikate sihtidega, mille 

realiseerimine pole täna sugugi kindel. Fookus 

on seatud selgelt riigi "suurte" eesmärkide 

toetamisele IKT vahenditega. Inimressursi 

arendamise täiendav toonitamine visiooni 

osana pole põhjendatud - rohkem on tegemist 

vajaliku vahendiga teiste sihtide 

saavutamiseks

Katusvisioonis märgitakse, et Eestisse tullakse uudseid IKT-

lahendusi tegema ja katsetama kogu maailmast. Samuti on 

väljakutsete ja võimaluste analüüsis kirjas, et Eesti on suurepärane 

keskkond uute lahenduste loomiseks ja kasutuselevõtuks ning siia 

on võimalik meelitada välistegijaid või leida välispartnereid. 

Kahjuks ei leia enam meetmete juures selgitusi selle kohta, kuidas 

neid „tegijaid“ siia meelitatakse. Lisaks heale töökohale on 

välismaalastel Eestisse tööle/elama asudes vaja näiteks 

rahvusvahelist haridust andvat kooli, inglisekeelset lasteaeda jne. 

Kuna hetkel on need võimalused üsna piiratud, siis peaks 

meetmete juures need teemad olema kindlasti käsitletud

Siseministeeriu

m

Sisuliselt arvestatud. Infoühiskonna 

arengukava panustab targa tööjõu 

siiameelistamisse mugava ning tõhusa 

teenuskeskkonna kaudu. Targa tööjõu 

elukeskkonna muud aspektid nagu 

lasteaedade, koolide jne olemasolu on väga 

tähtsad, ent jäävad väljapoole IKT-poliitika 

ulatust - siin on tegu koostöökohaga erinevate 

poliitikate, sh Siseministeeriumi koostatava 

regionaalpoliitika arengukavaga 2020



Mõõdik „Kõigil on võimalik kasutada kiiret internetti“: 

Lairibataristuga seotud internetiühenduse kohta on arengukava 

erinevates osades kasutatud mõisteid „kaasaegne“ ja „kiire“. 

Arengukava lk. 6 on viidatud seejuures Praxise uuringule „EstWin2 

ettevalmistamine: turg ja turutõrked“ (2012), mille andmetele 

tuginedes puudub täna kiirele (üle 40 mbit/s) internetile 

juurdepääs ligi 650 000 elanikul. Arengukava punktis 5.1 riigi 

arengut toetava IKT-taristu mõõdikuna välja toodud „Kõigil on 

võimalik kasutada internetti“ puhul on räägitud 30 mbit/s kiirusega 

internetiühenduse kättesaadavusest, kusjuures 2011. aasta 

algtasemeks on 11,3% leibkondade arvust. Alusandmete erinevus 

eelviidatud kahe allika lõikes tundub märkimisväärne, mis tekitab 

segadust kiire internetiühenduse mõiste hoomamisel ja tänase 

seisu kaardistamisel

Siseministeeriu

m

Arvestatud. Sõnastust on täpsustatud ning 

allikate kasutust ühtlustatud

Mõõdik „Teenuste baastaristu toetab Eesti elanike ja ettevõtjate 

toimetamist nii kodus kui piiriüleselt“: Mõõdikus on toodud välja, 

et teenuste baastaristu alusel on tööle pandud ja kasutusse võetud 

vähemalt viis piiriülest teenust vähemasti viie Läänemere regiooni 

riigiga. Selgusetuks jääb, miks viis teenust ja millest selline numbri 

valik. Samuti ei selgu dokumendist, mida need teenused 

sisaldama peaksid või mis on nende funktsionaalsus?

Siseministeeriu

m

Osaliselt arvestatud. Mõõdiku sõnastust ja 

sihttaset on täpsustatud. 

Teenuste sisu ja funktsionaalsuse täpsem valik 

ja määratlus on rakendusjärgu küsimus

Meede 2 „Kõrgemate IKT-oskuste edendamine“: Antud tegevused 

ei ole piisavalt ambitsioonikad, et tagada vajalikul määral 

täiendavaid ametikohti ja kvalifitseeritud tööjõudu. Ka ei ole selge, 

kuidas kavatsetakse jõuda eesmärgini, mille kohaselt annavad 

aastaks 2020 IKT tooted ja teenused 20% kogu ekspordist. Sisend 

rakenduskava koostamiseks peab Siseministeeriumi hinnangul 

olema arengukavas

Siseministeeriu

m

Mitte arvestatud. Oodatud on 

Siseministeeriumi konkreetsed ettepanekud 

kõrgemate oskuste edendamise meetmesse 

lisamiseks. Ekspordi eesmärgi saavutamiseks 

on infoühiskonna arengukaval pigem toetav 

roll: otsesed tegevused selle toetuseks 

sisalduvad pigem ettevõtluse kasvustrateegias 

ning ITL tegevuskavas (visioon on loodud 

mitmetele strateegiatele ühisena)



Mõõdik „Avaliku sektori teenused on tõhusad, terviklikud ja 

jätkusuutlikud“: Indikaatori „Kodanike ja ettevõtjate rahulolu 

avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteediga“ puhul jääb 

selgusetuks, millist metoodikat ja allikat on kasutatud alg- ja 

sihttasemete määratlemisel ning milliseid avalikke teenuseid on 

seejuures silmas peetud (kas rahulolu e-teenustena osututavate 

või kõigi avalike teenustena sõltumata osutamise viisist). Samuti 

tuleks viide metoodikale või andmeallikale lisada teistegi 

arengukava mõõdikute alg- ja sihttasemete puhul

Siseministeeriu

m

Arvestatud. Olemasolevate metoodikate ja 

andmete puhul läbivalt joonealune viide 

lisatud, sh mainitud indikaatorile

Jääb ebaselgeks, millised avalikud teenused on infoühiskonna 

arengukava objektiks. Infoühiskonna arengukava fookuseks ei 

peaks olema riigi kõigi avalike teenuste üleüldine arendamine, sh 

kvaliteedistandardite väljatöötamine. Riigi infoühiskonna 

arengukava peaks keskenduma ikkagi avalike teenuste 

kättesaadavuse ja kvaliteedi arendamisele läbi e-lahenduste 

edendamise ja sellega otseselt seonduvate tegevuste. Kuna IKT on 

kõiki arengukavasid läbiv teema, siis konkreetsete avalike e-

teenuste arendamine peab toimuma valdkondlikes arengukavades

Siseministeeriu

m

Arvestatud. Mõistete peatükis (vt Lisa 1) on 

täpsustatud, millistele teenustele arengukavas 

keskendutakse (vastavalt "Avalike teenuste 

korraldamise rohelise raamatu" määratlusele). 

