
IKT-OSKUSED 

TÖÖTOA KOKKUVÕTE 
 

IKT-oskuste töötoa (18.11.2012) eesmärk oli arutleda, milliseid oskuseid on inimestele nende 

erinevates rollides (kodanikuna, töötajana, ettevõtjana jne) vaja, et IT ja infoühiskonna 

võimalustest osa saada. IKT-sektori arenguks vajaliku oskustööjõu olemasolu küsimustele 

seekord ei keskendutud, kuivõrd see vajab eraldi diskussiooni. 

Päeva esimesel poolel keskenduti olukorra kaardistamisele eelnevalt ettevalmistatud SWOTi alusel, 

mida koos valideeriti ning täiendati. Töötoa teises osas seati eesmärke aastaks 2020 ning arutleti 

tegevuste üle, mis peaksid meie sihi saavutamisele lähemale viima. 

 

ÜLDEESMÄRK JA SWOT 

SWOTi koostamiseks sõnastas riigi infosüsteemide osakond koostöös Riigikantselei ning mõningate 

ekspertidega eelnevalt IKT-oskuste eesmärgi: 

 Kõik Eesti elanikud on suutelised kasutama IKT ja infoühiskonna poolt pakutavaid 

võimalusi (ning seeläbi osalema infoühiskonnas)
1
; 

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

majandussektorites tootlikkust/tulemuslikkust pidevalt tõsta. 

Et osapooled eesmärgist sarnaselt aru saaks, selgitati olulisemad määratlused järgmiselt: 

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

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

ning ühiskonnaelus osalemiseks ning teadlikkust nende võimaluste kohta; samuti 

kompenseerivaid tugisüsteeme (nt assisted use ehk kasutamisabi korraldamine) nende 

puudumise puhuks; 

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

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

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

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

IT-oskused kolme kategooriasse:  

 digitaalne kirjaoskus (arvuti- ja interneti kasutamise baasoskused); 

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

 e-äri oskused (IKT kasutamine protsesside ja töökorralduse tõhustamiseks)
2
.
.
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 Täna on Eestis ca 290 000 interneti mittekasutajat, kellest ca 100 000 +75.a. elanikud 

2
 Vt ka eraldi paberit e-oskuste määratlemise kohta 



 

Eesmärgi osas oldi üldiselt üksmeelel. Nenditi, et kuigi seekordne töötuba keskendus kitsamalt IT-

oskustele, on IKT-alane pädevus seotud laiemate, ühiskonnaelu kvaliteeti ja sidusust puudutavate 

eesmärkide saavutamisega. Seega peaks ka töötoa raames püstitatud kaks eesmärki olema suurema, 

ühiskonna sidususele suunatud strateegilise eesmärgi alameesmärgid. Ühelt poolt võivad head IKT-

oskused aidata kaasa sidususe suurendamisele, ent samas võib oskuste puudumine digitaalset lõhet 

süvendada. 

Tekkis ka küsimus, kas tegevuste fookuses peaks olema kõigi elanikud, sh ka need 290 000 tänast 

interneti mittekasutajat, kellest paljudel puudub selleks ka motivatsioon? On arusaadav, et mitte kõik 

tänased interneti mittekasutajad ei hakka ühel hetkel internetikasutajaks. Samas on riigi jaoks üha 

kulukam interneti mittekasutajate jaoks füüsilisi avaliku teenuse osutamise kanaleid elus hoida. Samuti 

muutub üha kallimaks järelejäänud mitteoskajate koolitamine. Ehk tuleks rohkem panustada 

alternatiivsetele kanalitele (nt pereametnikud, teenusbussid jne, kus mittekasutajad saaksid oma 

toimetused e-teenustena korda ajada)? Üldiselt jäi kõlama arvamus, et fookuses peaks olema siiski 

kõik kodanikud (eesmärk viitab, et tagada tuleks kõigi kodanike „suutlikkus“ kasutada IKT-d, mitte 

ilmtingimata IKT kasutamine). Kui hakkame mööndusi tegema, on alati neid, kes jäävad 

infoühiskonnast kõrvale. Ambitsioon olgu suurem, tähelepanu tuleb keskenduda toimivale oskuste 

omandamise süsteemi väljatöötamisele.  

Ühtlasi tõusetus küsimus, kas oskustest rääkides tuleks ehk rääkida ka oskuste kasutamiseks vajalikest 

eeldustest nagu väärtused ja teadmised ning kasutada mõistet „pädevus“ nagu seda on kasutatud EL 

soovituses elukestva õppe võtmepädevuste kohta (lingi soovitusele leiate siit: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:et:PDF)? 

 

Kui üldeesmärgis oli kokku lepitud, jätkati SWOT analüüsiga. Osalejatel paluti täiendada ja parandada 

eelnevalt koostatud SWOTi ning tuua iga punkti all välja kolm kõige olulisemat tegurit. SWOT 

analüüsi koondi leiate selle postituse juurest eraldi dokumendina. Siinkohal olgu välja toodud punktid, 

mida osalejad pidasid kõige olulisemateks: 

 

Tugevused: 

 Laialdane tehnohuvi ja -vastuvõtlikkus elanikkonnas loob soodsa fooni IKT kasutusoskuste 

arenguks (huvi olemasolu). 

