
 

 

Eesti infoühiskonna arengukava 2020  

koostamise ettepanek 

 

1. Sissejuhatus 

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 13.12.2005 määruse nr 302 „Strateegiliste arengukavade 

liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord” 

peab valdkonna arengukava koostamiseks vastava valdkonna küsimuste eest vastutav 

minister esitama Vabariigi Valitsusele valdkonna arengukava koostamise ettepaneku. 

Vabariigi Valitsuse seaduse1 kohaselt vastutab Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium informaatika, telekommunikatsiooni ja riigi 

infosüsteemide arendamise koordineerimise eest. Selle ülesande edukas täitmine nõuab 

infoühiskonna poliitika väljatöötamist, millele käesolev arengukava koostamise 

ettepanek on suunatud. 

Eestis on infoühiskonna arengut suunavaks dokumendiks 1998.a. Riigikogu poolt 

vastuvõetud „Eesti infopoliitika põhialused“2, mis sätestab avaliku sektori toimimise 

põhimõtted infoühiskonna arendamisel. 2004. aastal võttis Vabariigi Valitsus vastu 

infopoliitika põhialuste jätkudokumendi „Infopoliitika põhialused 2004-2006“, mis 

täiendab loodud infopoliitilist raamistikku ühelt poolt tulenevalt tehnoloogilisest 

arengust ning teisalt lähtuvalt Eesti liitumisest Euroopa Liiduga. 2006. aastal kiitis 

Vabariigi Valitsus heaks Eesti infoühiskonna arengukava 2007-2013, mille 

kehtivusperiood lõpeb 2013. aastal.  

Eesti infopoliitika kujundamisel on läbi aegade lähtutud infopoliitika põhialustes 

sätestatud põhimõttest, et riiklik infopoliitika võtab arvesse valitsuse poolt taotletavaid 

eesmärke teiste eluvaldkondade korraldamisel ning näitab uudseid võimalusi 

lahenduste pakkumisel nende valdkondade kitsaskohtades. See põhimõte – kasutada 

info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) kui võimaldajat riigi strateegiliste 

eesmärkide saavutamiseks – on asjakohane ka täna. Arengukava koostamine on vajalik, 

et leppida kokku infoühiskonna arendamise prioriteetides ja koostöös järgmisel 

perioodil, et tagada IKT kui võimaldaja nutikas rakendamine riigi konkurentsivõime 

strateegias Eesti 2020 ja säästva arengu strateegias Säästev Eesti 21 sätestatud 

eesmärkide saavutamiseks. Arengukava väljatöötamisel on ühtlasi võimalik otsustada, 

kas on vaja täiendada ja muuta 15 aastat tagasi Riigikogus heaks kiidetud Eesti 

infopoliitika põhialuseid. 
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Eeltoodust lähtuvalt esitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Vabariigi 

Valitsuse ettepaneku koostada infoühiskonna arengukava 2014-2020. 

Järgnevalt antakse ülevaade hetkeolukorrast, arengukava koostamise eesmärgist ja 

lahendamist vajavatest probleemidest. Samuti esitatakse arengukava väljatöötamise 

korraldus, esialgne ajakava ning seosed teiste strateegiliste dokumentidega. 

 

2. Hetkeolukorra ülevaade 

Infoühiskonna arengukava 2013 kehtivusperiood ei ole veel läbi, mistõttu esitatakse 

põhjalik ülevaade praeguse strateegia eesmärkide täitmisest ning väljakutsetest pärast 

arengukava lõppemist. Järgnev olukorra ülevaade põhineb olemasoleva statistika ja 

läbiviidud uuringute analüüsil, kehtiva arengukava eesmärkide saavutamise hindamisel, 

senisel infoühiskonna projektide praktikal ja tagasisidel, partneritega konsulteerimise 

ning olulisemate trendide analüüsi tulemusel. 

 

Edusammud 

Eesti ühiskonnas aitavad IKT-lahendused inimestel paremini oma elu korraldada, 

vabastades nad rutiinsetest aeganõudvatest toimingutest ning tuues inimesteni väärtust 

loovaid digitaalseid sisuteenuseid. Näiteks tehakse 99% Eestis tegutsevate pankade 

tehingutest ning 96% üksikisiku tuludeklaratsioonidest Interneti vahendusel3. Eesti on 

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

populaarsuse poolest. Avalike teenuste efektiivsuse ilmekad näited on ka e-terviselugu 

ja ettevõtete registreerimine Internetis.  