Nõustume, et konkreetsete valdkondlike 

avalike (e-)teenuste arendamise planeerimine 

peab toimuma valdkondlikes arengukavades. 

Infoühiskonna arengukava eesmärk on 

töötada välja avalike teenuste ühtsed 

kvaliteedinõuded ning põhimõtted avalike 

teenuste arendusprotsessiks. Lisaks toetatakse 

teatud kriteeriumidele vastavate (vt ptk. 5.3 

meede 1, tegevus 5) projekte, mis on 

suunatud avalikke teenuseid toetavate IKT-

lahenduste arendamiseks

Tegevuse „Piiriülese liikumise hõlbustamiseks edendatakse 

mitmekeelsust toetavate IT lahenduste arendamist ja 

kasutuselevõtmist“ juures jääb selgusetuks selle meetme 

eesmärk. Kas eesmärgiks on sama rakenduse kasutuselevõtt 

välisriikides või on Eestil endal vaja mitmekeelseid rakendusi? 

Siseministeeriumi hinnangul tuleb vältida mittevajalikke arendusi

Siseministeeriu

m

Arvestatud. Sõnastust on täpsustatud. 

Mõeldud on, et välisriikidest inimeste ja 

ettevõtete Eestisse tuleku soodustamiseks on 

oluline pakkuda olulisi teenuseid 

mitmekeelsena Eestis 



Arengukava on oma olemuselt väga üldistav, see tähendab, et 

puuduvad konkreetsed ja põhjendatud tegevused, suunad, 

eesmärgid. Valdavalt on märksõnadeks parem, tõhusam, kiirem, 

nutikam – aga millega võrreldes, kuidas me seda mõõdame? 

Siseministeeriu

m

Mitte arvestatud. Sõnaliselt väljendatud 

sihtide konkretiseerimiseks on välja pakutud 

mõõdikud. SiM ettepanekud 

eesmärkide/mõõdikute sisu täpsemaks 

sõnastamiseks on teretulnud

Dokument ei anna välja arengukava mõõtu, sest arengukava peab 

näitama, kuhu me jõuda soovime aastaks 2020.Kõige olulisem 

jääb puudu - milline on meie IKT võimekus ja tehniline baas täna - 

kas see kõik kannatab Eesti nn e-tiigri kuvandit välja? Kas saame 

sellele toetudes öelda, et aastal 2020 annavad IKT teenused ja 

tooted 20% ekspordist - ja seda põhjusel, et "mõtleme teistmoodi 

ja tegutseme vilkalt"?

Siseministeeriu

m

 Momendil 

tegeletakse 

pigem 

olemasolev

a tehniliste 

lahenduste 

täiustamist

ega ning 

murekohta

des hakkab 

silma 

peamiselt, 

et Internet 

ei kata veel 

terviklikult 

meie 

territooriu

mi ning 

avalik 

sektor ei 

kasuta ära 

kõiki 

võimalusi. 

Lahendus 

(tuleb 

valdkonda 

paremini 

koordineeri

da) ei tundu 

Mitte arvestatud. Arengukava, nii selles 

sisalduv infoühiskonna visioon kui ka 

arengukava eesmärgid, väljendab 

konkreetseid sihte aastaks 2020, võttes 

sealhulgas arvesse tänast võimekust ja 

tehnilist baasi. 

Mainitud ekspordialase visiooni sihini 

jõudmiseks ei piisa ainult käesolevast 

arengukavast. Eesti ettevõtjate 

ekspordivõimekuse tõusul on võtmeroll 

ettevõtluse kasvustrateegial ja ITLi 

tegevuskaval. Kordame üle eelnõus sätestatu, 

et infoühiskonna visioon on loodud mitmete 

strateegiate peale ühisena. Visioonini 

väljajõudmise realistlikkuse hindamiseks tuleb 

neid kavasid seepärast vaadata ja ellu viia 

koos, nagu on ka kavandatud



Dokumendi suurimaks puuduseks on selle tagasihoidlik seos 

tegelikkusega – hetkeolukorra analüüs ei anna piisavat ülevaadet 

tegeliku olukorra kohta ning seetõttu puudub usk, et dokumendis 

toodud tulevikuideed on realistlikud. Hetkeolukorra analüüsile 

tuleks lisada faktiline analüüs riigi IT tehnilisest hetkeseisust. 

Statistiliste andmete puudumisel (millele analüüsis viidatakse) 

tuleks allikmaterjalina maksimaalselt ära kasutada kõik valdkonnas 

tehtud riigisisesed uuringud ja ülevaated (nt Riigikontrolli poolt 

koostatud aruanded, asutuste sisemised analüüsid IT-protsesside 

ja probleemide kohta jne). Nii arengukava sissejuhatuses kui Lisas 

1 „Väljakutsete ja võimaluste analüüs“ puudutatakse kahte olulist 

teemat liiga üldiselt. Esimene teema on asutustevaheline koostöö 

teenuste arendamisel ning IT-lahenduste konsolideerimine ja 

tsentraliseerimine. Siseministeeriumi hinnangul vajab täpsemat 

analüüsi IT-ühendasutuste loomisega seonduv:  RIK, SMIT, RMIT – 

kas suund on õigustanud ja kuidas nende kaudu edaspidi paremini 

kitsaskohti ja väljakutseid ületada ? Tõdetakse, et „tehnoloogiliselt 

on olemas rohkelt lahendusi, kuidas eri inimesi, asutusi, 

funktsioone ka hajusalt suuta ühiselt tööle panna ja juhtida…“ 

Selline tõdemus vajaks analüüsis kindlasti lahti kirjutamist: mis 

metoodikaga täpsemalt on tegu, kas ja kuidas on plaanis seda 

riigiasutuste osas kohaldada. Ka IKT-sektorit puudutav osa 

analüüsis võiks olla oluliselt põhjalikum. Tuuakse küll välja 

puudus, et riigiasutused ei kasuta IKT potentsiaali maksimaalselt 

ära, aga analüüs võiks proovida ka selgitada, millele see tugineb ja 

Siseministeeriu

m

Osaliselt arvestatud. Analüüsiosa on IKT-

sektori ning IT-lahenduste konsolideerimise 

osas täiendatud. Samas pole põhjendatud IT-

ühendasutuste teema väga tugevalt 

keskmesse tõstmine, sest tegemist on nii e-

riigi arengus kui ka eriti laiemalt infoühiskonna 

arendamises eeskätt ühe toetava (ja mitte ise 

eesmärgiks seatava) tegevussuunaga. 

