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INFOÜHISKONNA ARENGUKAVA 2020 MÕÕDIKUD 

Täiendav taustadokument „Infoühiskonna arengukava 2020“ juurde 
 

Mõõdik Algtase Sihttase Definitsioon Allikas 
30 Mb/s kiirusega interneti 
kättesaadavus kõigi Eesti 
elanike jaoks  

61% (2012) 100% (2020) Vähemalt 30 Mb/s kiirusega 
fikseeritud lairibaühendusega 
liitumise võimalus 

Konkurentsiamet 

100 Mb/s või suurema 
kiirusega interneti 
kasutamine majapidamistes 
 

3,6% (2012) 60% (2020) Osakaal fikseeritud 
lairibaühenduste liitumistest, 
mis on 100 Mb/s või suurema 
kiirusega  

Konkurentsiamet 

Turvalist elektroonset 
identiteeti (ID-kaart, mobiil-
ID, digi-ID jne) kasutavate 
inimeste osakaal, % eID-d 
omavatest elanikest 
 

37% (2013) 65% (2020) Turvalist elektroonset identiteeti 
(ID-kaart, mobiil-ID, digi-ID jne) 
omavate isikute osakaal, kes on 
seda viimase 12 kuu jooksul 
vähemalt ühe korra 
elektrooniliselt kasutanud 

Sertifitseerimiskeskus 

Mitteresidentidele 
väljastatud kehtivate eID-de 
arv 
 

9 (2013) 5000 (2020) Mitteresidentidele väljastatud 
kehtivate Eesti isikutunnistuste 
(ID-kaart) arv 

Politsei- ja Piirivalveamet 

Teenuste baastaristul (nt X-
teel või ID-kaardil) 
põhinevate uute piiriüleste 
avalike teenuste arv 
 

0 (2013) 7 (2020) Erinevates riikides ja erinevate 
teenuste lõikes loodud uute 
piiriüleste avalike teenuste arv, 
mis põhinevad teenuste 
baastaristul (nt X-teel või ID-
kaardil)   

Riigi Infosüsteemide Amet 

X-teega liitunud ettevõtete 
arv 

179 (2013) 240 (2020) X-teega liitunud ettevõtete arv 
kumulatiivselt 

RIHA statistika 



 
Interneti mittekasutajate 
osakaal 16-74-aastaste Eesti 
elanike seas  

22% (2012) 5% (2020) 16-74-aastaste Eesti elanike 
osakaal, kes ei ole viimase 12 
kuu jooksul internetti kasutanud  

Statistikaamet 

Isikute osakaal, kes hindavad 
oma arvutikasutamise oskusi 
piisavaks enda isikuandmete 
kaitsmiseks internetis 

48% (2011) 10% kõrgem kui 
EL keskmine 
2020   

16-74-aastaste Eesti elanike 
osakaal, kes hindavad oma arvuti 
kasutamise oskusi piisavaks oma 
isikuandmete kaitsmiseks 
internetis 

Statistikaamet 

Isikute osakaal, kes on 
kasutanud e-kaubandust 

23,1% (2012) EL e-kaubanduse 
keskmine 2020 

16-74-aastaste Eesti elanike 
osakaal, kes on viimase 12 kuu 
jooksul interneti vahendusel 
eraotstarbeks tooteid või 
teenuseid ostnud või tellinud 

Statistikaamet 

Isikute osakaal, kes on 
kasutanud piiriülest e-
kaubandust 

47% (2012) 75% (2020) Viimase 12 kuu jooksul interneti 
vahendusel eraotstarbeks 
tooteid või teenuseid ostnud või 
tellinud 16-74-aastaste Eesti 
elanike osakaal, kes on tooteid 
või teenuseid ostnud või tellinud 
piiriüleselt 

Statistikaamet 

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

63% (2011) 80% (2020) 16-74-aastaste Eesti elanike 
osakaal, kes hindavad oma arvuti 
kasutamise oskusi piisavaks 
töökoha otsimiseks või 
vahetamiseks järgmise aasta 
jooksul 