Senise arengu peamiseks tugevuseks infoühiskonna arendamisel on olnud avaliku 

sektori aktiivne roll innovaatiliste lahenduste tellimisel, pangandus- ja 

telekommunikatsiooni sektori panustamine uutesse tehnoloogiatesse ning 

ühiskonnaliikmete valmisolek tehnoloogia poolt pakutud uute võimaluste kasutamiseks. 

Avaliku sektori tugevus seisneb süstemaatilises riigi infosüsteemi väljaarendamises, 

järgides kokkulepitud põhimõtteid nagu hajus teenusepõhine arhitektuur, andmete ja 

andmevahetuse kõrged turvaeesmärgid, veebipõhisus, orienteeritus e-teenustele ning 

tugevad autentimisvahendid.  Riigi infosüsteemi infrastruktuur (X-tee, avaliku võtme 

infrastruktuur ja eID, dokumendivahetuskeskus, teabevärav eesti.ee) on loonud 

võimaluse avalike teenuste arendamise toetamiseks kiirete IKT-lahendustega ning on 

aluseks avaliku ja erasektori ühtse teenuseruumi tekkele. Loodud hajus infosüsteem 

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

enam seadmeid ja masinaid on ühendatud arvutivõrku ning kus asutused ja ettevõtted 

vahetavad infot eelkõige andmete ja teenuste „linkimise“ (ühendamise) teel. 
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 Statistikaamet 



 

 

Kiiret Internetti võimaldava lairiba baasvõrgu (EstWIN)4 jätkuva ehitamisega 

maapiirkondadesse parandatakse oluliselt sealseid tingimusi kaasaegsete IKT-

võimaluste kasutamiseks. Tänu mahukatele, nii riigi kui sideettevõtjate omavahenditest 

tehtavatele investeeringutele, võib eeldada, et Eesti mahajäämus lairibaühenduste 

kiiruste osas muust Euroopast kahaneb jõudsalt ning et Eesti täidab planeeritult 

Euroopa digitaalses tegevuskavas sätestatud infrastruktuuri eesmärgid.  

Internetiteenuste kasutus5 Eestis on kõrge, sealhulgas erivajadustega inimeste seas, mis 

näitab, et inimestel on motivatsioon (s.t. piisavalt neid huvitavat ja neile kasulikku sisu) 

Internetti kasutada ning oskused seda teha. Avalike e-teenuste kättesaadavus ja 

kasutatavus on kõrge nii indiviidide kui ettevõtete seas nagu ka rahulolu teenuste 

kvaliteediga. 

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

loonud Eestist eesrindliku e-riigi kuvandi, tänu millele oleme tõsiseltvõetavaks 

partneriks ja hinnatud arvamuseavaldajaks erinevates rahvusvahelistes 

koostöövormides ning mis on hõlbustanud Eesti ettevõtetel oma teenuseid pakkuda 

välisriikide turgudel. 

 

Kitsaskohad 

Senise arengu oluliseks kitsaskohaks avalikus sektoris on IKT-lahenduste ja e-teenuste 

arendamise erinev tase valitsusasutustes ja kohalikes omavalitsustes. Vaatamata riigi 

infosüsteemi pakutavatele turvalisele andmevahetuse võimalustele on endiselt palju 

selliseid avalikke teenuseid, mille osutamise aeg on pikk ja inimestele koormav, kuna 

nõutakse riigi andmebaasides olevate andmete korduvesitamist ja füüsilist 

kohaletulekut, teenuste ning nende kasutamisviiside kohta pole veebilehtedel vajalikku 

infot jne6. Puuduvad kindlad teenusstandardid, mis näeksid ette avalike teenuste 

pakkumise kasutajasõbralike e-teenustena. Takerdunud on teadmistepõhises 

ühiskonnas toimetamise seisukohast võtmetähtsusega teenuste nagu e-arved ja e-

hanked laiaulatuslik rakendamine.  