Läbiviidud analüüsis on kasutatud ulatuslikult 

faktilist materjali, sh riiklikku statistikat, 

läbiviidud uuringuid ja Riigikontrolli auditeid

Muude  oluliste eesmärkide ja tegevuste kõrval on jäänud 

tähelepanuta valdkondlikud tegevused ettevõtete e-äri ja e-

kaubanduse tegevusvõimaluse edendamiseks, parandamaks 

eeskätt väike- ja keskmise suurusega ettevõtete tegevuseelduseid 

ja ligipääsu globaalsetele turgudele

Siseministeeriu

m

Mitte arvestatud. Ühtse teenusteruumi, 

sidetaristu ning ka oskuste tõstmise osas on e-

äri ja e-kaubanduse edendamiseks vajalikud 

tugitegevused kavandatud. 

Muud, otseselt ettevõtluse toetamisele 

suunatud meetmed selleks sisalduvad 

ettevõtluse kasvustrateegias



Dokumendi sisust on näha uute ideede vähesust, pigem 

parendatakse olemasolevat – Internet läheb kiiremaks, katab 

Eestit paremini, uus põlvkond oskab olemasolevat kasutada ja 

avaliku sektori info ja teenused on paremini kättesaadavad 

elektroonselt, erasektor on rohkem kaasatud, areneb kaugtöö jne. 

Samas on jäetud tähelepanuta Eesti elanikkonna vananemine ja 

sellega seoses väiksema/aeglasema õppimisvõimega ning ajast 

vaikselt mahajääva elanikkonna osa suurenemine

Siseministeeriu

m

Sisuliselt arvestatud. Elanikkonna vananemist 

arvestades on arengukavas kavandatud 

tegevusi elanike IKT-oskuste tõstmiseks, eriti 

vanemaealiste seas, et oleks võimalik 

infoühiskonna arenguga laiemalt edasi minna. 

Lisaks on kavandatud tegevused nn abistatud 

(e-) teenuste kasutamise, mitmekanalisuse, jm 

teenuste kättesaadavuse tõstmiseks, sh 

vanemaealisele elanikkonnale.

Lähtekohaks on olnud, et vananemisest ei 

kujuneks infoühiskonna arengule pidur

Seoste osas teiste arengukavadega ei ole kirjeldatud seoseid 

valmimisel olevatest arengukavadest regionaalarengu 

strateegiaga aastani 2020. Seotus regionaalarengu strateegia 

eelnõuga tuleks kindlasti välja tuua, eeskätt strateegia 

tegevussuundade osas IKT oskuslikumaks rakendamiseks 

omavalitsuste paremaks haldusvõimekuseks ning Eesti 

toimepiirkonna keskuste tagamaal teenuste ja elukeskkonna 

kohandamiseks hõreasustuse tingimustele. Seejuures näeb ka 

regionaalarengu strateegia eelnõu ette kiire elektroonilise side 

baasvõrgu väljaarendamise lõpuleviimist hõreasustuspiirkondades 

ja juurdepääsuvõrkude rajamist baasvõrgust lõpptarbijateni Arvestatud, täiendused lisatud pkt 7



Arengukavas ei ole arvestatud mitmete riigi uue regionaalarengu 

strateegia 2020 ettevalmistamise käigus tehtud ettepanekutega 

Infoühiskonna arengukava tegevuste kujundamiseks IKT 

oskuslikumaks rakendamiseks Eesti omavalitsuste paremaks 

haldus- ja arendusvõimekuseks. Siseministeeriumile ei ole 

laekunud ka selgitusi ettepanekute väljajätmise kohta. Seetõttu 

teeme jätkuvalt ettepaneku infoühiskonna arengukava 

meetmestiku täiendamiseks järgmiste regionaalarengu strateegia 

2020 eelnõuga ettenähtud tegevusteks:

Siseministeeriu

m

1) IKT tehnilise taristu keskse haldus- ja renditeenuse ning muude 

IKT tugiteenuste osutamine kohalikele omavalitsustele (sh KOV IT 

teenusekeskuse baasteenuse käivitamine ning maavalitsuste ISKE 

ja KOV-de ISKE II projektide tegevuste elluviimine) 2) Kohalike 

omavalitsuste haldus- ja arendusvõimekust toetavate 

infosüsteemide ja intelligentsete IT-teenuslahenduste 

väljatöötamine (sh viiakse läbi KOV-de ruumilise planeeringu 

infosüsteemi funktsionaalsuse ja kasutusmugavuse täiendamine; 

VOLIS-e II etapi arendustööd; KOV-de teenuseprotsesside 

andmekogu arendamine; kohalike omavalitsuste veebiportaali 

baastarkvara ja geoinfo mooduli uuendamine; kohaliku 

omavalitsuste menetluste infosüsteemi edasiarendamine)

Siseministeeriu

m

Osaliselt arvestatud. Haldusteenuste 

osutamist ei pea arengukava koostajad 

võimalikuks ega vajalikuks, sest see peaks 

olema iga asutuse korraldada. KOVide 

kesksete IT-lahenduste väljatöötamine nende 

arendusvõimekuste tõstmiseks on 

infoühiskonna arengukavasse sisse viidud (vt 

ptk 5.3, meede 1, tegevus 5a)



Arengukavas tõdetakse, et meetmed on kooskõlas Eesti 

julgeolekupoliitika alustega ning et teenusetaristu turvalisena 

arendamine aitab kaasa küberjulgeoleku tagamisele (peatükk 7, 

alalõik „Katusstrateegiad“). Samuti viidatakse Arengukava olulisele 

seosele „Küberjulgeoleku strateegiaga 2014-2017“. Tegelikkuses ei 

selgu dokumendist, kuidas tagatakse planeeritavate lahenduste 

turvalisuse haldamine. Arengukavas või sellega seotud 

dokumentides peab täpsemalt lahti kirjutama protsessi, kuidas 

tagatakse arengukava rakendusplaanide ühilduvus 

Küberjulgeoleku strateegia rakendusplaanides ettenähtud 

tegevustega

Siseministeeriu

m

Sisuliselt arvestatud. Arengukavale on lisatud 

infoühiskonna arendamise põhimõtete 

peatükk (Lisa 1), mis sätestab: "Kindlustada 

tuleb mitteaktsepteeritavate riskide 

maandamine info- ja sidesüsteemides, 

arvestades turvalisuse nõuetega süsteemide 

disainimisel ning kogu nende elutsükli vältel". 

Teisisõnu, IKT-lahenduste turvalisuse 

tagamine/haldamine toimub iga üksikprojekti 

tasemel. Ühilduvus infoühiskonna arengukava 

ja küberjulgeoleku strateegia 

rakendusplaanide vahel tagatakse - sarnaselt 

teiste arengukavade rakendusplaanidega - 

vastastikuste läbirääkimiste ja kohtumiste 

käigus



Infoühiskonna arengukava peaks pöörama tähelepanu ka 

telefoniteenusele, kust oleks võimalik saada infot riigi toimimise 

kohta telefoni teel. Telefoniteenust on võimalik ühildada ka IT 

lahendustega (nt Skype)

Siseministeeriu

m

 See aitaks 

kasutajatel 

elektroonili

selt 

vajadusel 

abi saada, 

oleks 

kompetents

ikeskuseks 

ja 

juhendaks 

telefoni teel 

riigiga 

lihtsamalt 

suhtlema. 