Statistikaamet 

IKT-spetsialistide osakaal 
kogu hõivest   

Selgub sept. 2013 Poole võrra 
rohkem 
algtasemest 
(2020) 

IKT-spetsialistide osakaal kogu 
hõives 

Algtaseme allikaks Praxise poolt ITL-
i tellimusel valmiv uuring „Eesti IKT 
kompetentsidega tööjõu hetkeseisu 
ja vajaduse kaardistamine“ 

IKT-sektori ettevõtete 
hinnang tööjõu kvaliteedile 
 

Selgub sept. 2013 Taseme tõus 
(2020)  

IKT sektori ettevõtjate hinnang 
IKT-spetsialistide oskuste 
kvaliteedile 

Algtaseme allikaks Praxise poolt ITL-
i tellimusel valmiv uuring „Eesti IKT 
kompetentsidega tööjõu hetkeseisu 



ja vajaduse kaardistamine“ 
IKT-sektori toodete ja 
teenuste ekspordi osakaal 
kogu ekspordist 

14,2% (2011) 20% (2020) IKT-sektori toodete ja teenuste 
ekspordi osakaal kogu 
ekspordist 

Statistikaamet 

Tippspetsialistide osakaal 
kogu hõivest 

9,3% (2012) 12% (2020) Tippspetsialistid osakaal kogu 
hõivest (EMTAK koodide 
vahemike 1-82; 90-99 alusel) 

Statistikaamet 

Ühtsetele kvaliteedinõuetele 
vastavate avalike teenuste 
osakaal kõigist avalikest 
teenustest  

kvaliteedinõuded 
puuduvad (2013) 

100% (2020) Ühtsetele kvaliteedinõuetele 
vastavate avalike teenuste 
osakaal, mis kuuluvad avalike 
teenuste kataloogi. 
Metoodika töötatakse välja 2014 

MKMi poolt tellitav uuring 

Avalikest e-teenustest 
teadlike elanike osakaal 

29% (2012) 90% (2020) 16-74-aastaste Eesti 
internetikasutajate osakaal, kes 
hindavad oma teadlikkust riigi ja 
kohalike omavalitsuste poolt 
pakutavate erinevate e-teenuste 
kohta heaks või väga heaks  

MKMi poolt tellitav uuring 

Avalikest e-teenustest 
teadlike ettevõtjate osakaal 

34% (2012) 90% (2020) Internetti kasutavate ettevõtete 
esindajate osakaal, kes enda 
hinnangul on hästi või väga hästi 
teadlik riigi poolt pakutavate 
erinevate e-teenustega, mis 
lihtsustavad ettevõtlusega 
tegelemist 

MKMi poolt tellitav uuring 

Rahulolu avalike teenuste 
kvaliteediga (16.-74-aastaste 
elanike hulgas) 
 

67% (2012) 85% (2020) 16-74-aastaste Eesti 
internetikasutajate osakaal, kes 
on üldiselt rahul või väga rahul 
riigi ja kohalike omavalitsuste 
poolt pakutavate e-teenustega 

MKMi poolt tellitav uuring 

Rahulolu avalike teenuste 
kvaliteediga (ettevõtjate 
hulgas) 
 

76% (2012) 90% (2020) Internetti kasutavate ettevõtete 
esindajate osakaal, kes enda 
hinnangul on rahul või väga 
rahul riigi poolt pakutavate 

MKMi poolt tellitav uuring 



erinevate e-teenustega, mida nad 
peavad seoses oma tööga 
kasutama 

Paberivaba ametliku suhtluse 
osakaal, % kogu suhtlusest 
 

Täpne algtase 
teadmata 

95% (2020) Paberivaba suhtluse osakaal 
vastavalt asjaajamiskorrale 
registreeritud kirjavahetusest. 
Metoodika töötatakse välja 
2014.a. 