Kuigi riigi infosüsteemi arhitektuuri ja koosvõime üldised põhimõtted on kokku lepitud, 

ei järgita neid alati infosüsteemide arendamisel, mis võib takistada suhtlust ühe 

valdkonna arengut toetavate erinevate infosüsteemide vahel. Kulude kokkuhoiu 

tingimustes on infosüsteemide arendamisel märgata trendi liikuda tsentraliseerimise 

suunas, mis on lühikeses perspektiivis tulemuslik, ent pikemas perspektiivis pidurdab 

süsteemide arendamise paindlikkust ja kiirust ning muudab tehnoloogia vahetamise 
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5
 Digital Agenda Scoreboard 2011, 

http://scoreboard.lod2.eu/index.php?scenario=4&indicators%5B%5D=allIndicators&year=2010&countries%5B
%5D=EE#chart  
6
 Riigikontrolli audit „Avaliku teenuse kvaliteet infoühiskonnas 2010“ 

http://ela12.elasa.ee/elakaart/
http://scoreboard.lod2.eu/index.php?scenario=4&indicators%5B%5D=allIndicators&year=2010&countries%5B%5D=EE#chart
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kalliks ja riskantseks. Väljakutseks on avaliku sektori võimekus muuta 

menetlusloogikaid ja –protsesse ning neid reguleerivaid õigusakte selliselt, et IKT 

pakutavatest võimalustest oleks maksimaalset kasu. 

Samuti on vähem edu saavutatud IKT laiapõhjalisel rakendamisel ettevõtete 

konkurentsivõime tõstmiseks. Näiteks on Interneti infrastruktuuri kättesaadavusest ja 

avalike e-teenuste laialdasest kasutuselevõtust hoolimata ettevõtete IKT kasutamine 

äriprotsesside optimeerimiseks (e-äri) ja ekspordivõimaluste edendamiseks (e-

kaubandus) madal7. Vaatamata viimastel aastatel tehtud olulistele algatustele IKT-

hariduse kvaliteedi tõstmiseks  ja tehnoloogiaainete populariseerimiseks (nt IT 

Akadeemia, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ja 

teadusarendustegevuse võtmeprogramm 2011-2015)8, on Eestis IKT-spetsialistide 

puudus oluliseks barjääriks nii IKT-sektori kui majanduse arengu seisukohast. Kuigi 

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

kujunenud e-teenuseid, ei ole õnnestunud nende lahenduste müük teistesse riikidesse. 

Edukate e-teenuste ekspordiks on vaja välja arendada ja testida lahendusi, mille 

käivitamiseks ja reaalsete tulemuste saavutamiseks kuluv aeg ning maksumus oleks 

teiste riikide tavapärase arendustööde mahu ja maksumusega võrreldes olulisemalt 

väiksemad. 

Samuti tuleb silmas pidada, et üha kiiremini areneva tehnoloogia tingimustes on 

oskuste, sh IKT-oskuste elutsükkel, aina lühem ning jätkuvalt tuleb tegeleda kõigi 

ühiskonnaliikmete digitaalse kirjaoskuste pideva arendamisega. Vaatamata asjaolule, et 

Eestis on algatatud mitmeid projekte erinevate sihtgruppide turvateadlikkuse 

tõstmiseks ning internetis ohutult toimetamise oskuste omandamiseks9, on kasutajate 

teadlikkus infoühiskonna ohtudest ja võimalustest üha võrgustuvas ühiskonnas aina 

olulisem. 

Infoühiskonna arengukava 2013 ulatus on lai ning sisaldab infoühiskonna arendamisega 

seotud tegevusi pea kõigis poliitikavaldkondades. Strateegia rakendamise kogemus 

näitab, et vähese fokusseerituse, ebaselge tööjaotuse ning nõrga sidususe tõttu teiste 

teadmistepõhise ühiskonna arengut suunavate arengukavadega on infoühiskonna 

arengukava eesmärkide elluviimine mõningates valdkondades takerdunud. Näiteks on 

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

sihipäraselt ning seosed teiste ettevõtete konkurentsivõime tõstmisele suunatud 

arengukavade (nt ettevõtluspoliitika) on nõrgad10. Ebapiisavalt on analüüsitud IKT-
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 Digital Agenda Scoreboard 2011, 

http://scoreboard.lod2.eu/index.php?scenario=4&indicators%5B%5D=allIndicators&year=2010&countri
es%5B%5D=EE#chart  
8
 http://www.eitsa.ee/  