Kõik ei 

kasuta 

Internetti – 

seega oleks 

selline 

teenus 

oluline, sest 

ka need, 

kes ei ole 

igapäevasel

t Internetis, 

peavad  riigi 

poolt 

teenindatu

Sisuliselt arvestatud. Telefoniteenus on üks 

kanalitest, millega teenuste osutamisel 

arvestada. Meetme "paremate avalike 

teenuste arendamine" raames kavandatud 

tegevustega toetatakse ka telefoniteenuse 

kasutuselevõttu ja arendamist, see on näitena 

ka välja toodud



Kehtiv riiklik õppekava loob valmisoleku e-õppe laiapõhjaliseks 

kasutamiseks, vajalikud sünergilised eeldused kahe valdkonna 

vahel tuleb luua selgemalt. Arvutialaste pädevuste arendamine 

peab olema teadlik. Arvutikasutaja on juba 1. klassi laps e-kooli 

näol, seega tuleb kooliharidusse lisada aineid, mis aitaksid 

inimestel õppida elementaarseid tehnilisi oskuseid juba algkoolis

Siseministeeriu

m

Sisuliselt arvestatud. IKT-oskuste edendamise 

tegevused ongi kavandatud sünergilisena, sh 

pannakse eri osapoolte panus ja konkreetsed 

tegevused paika rakendusplaanis

Arengukavas ei ole välja toodud, kes mille eest konkreetselt 

vastutab ja mis ajaks töö peab tehtud olema

Siseministeeriu

m

Mitte arvestatud. Konkreetsed tähtajad 

vastutajatega sätestataks rakendusplaanis

Arengukava sõnastus peaks olema selgem, ladusam ja 

läbimõeldum

Siseministeeriu

m

Sisuliselt arvestatud. Sõnastusi on täpsustatud 

ning arengukava lõppversioon läbib keelelise 

ülevaatuse

"Tuntud näidetena tehakse Eestis 99% pangatehingutest ning 95% 

üksikisiku tuludeklaratsioonidest interneti vahendusel".  Lause 

esimesel poolel puudub viide algallikale. Kui tõepoolest 99% 

pangatehingutest tehakse interneti vahendusel, siis miks meie 

pangakontorite arv on siiamaani nii suur? 

Siseministeeriu

m Arvestatud. Allikat täpsustatud

"Enim kasutatavad teenused on lihtsad ja mugavad". Dokumendid 

puudub selgitus, kuidas mõõta lihtsust ja mugavust? 

Siseministeeriu

m

Mitte arvestatud. Visiooni tekstis pole selline 

detailne täiendus põhjendatud, 

vastavasisulised täpsemad eesmärgid on 

dokumendis edaspidi lahti kirjutatud ning 

kriteeriumid pannakse täpsemalt paika 

rakendusjärgus 

Kõrgem tööhõive. "IKT nutika kasutamise najal on tekkinud 

rohkem uusi kõrge lisandväärtusega töökohti. IKT laialdane 

kasutuselevõtt on kiirendanud struktuurseid muudatusi tööturul ja 

kadumas on IKT-oskusi mittenõudvad töökohad.“ Kui me 

lahendame kõik tegevused/liigutused nutikate IKT lahendustega, 

siis võib ka spekuleerida, et sellega kaasneb töökohtade 

vabanemine. Kas selle peale on mõeldud, mis nendest inimestest 

saab, kes nad on ja kui palju neid on?

Siseministeeriu

m

Sisuliselt arvestatud. Juba visioonis on välja 

toodud, et IKT kasutuselevõtt tekitab töötust. 

IKT-oskuste omandamine võimaldab aga 

inimestel uut tööd leida. Vastavalt on IKT-

oskuste meetmes ka tegevusi kavandatud, sh 

nt täiend- ja ümberõppe tugevaks 

arendamiseks



„Eesti ettevõtete tootlikkus on tõusnud vähemalt 80%-ni EL 

keskmisest sellel najal, et IKT-lahendused on enamikes 

majandusharudes laialdaselt kasutusel." Jääb selgusetuks, mille 

alusel see protsent kujunenud on? 

Siseministeeriu

m

Sisuliselt arvestatud. Tegemist on Eesti 2020 

raames sätestatud tootlikkuse tõstmise sihiga

"Arendatakse välja avaliku sektori terviklik ja koosvõimeline 

infohaldus, muutes kogu asjaajamise riigis ja riigiga täielikult 

paberivabaks.“ Kas täielikult paberivaba asjaajamise mõju on 

analüüsitud? Mis on selle positiivsed ja negatiivsed küljed?

Siseministeeriu

m

Sisuliselt arvestatud. Tegemist on juba 

varasemates arengukavades sisaldunud sihiga, 

mille mõju on varasemalt hinnatud 

positiivseks, ent mis on jäänud seni 

realiseerimata. Seega on tegu jätkuvalt 

relevantse eesmärgiga. Täiendavat 

mõjuanalüüsi ei pea otstarbekaks, pigem 

tehakse seda vajadusel rakendamise järgus 

konkreetsete arendustegevuste raames ja 

kaupa

Nutika riigivalitsemise all mainitakse avaliku sektori 

kuluefektiivsust. Teeme ettepaneku kirjutada eesmärgina sisse 

avaliku vahendite eest teostatud arendusvahendite 

taaskasutamise. See tähendaks tarkvara komponentide 

taaskasutusse andmist ja nende populariseerimist (nö Eesti sisene 

joinup.eu)

Siseministeeriu

m

Sisuliselt arvestatud. Tegemist on tegevusega, 

mis arengukavas juba sisaldub. Selle eraldi 

eesmärgiks/mõõdikuks seadmine pole 

piisavalt põhjendatud (nt teiste mõõdikute 

prioriteetsusega võrreldes)



Peame asjakohaseks infoühiskonna arengukava 2020 seostamise 

KOV IKT arengukava 2015-ga

Siseministeeriu

m

Kohalike 

omavalitsus

te IKT 

arengu 

üldine 

suund on 

kirjas 

infoühiskon

na 

arengukava

s ning 

konkreetse

malt KOV 

IKT 

arengukava 

2015-s 

Arvestatud, seosed KOV IKT arenguakavaga on 

sisse viidud (vt ptk 7)