MKMi poolt tellitav uuring 

Masintöödeldavate e-arvete 
osakaal avaliku ja erasektori 
vahelises arveldamises 
 

Täpne algtase 
teadmata 

100% (2020) Teenuste osutamise protsessi  
kogu elutsükli maksumuse 
indeks ehk teenuste 
kulutõhususe indeks, mis 
saadakse teenuste  
Metoodika töötatakse välja 
2014.a. 

MKMi poolt tellitav uuring 

Teenuste kogu elutsükli 
maksumuse indeks 
 

Algtase puudub Indeksi 
paranemine 

Teenuse osutamise maksumuse 
indeks kogu elutsükli (arendus, 
hooldus, parendamine) jooksul. 
Metoodika töötatakse välja 
2014.a. 

MKMi poolt tellitav uuring 

Nende internetikasutajate 
osakaal, kes on 
ühiskondlikel või poliitilistel 
teemadel veebilehtedele 
arvamusi postitanud 

23% (2011) 35% (2020) Eesti 16-74-aastaste 
internetikasutajate osakaal, kes 
on kasutanud isiklikul eesmärgil 
internetti kodaniku- või 
poliitilistel teemadel arvamuste 
postitamiseks veebilehtedele (nt 
blogid, sotsiaalvõrgustikud)    

Statistikaamet 

Nende internetikasutajate 
osakaal, kes on 
osalenud ühiskondlikel või 
poliitilistel teemadel 
veebiaruteludes või -
hääletustes  
 

11% (2011) 15% (2020) Eesti 16-74-aastaste 
internetikasutajate osakaal, kes 
on kasutanud isiklikul eesmärgil 
internetti kodaniku- või 
poliitilistel teemadel online-
aruteludes või hääletamistes 
osalemiseks (nt 

Statistikaamet 



linnaplaneerimine, palvekirja 
esitamine) 

Konsultatsioonide tulemuste 
kohta asutuse veebilehel 
tagasisidet avalikustavate 
ministeeriumide osakaal 
 

0 (2012) 100% (2020) Ministeeriumite osakaal, kes 
avalikustavad oma kodulehel 
menetlusprotsessis olevate 
eelnõude (õigusaktid, 
arengustrateegiad jt) 
konsulteerimis(t)e tulemused 

MKM-i poolt tellitav uuring 
 

Koosloomes valminud 
jätkusuutlike teenuste arv 
 

0 (2013) 15 (2020) Avaliku ja era- ja/või vabasektori 
koostööprojektide käigus loodud 
teenused, mis toimivad veel 
vähemalt aasta pärast teenuse 
loomist. 

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium 

IKT toel kvaliteetsemale 
poliitikakujundamisele 
suunatud koolitus- ja 
pilootprojektide arv 

Algtase teadmata 2 projekti aastas 
perioodil 2014-
2020 
 

IKT toel kvaliteetsemale 
poliitikakujundamisele suunatud 
koolitus- ja pilootprojektide arv 

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium 

Infoühiskonna alastel 
üritustel osalenud avaliku ja 
erasektori võtmeisikute arv 

Algtase teadmata Ca 200 unikaalset 
osalejat aastas 
kokkulepitud ning 
suure mõjuga 
infoühiskonna 
üritustel 

MKM (RIA) juhtimisel või 
toetusel läbi viidud 
infoühiskonna alastel üritustel 
osalenud unikaalsete osalejate 
arv  

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium, RIA 
 

Riiklikult kogutava 
infoühiskonna alase statistika 
kättesaadavus ja vastavus 
poliitikakujundamise 
vajadustele 

Rahulolu määr 
täpsustatakse 
2014.a 

Rahulolu tõus Poliitikakujundajate küsitlus. 
Metoodika töötatakse välja 
2014.a. 

Poliitikakujundajate küsitlus, MKM 

e-Eesti meediakajastus 
maailma meedias  
 

Algtase 
selgitatakse välja 
2014.a.   

Taseme tõus Metoodika töötatakse välja 
2014.a. 

Meediamonitooring 

 