9
 Vt näiteks lastele ja lapsevanematele suunatud infoportaal www.targaltinternetis.ee ning üldine 

infoturbe veebisait www.arvutikaitse.ee 
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 Riigikontrolli audit „EL raha kasutamine infoühiskonna edendamisel“ (2012) 

http://scoreboard.lod2.eu/index.php?scenario=4&indicators%5B%5D=allIndicators&year=2010&countries%5B%5D=EE#chart
http://scoreboard.lod2.eu/index.php?scenario=4&indicators%5B%5D=allIndicators&year=2010&countries%5B%5D=EE#chart
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meetmete tulemuslikkust ning IKT rakendamise mõju majandusele ja ühiskonnale Eesti 

spetsiifiliselt. 

Interneti üleilmse loomu tõttu on infoühiskond piireületava mõjuga. Tänu Internetile on 

Eestil kui tehnoloogiavõimekal väikeriigil võimalik saada enam kasu nii Euroopa 

ühisturust kui globaalsetest turgudest ning olla vastavate arengute vedajaks. Et 

digitaalarengu edendamine ning Eesti e-riigi kogemuse müük oleks enam fokusseeritud 

ning kasutaks olemasolevaid piiratud ressursse optimaalsel moel, on vaja kokku leppida 

selgetes prioriteetides ja seotud rollijaotuses. 

 

Trendid 

Lisaks senise arengu tugevustele ja kitsaskohtadele tuleb uue perioodi infoühiskonna 

arengukava koostamisel arvesse võtta olulisemaid sotsiaalmajanduslikke ja 

tehnoloogiatrende, mis esitavad ühelt poolt täiendavaid väljakutseid, ent loovad samas 

potentsiaalselt ka uusi võimalusi. 

Arengufondi raportite kohaselt on IKT kui võimaldaja kasutamine eri sektorite 

väljakutsete lahendamisel ja uutest võimalustest kinnihaaramisel järgmise kümnendi 

üks megatrende11. IKT võimaldab tõsta traditsiooniliste majandusharude 

konkurentsivõimet ja aidata kaasa majanduse struktuuri muutmisele, samuti saab IKT 

nutika rakendamisega leevendada survet sotsiaalsüsteemide koormusele, pakkuda 

kasutajasõbralikku avalikku teenust ka nn õhukese riigi tingimustes jne. 

Lisaks tuleb infoühiskonna poliitika kavandamisel arvesse võtta selliseid 

tehnoloogiatrende nagu nutikate mobiilsete seadmete plahvatuslik kasv ja kõikjalolev 

internet, suurenevad andmemahud (big data) ja lingitud andmed (linked data) ning 

sotsiaalmeedia kasutamise jätkuv kasv jne. Need trendid avaldavad olulist mõju 

tarbijakäitumisele ja ootustele, ettevõtete ärimudelitele, andmekaitse nõuetele ja 

turvalisusele, eeldustele inimeste oskuste osas ja nende soovile kaasa rääkida 

ühiskonnaelu küsimustes (e-demokraatia). See kõik tingib vajaduse hinnata riigi rolli 

muutuste haldamisel. 

 

3. Arengukava koostamise eesmärk 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on tänapäeval tööriist, mis võimaldab protsesside 

optimeerimise, toodete ja teenuste kasutajakesksuse suurendamise jms kaudu 

tõhustada kõigi eluvaldkondade toimimise kvaliteeti. Sestap on infoühiskonna 

arendamine teema, mida tuleb läbivalt arvesse võtta kõigi valdkondlike arengukavade 
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 Arengufondi raport Riigikogule 2010/2011, 
http://www.arengufond.ee/upload/Editor/Publikatsioonid/arengufond-raport-riigikogule-2011.pdf  
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koostamisel. Lisaks IKT kasutamisele kõigi eluvaldkondade planeerimisel, on vaja 

tagada teatud tehnilised, regulatiivsed ja organisatoorsed eeldused, mille saavutamiseks 

on vajalik fokusseeritud pingutused ning kus infoühiskonna arendamine läbiva 

valdkonnana soovitud tulemust ei anna. Seetõttu on vajalik infoühiskonna arengu 

kavandamine ka eraldi valdkondliku arengukavana. 