Jagame seisukohta, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 

on oluliseks tööriistaks inimeste elukvaliteedi tõstmisel ning selle 

kasutamine võimaldab tõsta majanduse konkurentsivõimet, sh 

traditsioonilistes majandusharudes. Siinjuures on murettekitavaks 

faktiks, et Eestis eksisteerib siiski veel palju kohti (eriti hõredama 

asustusega maapiirkondades), kuhu kaasaegne internetiühendus 

ei ole veel jõudnud

Põllumajandus

ministeerium

Sisuliselt arvestatud. Sellest kaalutlusest 

lähtub ka sidetaristu arendamise meede ja 

vastavad eesmärgid arengukavas



Anname teada, et Põllumajandusministeeriumis koostamisel oleva 

„Maaelu arengukava 2014-2020“ raames ei ole ette nähtud eraldi 

meedet lairibaühenduse baasvõrgu väljaehitamiseks. Samas on 

plaanis info- ja kommunikatsioonitehnoloogia poolt pakutavate 

võimaluste ärakasutamiseks võimaldada erinevate „Maaelu 

arengukava 2014-2020“ investeeringumeetmete raames nii 

põllumajandustootjatel, toiduainetööstustel kui muudel 

maaettevõtjatel muu investeeringu osana investeerida ka 

juurdepääsuühendustesse baasvõrgule (n.ö viimase miili 

ühendused). Lisaks sellele rakendatakse „Maaelu arengukava 2014-

2020“ raames Leader meedet, mis põhineb piirkondlikel kohalike 

omavalitsuste, ettevõtjate ja mittetulundusühenduste 

väljatöötatud strateegiatel, mis võivad ette näha ka kohaliku 

mõjuga info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alaseid tegevusi, nt 

juurdepääsud baasvõrgule, teadlikkuse tõstmise alased tegevused 

jmt. Palume eelpool väljatoodut arvesse võtta „Eesti 

infoühiskonna arengukava 2020“ meetme 1 Sidevõrkude 

arendamine ning rakendusplaani väljatöötamise käigus

Põllumajandus

ministeerium

Sisuliselt arvestatud. Selgitustega arvestatakse 

rakendusplaani koostamisel

Põllumajandusministeerium eelistaks võimalusel kahetasandilise 

visiooni asemel nende ühildamist

Põllumajandus

ministeerium

Arvestatud. Eraldi arengukava visiooni 

uuendatud eelnõus pole

Teeme ettepaneku võimalusel lisada meetme Eesti IKT kogemuse 

levitamine rahvusvaheliselt tegevuste nimistusse ühe tegevusena 

selliste „demokeskuste“ loomise, mis aitaks rahvusvahelistel 

messidel, näitustel tagatud kindla kvaliteediga ja  lihtsamalt Eesti 

IT arengu edusamme eksponeerida ning mida oleks võimalik soovi 

korral koostööorganisatsioonilt laenutada

Põllumajandus

ministeerium

Sisuliselt arvestatud. Tegu on ettepanekuga, 

mida tuleks arvestada rakendamisjärgus. Nt  

näeb rakendusplaan 2014-2015 eelnõu ette 

interaktiivse e-Eesti tutvustusmaterjalide 

paketi väljatöötamise ja ajakohastamise

Soovime kavandatavatest ressurssidest ülevaate saamiseks 

hiljemalt ka arengukava kooskõlastamisel selle rakendusplaani 

näha

Põllumajandus

ministeerium

Arvestatud. Arengukava esitatakse 

kooskõlastamisele koos rakendusplaaniga



Praegune infoühiskonna arengukava eelnõu keskendub uute 

moodsate lahenduste loomisele (mobiilsusele, pilvetehnoloogiate 

rakendamisele, agiilsusele, koostöös uute taristute loomise 

põhimõtetele , nutikale IKT kasutusele jne).

Samas on vajalik tähelepanu pöörata ka vanade äriprotsesside 

oluliselt toetavate infosüsteemide elushoidmisele ja tehnoloogilise 

võla likvideerimisele kõige mõistlikumal viisil.

Tehnoloogiline võlg, kui täiesti normaalne nähtus, tuleneb aastaid 

kiirustades ja tolleaegseid parimaid teadmisi rakendades tehtud 

arendustegevusest. Nimetatud vajakajäämised võivad olla 

põhjustatud nii tarkvaraarendusettevõtjate, kui ka tellijate 

tegevustest. Levinud näitena võib tuua ka parktika, et 

infosüsteeme hoitakse elus 10-20 aastat ning ühel hetkel ollakse 

olukorras, kus tehnoloogia arengust, inimeste kompetentside 

muutumisest (programmeerimiskeelte oskus käib trendidena) ja ka 

vajaliku sisulise oskusteabe hääbumisest (emuleerimine ka enam 

ei aita) tulenevalt, ei ole enam võimalik tagada infosüsteemide 

terviklikust ja käideldavust.

Keskkonnaminis

teeriumi 

Infotehnoloogia

keskus

Arvestatud. Arengukava üks olulisemaid 

eesmärke on olemasolevate IT-lahenduste re-

engineering, tagamaks IKT-lahenduste 

vastavus aja nõuetele. Sel eemsmärgil on ptk 

5.3 meetme 1 tegevusi (täpsemalt tegevus 5d) 

sõnastust täiendatud, lisades toetatavate IKT-

arendusprojektide sekka re-engineering'u 

projektid, mis aitavad parendada avalike 

teenuste kvaliteeti ning vähendada teenuste 

osutamisega seotud kulusid pikemas 

perspektiivis 



Infoühiskonna katusvisioon on lai, kuid sisaldab ka konkreetselt 

mõõdetavaid eesmärke. Visiooni punktis 1 (Inimeste parem elu) 

rõhutatakse, et “tagatud on inimestele kontroll oma elu 

privaatsuse üle”, kuid dokumendi hilisemad osad ei too välja, kus 

täpselt privaatsuse tagamisele peaks tähelepanu pöörama. Me 

leiame, et arengukava tuleks täiendada järgmistes kohtades:

Cybernetica

Meie 

hinnangul 

on 

isikuandme

te 

privaatsus 

infoühiskon

na üks 

oluline 

komponent

, mida 

nõuavad 

isikuandme

te kaitse 

seadused 

Eesti ja 

Euroopa 

tasandil. 

Ennekõike 

tuleb 

tähelepanu 

pöörata 

andmete 

analüüsil 

tekkivatele 

privaatsusri

skidele.



Lk 8, 2. Hetkeolukorra analüüs, Trendid

Lisada uus lõik analüütikat ja suurandmeid käsitleva lõigu ning 

kasutajaliideste lõigu vahele. Uus tekst:

"Nii suurandmete, linkandmete kui avaandmete kasutamisel 

tagatakse isiku eraelu puutumatus. Selleks arendatakse edasi ning 

rakendatakse analüütikalahenduste loomisel privaatsust 

edendavaid tehnoloogiaid (Privacy Enhancing Technologies)" Cybernetica

Sisuliselt arvestatud, trendianalüüsi 

täiendatud

Täiendada 5.3. Alaeesmärk III: Nutikam riigivalitsemine, meede 3 

tegevusi järgmiselt:• Toetatakse analüüsivõimekust edendavate 

IKT-lahenduste loomist ja kasutuselevõttu avalikus sektoris. 

Isikuandmete töötlemisel tagatakse isikute privaatsus.

• Uuritakse täiustatud analüütika (Advanced Analytics), 

suurandmete (Big Data) ning privaatsust säilitava andmekaeve 

(Privacy-preseving Data Mining) trendiga kaasnevaid võimalusi 

andmete reaalajas jälgimiseks ning ennustavate poliitikaotsuste 

tegemiseks, viiakse läbi vastavaid pilootprojekte Cybernetica

Sisuliselt arvestatud. Arengukavale on lisatud 

infoühiskonna arendamise põhimõtete 

peatükk (ptk 4), mis sätestab isikuandmete 

kaitse läbiva põhiõttena. Viited privaatsust 

säilitavatele tehnoloogiatele on sisse viidud 

trendianalüüsi (vt eelmist kommentaari) ja 

neid on võimalik arvestada rakendusplaani 

tasandil, ent arengukava üldodkumendi jaoks 

on toodud näited liialt detailsed



Arengukava peaks ette nägema vaba tarkvara kasutamise 

osakaalu suurendamise (teavitamine) ning laiemat ID-kaardi toe 

spektrit

Andri Ivin 

(denec.org)

RIA 

propageerib 

LibreOffice'i 

kasutamist 

ning 

Microsofti 

litsentside 

hind 

haridusasut

ustele 

tõuseb 

oluliselt 

alates 

2014.a. 

juulist, ent 

ID-kaardi 

tugi on 

olemas 

vähestele 

vaba 

tarkvara 

lahendustel

e. Nt ei 

pakuta tuge 

Unixile (PC-

BSD, 

Solaris), mis 

võiksid ID-

kaardi toe 

Arvestatud. Lisatud on viide ID-kaardi toe 

tagamisele enamlevinud vaba tarkvaraliste 

lahenduste puhul (ptk 5.1, meede 2, tegevus 

1a). Lisaks on arengukavale lisatud 

infoühiskonna arendamise põhimõtete 

peatükk (ptk 4), mis käsitleb muuhulgas 

võrdset suhtlemist erinevatesse riist- ja 

tarkvaraplatvormidesse ning rõhutab avatud 

standardite ning korduvkasutatavuse tähtsust



Kas on tehtud kalkulatsioone, kui palju läheb maksma 

kohustuslike e-arvete haldamine? Näiteks e-arve keskuses 

(www.arvekeskus.ee) maksab "Ettevõtte pakett+" 11 eurot 

kasutaja kohta kuus (sisaldab mh e-arvete saatmist ja 

vastuvõtmist)

Andri Ivin 

(denec.org)

Mitte arvestatud. Vastavad kalkulatsioonid 

ning parima lahenduse väljatöötamine on 

rakendusjärgu küsimus

Kommentaar alameesmärgi III meetme 2 mõõdikutele, mis on 

suunatud oma arvamust avaldavate ja ühiskonnaelu puudutavates 

diskussioonides osalevate internetikasutajate hulga 

suurendamisele: "See on populism. Eestis pole 

kodanikuühiskonda. Võim seisab rahva poole seljaga. Kas Andrus 

Ansip ja Edgar Savisaar on dialoogiks avatud"?

Andri Ivin 

(denec.org)

Mitte arvestatud. Põhjendus pole sisuline. 

Osalusvõimaluste laiendamine IKT-vahendite 

abil on igal juhul oluline eesmärk, mis 

võimaldab ka valitsemispraktikaid edendada

Mis aastaks nähakse ette EV-is ette koolieelsete lasteasutuste 

rühmaõpetajate töökohtade varustamine IKT-vahenditega? 

Aastaks 3000? Arengukavas näha ette koolieelsete lasteasutuste 

õpetajate töökohtade varustamine arvutitega

Andri Ivin 

(denec.org)

Tallinna 

arengukava 

2011-2027 

meede 

AE3.1 ei 

näe ette 

2027.aastak

s 

lasteaedade 

rühmaõpet

ajate 

varustamist 

arvutitega

Mitte arvestatud. Märkus puudutab 

"Elukestva õppe strateegia" skoopi ja sisu

Trendianalüüsi suurandmete osa juures (lk 8) tasub ehk mainida, 

et andmete suur maht muudab fundamentaalselt IT lahenduste 

olemust – kui enne viidi andmeid töölemiseks programmide 

juurde, siis nüüd hakkavad programmid liikuma andmete juurde 

Peep Küngas 

(Tartu Ülikooli 

ning SOA Trader 

esindaja)

Arvestatud, trendianalüüsi vastavalt 

täiendatud 



Pilvetaristu arendamise juures jääb põhimõtete ja juhendite 

väljatöötamisest väheks. Innovaatiliste lahenduste kiireks 

loomiseks ning nende haldamise kulude vähendamiseks on vaja 

lisaks pilootrakendusena andmetehoidlat, mis rakendustele 

andmeid pakuks ja mille juurde saaks rakendused andmete 

tarbimiseks suunata. A’la avalik Amazoni S3 storage, mille saab 

pilverakendustele külge võtta ilma ise andmete kogumise ja 

haldamisega tegelemata

Peep Küngas 

(Tartu Ülikooli 

ning SOA Trader 

esindaja)

Osaliselt arvestatud. Arengukava on 

täiendatud viitega IKT-taristu 

ühisarendamisele, sh pilvetehnoloogia 

võimalusi arvestades

Analüüsisuutlikkuse puhul ei ole probleemiks mitte niivõrd 

tehnoloogia kui inimeste kompetentsi puudumine

Peep Küngas 

(Tartu Ülikooli 

ning SOA Trader 

esindaja)

Sisuliselt arvestatud. Selsamal põhjusel on ptk 

5.3. meetme 3 raames kompetentside 

kasvatamisele ja teadlikkuse tõstmisele rõhku 

pandud. Konkreetsemad tegevused 

analüüsialase kompetentsi kasvatamiseks 

töötatakse välja rakendusplaani(de) tasandil



Digitaalse kirjaoskuste meetme tegevuste alla võiks lisada ka 

tarbijatele erinevaid tehniliste tööriistade tutvustamise või nende 

ka riigi poolt tellimiseks veebisaitide (sh e-poodide) 

usaldusväärsuse kinnitamiseks

Peep Küngas 

(Tartu Ülikooli 

ning SOA Trader 

esindaja)

Hiljuti 

läbiviidud e-

Ari ja e-

Kaubandus

e uuringust 

tuli välja, nt 

et  e-

kaubanduse 

arengut 

pärsib 

inimeste 

kahtlused 

konkreetset

e 

veebipoodi

dde osas. 