Infoühiskonna arengukava koostamise eesmärk on leppida kokku ja luua tingimused 

selleks, et kasutada IKT-st tulenevaid võimalusi tõhusalt Eesti strateegiliste 

eesmärkide täitmiseks. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb arengukava koostamise 

käigus täpsustada rollijaotust ja koostöömehhanisme nii avaliku sektori siseselt kui ka 

avaliku ja erasektori vahel ning täpsustada infoühiskonna arengukava seos teiste 

valdkondlike arengukavadega.  

Eesti olulisimad strateegilised eesmärgid on sätestatud kahes dokumendis: Eesti 

konkurentsivõime kava Eesti 2020 ning säästva arengu strateegia Säästev Eesti 21. Eesti 

2020 kaks põhieesmärki on tootlikkuse kasvatamine ja tööhõive määra tõstmine. 

Säästev Eesti 21 peaeesmärgid on: Eesti kultuuriruumi elujõulisus, heaolu kasv, sidus 

ühiskond ja ökoloogiline tasakaal.  

Selleks, et IKT-ga saaks ülalnimetatud eesmärkide saavutamisele kaasa aidata, on vaja 

tähelepanu pöörata kahele suunale. Ühelt poolt on vaja keskenduda selliste 

tugielementide väljaarendamisele, mis loovad eeltingimused tehnoloogia kasutamiseks 

ühiskonnale lisandväärtuse pakkumisel. Teisalt on vaja tõhustada IKT kui võimaldaja 

kasutuselevõttu sotsiaalmajanduslike väljakutsete lahendamisel.  

Nagu eelpool mainitud, muudetakse infoühiskonna arendamine hetkel läbivaatamisel 

oleva Vabariigi Valitsuse määruse nr 30212 täiendusega üheks viiest läbivast 

valdkonnast, mille kasutamine erinevate elualade tõhusamaks korraldamiseks tuleb 

kõigis valdkondlikes arengukavades lahti kirjutada. Vastavad juhised ja metoodika 

töötavad välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös 

Rahandusministeeriumi ja Riigikantseleiga septembriks 2012. Nimetatud muudatusest 

lähtuvalt käsitletakse IKT-d kui võimaldajat sotsiaalmajanduslike ja keskkonna alaste 

väljakutsete lahendamisel küll infoühiskonna arengukava koostamise protsessis, ent 

mitte poliitikadokumendis. See tähendab, et infoühiskonna arengukava koostamise 

käigus korraldatakse temaatilised ühisarutelud, mis annavad sisendi küll teistesse 

valdkondlikesse arengukavadesse, ent lähtuvad Eesti üldistest infoühiskonna 

poliitilistest põhimõtetest. 

Seepärast keskendutakse arengukavas infoühiskonna võimaldajatele ehk selliste 

tugielementide väljaarendamisele, mis loovad eeltingimused tehnoloogia kasutamiseks 

ühiskonnale lisandväärtuse pakkumisel. 
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 Määrus nr 302: „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, 
hindamise ja aruandluse kord” 



 

 

Arengukavas käsitletavad teemade selguvad lõplikult strateegia koostamise protsessi 

käigus, senise analüüsi ning eksperthinnangute alusel keskendutakse arengukava 

koostamisel järgmiste teemade läbiarutamisele ja kavandamisele: 

 Internetipõhise ja tulevikutrendidele vastava teenuskeskkonna väljaarendamine, 

mis võimaldab avalikul, era- ja kolmandal sektoril oma põhitegevuse kvaliteedi 

tõstmiseks saada IKT kasutuselevõtust maksimaalset kasu (sh kiiret 

internetiühendust võimaldava andmesidevõrgu arendamine, avaliku ja erasektori 

IKT-kasutust toetava tehnoloogilise keskkonna arendamine jne); 

 Inimeste oskuste täiendamine ja ajakohastamine infoühiskonnas toimetulekuks 

ning teadlikkuse tõstmine infoühiskonna võimaluste ja ohtude kohta; 