Sama 

kehtib ka 

teiste 

veebide 

kohta, mille 

kaudu on 

võimalik 

kaupasid 

tellida

Mitte arvestatud. Tegemist on arengukava 

jaoks liiga detailse täiendusega. Ettepanek on 

pigem rakendusjärgus arvestamiseks 

(puudutab teavitus- ja koolitustegevuste üsna 

detailset sisu)

Avalike teenuste arendamise meetmest on puudu tegevused, 

mille tulemused lihtsustaksid riiklike teenuste kasutamist 

valdkonna-/teemaspetsiifilistes portaalides. Nt EMTAle 

aruannete esitamine maksualastes portaalides kasutaja nõusolekul

Peep Küngas 

(Tartu Ülikooli 

ning SOA Trader 

esindaja)

Sisuliselt arvestatud. Tegu pole tegevusega, 

vaid ühe kanali(te) tüübiga kanalivaliku 

tegemisel, mistõttu käsitletakse ettepanekut 

antud tegevuste raames



Paremate avalike teenuste arendamise meetme raames on lisaks 

teenustele vaja kaardistada ka nendevahelised seosed ning nende 

protsessid, et tekiks arusaam milline organisatsioon millise 

teenuse eest vastutab/mida pakub, keda teenuse pakkumisse 

kaasab ning mis on teenuste pakkumise eeldusteks, sisenditeks ja 

tulemusteks

Peep Küngas 

(Tartu Ülikooli 

ning SOA Trader 

esindaja)

Sisuliselt arvestatud. Teenuste kaardistus ja 

analüüs hõlmab kindlasti ka seoste 

tuvastamist, aga mitte eraldiseisvana (vaid 

ühe osana)



Paremate avalike teenuste arendamine, tegevus "Teenuste 

kasutajatele luuakse võimalused saada tagasisidet teenuste 

osutamise kulgemise ning menetlusetappide kohta". Miks mitte 

panna siia sisse platvormi loomine riikliku nn push notification’ite 

edastamiseks, kus tagasiside/teavitused tulevad läbi rakenduste 

kasutajateni siis, kui nad tekivad, mitte siis, kui neid küsitakse. See 

toetab suuremate teavituste puhul ka reaalaja otsustuste tegemist

Peep Küngas 

(Tartu Ülikooli 

ning SOA Trader 

esindaja)

Reaalaja 

analüütika 

jaoks on 

vajalik 

sündmuste 

edastamine 

nende 

tekkimisel, 

mitte 

nende 

pärimine 

regulaarselt 

ja samal 

ajal 

arvutuslikke 

ressursse 

koormates. 

Tegemist 

oleks 

fundament

aalse 

muutusega 

selles 

kuidas riigi 

infosüstee

mi 

komponend

id andmeid 

edastavad.

Sisuliselt arvestatud. Tegu on arengukava 

jaoks liialt detailse ettepanekuga, mida on 

otstarbekam kaaluda rakendusjärgus 

Riigi targa tellija rolli on rõhutatud keeletehnoloogia ning 

kasutajaliideste alastes tegevustes, ent seda tuleks toonitada 

laiemalt

Peep Küngas 

(Tartu Ülikooli 

ning SOA Trader 

esindaja)

Arvestatud. Tegevusi täiendatud ptk 5.3 

meetme 1  (avalike teenuste 

arendusprotesessi tõhustamine) raames, p. 

4d)



Meede 3, tegevus "Toetatakse analüüsivõimekust edendavate IKT-

lahenduste loomist ja kasutuselevõttu avalikus sektoris. 

Mittetriviaalse analüütika korral on mõistlik kaasata ka 

teadusasutusi läbi rakendusuuringute või pilootprojektide. 

Eeldades, et keerukama analüütikatarkvara loomine on kulukas 

protsess, võiks kaaluda vastavate avaliku sektori lahenduste 

analüütikakomponentide koodi avatuks ka teiste huvipoolte poolt 

kasutamiseks toetamaks analüütilise tarkvara laiemat kasutamist. 

Tekstianalüütika puhul on vajalik olemasolema keeletehnoloogia 

kasutamine. Siin tekib sünergia lisaks EKKTT projektide tulemuste 

kasutamisel

Peep Küngas 

(Tartu Ülikooli 

ning SOA Trader 

esindaja)

Sisuliselt arvestatud. Eettepanek on 

detailsuselt tegevuste rakendamise järku 

puudutav

Meede 2: Eesti IKT-kogemuse levitamine rahvusvaheliselt. Siia 

võiks sisse panna osalemise rahvusvaheliste standardiseerimise 

töögruppide töös, nt W3C töögruppides

Peep Küngas 

(Tartu Ülikooli 

ning SOA Trader 

esindaja)

Eesmärgiks 

oleks Eesti 

parimate 

praktikate 

levitamine 

globaalselt 

tunnustatu

d 

standardite

sse ja 

referentsre

alisatsiooni

de 

tutvustamin

e/promomi

ne

Sisuliselt arvestatud, viide rahvusvahelises 

standardimises aktiivsele osalemisele sisse 

viidud

Arengukava stiil vajab ühtlustamist nii sisulises (terminoloogia) kui 

vormilises (fondid, boldid jne) tähenduses Nortal

Sisuliselt arvestatud. Teksti on täpsustatud ja 

täiendatud

Tuua sisse mõistete sõnastik, kus defineerida olulised mõisted Nortal

Arvestatud, loodud on mõistete peatükk (vt 

Lisa 1)



Ettepanek alameesmärkide peatükkide ülesehituse muutmiseks 

nii, et mõõdikud oleks nende saavutamiseks kavandatavate 

tegevustega paremini seotud Nortal

Arvestatud, arengukava ülesehitust on 

vastavalt muudetud

Mõõdikutega tuleks rohkem vaeva näha, liiga palju on mõõdikuid, 

mille mõõtmise metoodika ning algtasemed alles kavatsetakse 

välja töötada Nortal

Arvestatud. Mõõdikuid on oluliselt täiendatud, 

sh on märkimisväärselt vähendatud algtaseme 

ja metoodikata indikaatoreid. Kuna valdkonna 

statistika ja mõõdikute arendus on olnud seni 

veidi tagasihoidlik, peame siiski osad 

mõõdikud alles välja töötama. See on üks 

esimesi rakendusjärgu ülesandeid

Iga tegevuse juures peab olema üks vastutaja. Teised, teatud 

tegevusega seotud ministeeriumid tuleb küll välja tuua, ent 

peavastutaja peab eristuma Nortal

Sisuliselt arvestatud. Ptk 3 on viidatud, et 

üldvastutus kõigi meetmete eest lasub MKM-

il, tegevuste lõikes tuuakse vastutajad välja 

rakendusplaani(de)s 

Riigihangete nõrkused ei ole piisavalt lahti kirjutatud - 

reformimist vajab hangete läbiviimine, lepingud, tööprotsessid jne. 

Senisest enam tuleb suurendada koostööd avaliku ja erasektori 

vahel. Lisaks riigihangete seaduse muutmisele tuleks muuta ka 

struktuurivahendite jagamise põhimõtteid (praegu on SF 

vahenditest võimalik tellida  vaid fixed price võtmes) Nortal

Osaliselt arvestatud. Analüüsi osa täiendatud. 

Täpsemad SF rahastamise põhimõtted 

infoühiskonna arenduste puhul töötatakse 

välja SF määruste väljatöötamise käigus 

Uue arengukava valguses tuleks analüüsida ka praegu kehtivat 

riigi IKT koordineerimise struktuuri ning seda, kas see toetab 

arengukava elluviimist Nortal

Sisuliselt arvestatud. Peatükis 6 välja pakutud 

arengukava elluviimise ja juhtimise struktuuri 

ettepanek tulenebki kehtiva struktuuri 

analüüsist



Arengukava peaks kajastama "turvalisuse kui eelise" põhimõtet. 

Eesmärk on rõhutada turvaliste lahenduste arendamise ja 

kasutuselevõtmise ning tehnoloogiariskide tundmist kui riigi 

konkurentsieelist. Sihipärane uurimistegevus, turvariskide seire ja 

hindamine tehnoloogia rakendamisel ning arenenud riskijuhtimine 

mitte ainult ei aita vältida kahjulikke tagajärgi, vaid aitab ka 

kindlustada uute tehnoloogiliste lahenduste turvalist 

reputatsiooni, tagades nende laiema kasutuselevõtu RIA

MKM 

kavandamis

e olev 

küberjulgeo

leku 

strateegia 

läheneb 

turvalisuse 

eeskätt läbi 

riigi 

julgeoleku 

prisma ega 

ole parim 

koht 

rõhutamaks 

heast 

küberturvali

sust 

võrsuvat 

majanduslik

ku kasu.

Oluline onn 

käsitleda 

turvalisust 

mitte 

kuluna, vaid 

positiivse 

atribuudina, 

mis 

Arvestatud - eelnõud täiendatud nii visiooni 

kui ka tegevuste osas. Lisaks on arengukavale 

lisatud infoühiskonna arendamise põhimõtete 

osa (vt ptk 4), mis rõhutab vajadust 

kindlustada mitteaktsepteeritavate riskide 

maandamine info- ja sidesüsteemides, 

arvestades turvalisuse nõuetega nii 

süsteemide disainimisel kui kogu elutsükli 

vältel



Rahvusvaheline mõõde ei ole piisavalt lahti kirjutatud, nt võiks 

dokument sisaldada viidet ka Eesti EL eesistumisele (2018.a.). 

Samuti võiks arengukava viidata Eesti EL poliitikale. E-riigi maine 

edendamise kontekstis on oluline Tallinna kui IKT ja e-valitsemise 

mõttekeksuse idee rõhutamine RIA

Osaliselt arvestatud. Ptk 5.1 meetmesse 2 on 

lisatud viide EL eesistumisele (3d). Eesti kui 

mõttekeskuse idee on avatud ptk 5.4 

meetmes 2 (1d). Seost Eesti EL poliitikaga ei 

ole lisatud, sest tegemist pole valdkondliku 

arengukavaga
Visioon võiks selgesõnalisemalt võtta seisukoha selliste teemade 

osas kui (osaliselt on tegelikult teemad ka praegu arengukavas 

sees, küsimus selles, kas piisava kaalukusega): 

- eraelu kaitse vs riiklikud huvid (kas riigil on õigus "üldise heaolu" 

nimel eraisikute kirjavahetust ja sotsiaalmeedia kasutamist jälgida, 

kuidas suhtub Eesti riik sellesse, kui teine riik taolist jälgimist 

teostab, kui näiteks andmed asuvad tänapäeval füüsiliselt 

valdavalt võõrriikide serverites - Gmail, Facebook, Dropbox, Flickr 

jne jne jne), 

- internetineutraliteet, sõnavabadus, tsensuurivabadus ja nende 

põhimõtete kaitsmine rahvusvahelisel tasandil, 

- intellektuaalomand ja selle kaitse (sh rahvusvahelisel tasandil - 

kas näiteks Eesti näeb, et IP'ga seondub vajab järgmise 7 aasta 

jooksul ümberdefineerimist, olukorras, kus 3D printimine on 

saanud reaalsuseks ja kus sisuliselt on muutunud võimatuks 

kontrollida, kes kus millist meelelahutust tarbib - võimalik, et meil 

pole täna selgeid vastuseid, aga võibolla peaks vähemalt teema 

püstitama, et see on valdkond, millele peame ka infoühiskonna 

vaates tegelema) RIA

Sisuliselt arvestatud. Tegevuste raames on 

nende teemadega tegelemist ja lahenduste 

leidmist kajastatud ning ka täiendatud. 

Visiooni jaoks on tegemist liiga detailsete 

kaalutlustega - vastavad otsused on pigem 

vahesammuks või eelduseks visioonis 

kajastatud üldiste sihtide saavutamiseks, mitte 

sihid iseeneses

Eesmärgid tuleb mõõdikutega paremini siduda (sh visuaalselt, s.t. 

mõõdikud tuleb kastidest vastavate meetmete juurde välja tuua) RIA

Arvestatud, mõõdikuid on oluliselt täiendatud, 

sh ka visuaalselt konkreetsete meetmetega 

seotud

Tegevuste puhul tuleb kirja panna, kes, mida ning milliseks ajaks 

teeb ning kes mille eesti konkreetselt vastutab RIA

Mitte arvestatud. Tegevuste lõikes vastutajate 

määramine pole arengukavas otstarbekas, 

seda tehakse rakendusplaani tasandil



Dokument on liiga pikk, kõik kirjeldused tuleks panna lisadesse. 

Üle tasuks vaadata struktuur RIA

Sisuliselt arvestatud. Teksti on täpsustatud ja 

täiendatud. Vajadusel on teretulnud 

konkreetsed parandus/muudatusettepanekud