 IKT kasutamine riigihalduse tõhustamiseks ning avalike teenuste kvaliteedi 

tõstmiseks, sh e-demokraatia rakendamiseks avaliku võimu teostamisel;  

 Infoühiskonna alase koordinatsiooni ja koostöö tõhustamine, sh IKT-alaste 

õiguslikult mittesiduvate kokkulepete rakendamine;  

 Eesti panustamine infoühiskonna alasesse rahvusvahelisse koostöösse (sh 

kahepoolsete huvide täpsustamine infoühiskonna alases koostöös, EL ja 

Läänemere regiooni tasandil). 

 

4. Arengukava koostamise korraldus 

Arengukava koostab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tihedas 

koostöös infoühiskonna arengust huvitatud ja seda oluliselt mõjutavate osapooltega. 

Arengukava koostamine viiakse läbi avatud protsessina, võttes arvesse seotud 

huvipoolte arvamusi ja ettepanekuid. Nii tänased arenguvajadused kui järgmise perioodi 

kavandatavad tegevused arutatakse läbi temaatiliste töötubade raames, kuhu 

kutsutakse osalema vastavate valdkondade esindajad nii avalikust, era- kui kolmandast 

sektorist. Samuti on partneritel võimalus oma arvamusi esitada kogu protsessi vältel 

arengukava koostamiseks loodaval veebilehel ning osalusportaali vahendusel.  

Arengukava koostamiseks ja vastava protsessi koordineerimiseks moodustatakse 

töörühm Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juhtimisel. Arengukava ja 

selle koostamise olulisemaid küsimusi (sh arengukava eesmärki, visiooni ja 

tegevussuundi) arutab infoühiskonna nõukogu, mida juhib majandus- ja 

kommunikatsiooniminister.  

Arengukava koostamisse kutsutakse osalema nii infoühiskonna arengut mõjutavad ning 

sellest mõjutatud partnerid, sh teised ministeeriumid, Riigikantselei, Riigi 

Infosüsteemide Amet, Eesti Informatsiooni ja Telekommunikatsiooni Liit, e-Riigi 

Akadeemia, Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, Eesti 

Interneti Sihtasutus, Eesti Interneti Kogukond, Open Data kogukond, Kaubandus- 

Tööstuskoda, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, erinevad ülikoolid ja 

mõttekojad jne.  



 

 

Lisaks erinevate huvipoolte ja partnerite kaasamisele on arengukava koostamisel 

oluliseks sisendiks Riigikontrolli infoühiskonna auditid, Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi tellimisel 2012.a. läbiviidav uuring e-valitsuse 

ökonoomika kohta ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Kaubandus- ja 

Tööstuskoja partnerluses läbiviidav (2013. aasta teises kvartalis valmiv) uuring Eesti 

ettevõtete takistuste ja võimaluste kohta e-äri ja e-kaubanduse kasutamisel. Lisaks 

arvestatakse arengukava koostamisel väljatöötamisel olevate roheliste raamatutega 

(avatud andmed, avalikud teenused jne) ning Euroopa infoühiskonna arengule suunatud 

dokumendi „Digitaalne tegevuskava“13 ja avatud valitsemise partnerluse 

deklaratsiooni14 põhimõtetega. Täiendavalt kasutatakse sisendina OECD IKT ja 

internetimajanduse alaseid uuringuid (nt Internet Economy Outlook), Euroopa Liidu 

infoühiskonna statistikat ja digitaalarengu tegevuskava tulemustabelit (Digital Agenda 

Scoreboard), ÜRO ja Maailma Majandusfoorumi (WEF) e-arengu edetabeleid, 

Arengufondi IKT arenguseire ja välistrendide raporteid jne. 

 

5. Arengukava koostamise ajakava 

Arengukava koostamiseks on planeeritud ligikaudu aasta. Ajakava koostamisel on 

lähtutud nõudest, et uus arengukava koos rakendusplaaniga tuleb Vabariigi Valitsusele 

esitada hiljemalt 2013.a. teises kvartalis.  

Tegevus Tähtaeg 
Arengukava koostamise ettepaneku heakskiitmine 
Vabariigi Valitsuse poolt 

September 2012 

Arutelud huvigruppidega, arengukava kirjutamine, 
avaliku konsultatsiooni läbiviimine 

September 2012- 
Detsember 2012 

Arengukava täiendamine, arutelud huvigruppidega, 
viimase versiooni kooskõlastamine 

Jaanuar 2013- Aprill 2013 

Arengukava esitamine Vabariigi Valitsusele Mai 2013 
 

6. Arengukava koostamisega kaasnevad kulud 

Loodava strateegia eesmärkidest tulenevate tegevuste rahastamise allikad on 

riigieelarve, Euroopa Liidu struktuurivahendid, muud välisvahendid ning sihtasutuste 

omavahendid (nt Eesti Lairiba Arendamise SA, Eesti Interneti SA). Arengukava 

koostamise protsessis arutletakse ja kavandatakse ka erasektori panust strateegia 

eesmärkide saavutamisel – seda tehakse ITLi arenguvisiooni 2020 koostamise käigus.  

 

Lõplike investeeringute ja kulude maht sõltub arengukava koostamise käigus 

tehtavatest administratiivsetest ja poliitilistest otsustest. Esialgne indikatiivne vahendite 
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 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:REV1:EN:HTML   
14

 http://www.vm.ee/?q=node/12701    

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:REV1:EN:HTML
http://www.vm.ee/?q=node/12701


 

 

vajaduse prognoos kogu rakendusperioodiks on 230 miljonit eurot, mis sisaldab 

hinnanguliselt struktuurivahendeid, muid välisvahendeid, riigi omavahendeid 

(kajastuvad asustuste IKT eelarvetes) ja sihtasutuste omavahendeid. Täpsem vahendite 

maht ja jaotus aastate kaupa esitatakse arengukava rakendusplaanide osana. 

 

7. Seos valdkonna teiste strateegiadokumentidega 

Kõige tihedamalt on infoühiskonna arengukava 2020 koostamise ettepanek seotud 

hetkel kehtiva infoühiskonna strateegiaga („Eesti infoühiskonna arengukava 2013“). 

Kuivõrd arengukava eesmärgiks on luua eeltingimused ja valmidus IT kasutuselevõtuks 

Eesti strateegiliste eesmärkide saavutamisel, on arengukava ettepanekul kõige 

olulisemad seosed järgmiste arengukavadega: 

 Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ 

 Säästva arengu kava „Säästev Eesti 21“ 

 Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015 

 Eesti julgeolekupoliitika alused 

 Kohaliku omavalitsuse infoühiskonna arengukava 2012-2015 (plaanis kinnitada 

regionaalministri poolt septembris 2012). 

IT-mõõtme arvestamise nõude tõttu kõigis valdkondlikes arengukavades, on 

infoühiskonna arengukava 2020 lisaks eelnimetatutele seotud kõigi teiste 2014+ 

perioodiks koostatavate valdkondlike arengukavadega. 

 

8. Seosed läbivate valdkondadega 

Arengukava seoste lahtikirjutamine läbivate valdkondadega sõltub olulisel määral 

juhtnööridest, mida läbivate valdkondade eest vastutavad ministeeriumid Vabariigi 

Valitsuse määruse nr 302 (vt ka lk 9) alusel 2012. aastal koostamas on. Kuivõrd 

vastavate juhendite valmimine on kavandatud 2012. aasta septembris, võetakse juhiseid 

täpsemalt arvesse arengukava enda koostamisel. Lisaks sellele kaasatakse läbivate 

valdkondade eest vastutavate asutuste esindajad arengukava koostamise protsessi 

raames korraldatavatesse aruteludesse, mis annab neile võimaluse kaasa rääkida 

parimate lahendusteede leidmisel tagamaks seosed läbivate valdkondadega.  

Alljärgnev on esmane ülevaade infoühiskonna arengukava võimalikest seostest läbivate 

valdkondadega. 

 Arengukava võimalik mõju läbivate 

valdkondade 



 

 

Läbiv valdkond eesmärkide saavutamisele 

Regionaalne areng Positiivne. Kiire Interneti viimine 

maakondadesse, digitaalse kirjaoskuse 

tõstmine ning kodanikele ja ettevõtjatele 

vajalike e-lahenduste arendamine aitavad 

kaasa teenuste ühtlasema kättesaadavuse 

ning võrdsemate töövõimaluste (sh 

kaugtöö) tagamisele kõikjal Eestis. 

Võrdsed võimalused  Positiivne. Arengukavas saab olulisel 

kohal olema infoühiskonnas 

toimetulekuks vajalike oskuste 

omandamiseks ja täiendamiseks 

võimaluste loomine. See on suunatud 

osade meetmete raames erinevatele 

riskigruppidele, et kõigil 

ühiskonnaliikmetel oleks kompetents 

neile vajalike e-teenuste kasutamiseks 

ning tööturul konkurentsivõimelisemana 

osalemiseks.  

Nt puuetega inimeste puhul loob ligipääs 

kiirele Internetile ning kasutajasõbralikele 

IKT-lahendustele võimaluse leida 

täiendavad töövõimalusi; kaugtöö 

võimaluste laienemine aitab tööturul 

konkureerida väikelastega naistel ja 

hoolekandjatel jne. Eraldi tähelepanu 

suunatakse vanemaealiste IKT-oskustele 

ja –teenuste keskkonnale, et parandada 

neile vajalike teenuste kättesaadavust ning 

sotsiaalset kaasatust. 

Keskkonna- ja kliimapoliitika Positiivne. Paberivaba riigihalduse jätkuv 

arendamine soodustab teenuste 

dematerialiseerumist ning vähendab 

seeläbi nendega seotud 

keskkonnakoormust (sh füüsilise 

liikumise ehk transpordi vajadust, 

jäätmeteket jne).  

Lisaks on kavas edendada IKT standardite 

väljatöötamist ja kasutuselevõttu ning 

tõsta teadlikkust IKT nutikast 



 

 

kasutamisest kui jätkusuutliku kasvu 

võimaldajast (nt ressursitõhusate tootmis- 

ja muude lahenduste kasutuselevõtu 

kaudu). See aitab kaasa olulist 

keskkonnakoormust tekitavate 

majandusharude nagu nt töötlev tööstus, 

energeetika ja transport 

keskkonnasäästlikumaks ja 

kliimamuutustele vastupidavamaks 

muutumisele15. 

Riigivalitsemise areng Positiivne. Riigihalduses tõhustatakse IKT-

lahenduste abil menetlusprotsesse ning 

edendatakse paljukanalilise 

teenusepakkumise võimalusi, mis aitab 

kaasa nii riigi ja kohaliku tasandi halduse 

tõhususe kui ka teenuste kättesaadavuse 

kasvule. See lubab avalikul sektoril ka 

piiratud ressursside tingimustes pakkuda 

kodanikele ja ettevõtjatele kvaliteetset ja 

kasutajakeskset teenust. 

Avaliku sektori andmete masintöödeldaval 

kujul kättesaadavaks tegemine soodustab 

üheltpoolt avaliku, era ja kolmanda sektori 

koostööd teenuste pakkumisel ning teisalt 

loob ettevõtjatele täiendavaid võimalusi 

uuenduslike toodete ja teenuste 

väljatöötamiseks. 

Jätkuvalt arendatakse lahendusi, mis on 

suunatud nii riigiasutuste kui ka kodanike, 

vabakonna ja riigi vahelise suhtluse 

tõhustamisele, edendades nii avatud ja 

ühtset riigivalitsemist.  

Riigivalitsemise ühtsemaks muutumist 

mõjutab selgelt ka arengukava koostamine 

ise, mille käigus täpsustatakse 

põhimõtteid ja koostööd infoühiskonna 

arendamisel, tõhustades seeläbi 
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 OECD andmetel tekitab IKT sektor 2% CO2 heitmetest, ent on samas oluliseks abivahendiks ülejäänud 

98% süsihappegaasi väljalaske vähendamisel. 



 

 

valdkonna koordinatsiooni nii avaliku 

sektori siseselt kui ka koostöös kolmanda 

ja avaliku sektori partneritega. 

 

Infoühiskonna arengukava mõju on ülaltoodud valdkondadest laiemgi, sest arengukava 

loob eeltingimused info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalikult tulemuslikuks 

ärakasutamiseks kõigis eluvaldkondades. 