 Suhteliselt kõrge arvuti- ja internetikasutuse määr tööealises elanikkonnas (ligi 80%), s.t. 

suhteliselt kõrge üldine baasoskuste tase.  

 Noorte seas on arvuti- ja internetikasutus 98%+ ehk pea täielik (nn millenniumi generatsioon on 

„digitaalsena“ kasvanud). 

 

Nõrkused: 

 IKT-oskuste õpetamine mitte-IKT erialade tasemeõppe õppekavades ning täiend- ja ümberõppes 

on puudulik ja vähesüsteemne. 

Eelmise punktiga seonduvalt 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:et:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:et:PDF


 Ettevõtetes on arvuti- ja internetikasutus lihtsakoeline. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel 

puudub arusaam IKT-vahendite kasutamise vajalikkusest ja seega käsitletakse IKT-kasutuselevõttu 

kuluna. 

 „Hiir-peos sündinute põlvkond“ oskab küll osavalt nutikaid seadmeid käsitseda ja internetti 

kasutada, ent tööandjate jaoks ei ole nende oskused alati piisavad.  

 Samas ei kipu tööandjad töötajatele IT-oskuste koolitust pakkuma: e-oskused omandatakse 

valdavalt iseseisvalt ja töötegemise käigus, sest tööandjad ei pea sageli IT-koolitust oluliseks. 

 Erivajadustega inimeste jaoks on vähe sobivaid ja mugavaid lahendusi (sh eestikeelseid) ning 

nende vajadustele vastavaid koolitusi. 

 

Võimalused: 

 Tehnoloogiline areng, sh kasutajaliideste areng ja kõikjaleulatuvuse levik, suurendab huvi ja 

motivatsiooni oskusi omandada ning muudab kasutuse intuitiivsemaks. 

 Seadmete ja internetiühenduse odavnemine ja kättesaadavamaks muutumine (sh EstWin 

tulemusel). 

 Surve vanemaealiste ja piiratud võimalustega inimeste suuremaks tööhõiveks tekitab motivatsiooni 

omandada ja uuendada IKT oskusi. 

 

Ohud: 

 IT-oskuste elutsükli lühenemine: senised oskused aeguvad üha kiiremini tehnoloogia ja teenuste 

kiireneva arengu oludes. 

 Üha kallim/keerulisem on järgijäänud mittekasutajaid kasutajaks saada. 

 Digitaalse lõhe/kihistumise süvenemine – vähemvõimekate, erivajadustega ja vähekindlustatute 

pettumine ja passiivsus. 

 

SWOT-analüüsi tulemusi arvesse võttes hakati järgnevalt arutama, milliseid tegevusi tuleks 

konkreetsemalt algatada, et seminari alguses kokku lepitud eesmärgid aastaks 2020 saavutada. Oskuste 

sihtgrupid jagati järgnevalt: noored, vanemealised, tööealised, ettevõtjad ning erivajadustega inimesed. 

Erivajadustega inimeste puhul nõustuti, et kuigi neid ei tuleks vaadelda eraldi grupina (erivajadusi on 

palju ja erinevaid ning neid esineb kõigi nimetatud sihtgruppide seas), on tõenäoliselt teatud aspekte, 

mida tuleks nende puhul eraldi vaadelda. 

 

 

 

 

 

 
 

 



EESMÄRGID 2020 

1. Vanemaealised 

 

Eesmärk 2020 (sh 

mõõdik / tulemus) 

Millistele oskustele 

fokusseeritud 

Meetmed / 

tegevussuunad 

Konkreetsete 

projektide ideed 

65+ inimesed suudavad 

IT-vahendeid 

kasutades suhelda 

lastelastega (siis ka 

kõigi teistega)  

 

65+ suudavad kasutada 

olulisemaid e-teenuseid 

 

65+ omab tahet 

kasutada IKT- 

vahendeid 

Baasoskused: 

arvutikasutamise 

üldoskused; 

internetiteenuste 

kasutamine, sh info 

otsing (ebaolulisest 

olulise eristamine; 

sotsiaalmeedia 

kasutamine 

Eestikeelne tarkvara 

 

Teenuste 

kasutajaliidesed 

lihtsaks 

 

Taskukohased 

lahendused 

 

Kättesaadav ja tasuta 

tugi IKT-vahendite 

kasutamisel 

 

Koolituse didaktika 

arendus 

 

Koolitused 

 

Kaasamine 

otsustusprotsessi 

Saaremaa 

sotsiaalhoolekande 

projektile VIRTU3 

sarnased projektid  

 

Pensionärilt 

pensionärile – vanade 

veetud arvutiklubid 

 

Noorelt pensionärile – 

õpilastest tugiisikud 

(vanaema, vanaisa, 

naabrit) aitamas 

 

 

2. Erivajadustega inimesed 

Eesmärk 2020 (sh 

mõõdik / tulemus) 

Millistele 

oskustele 

fokusseeritud 

Meetmed / tegevussuunad Konkreetsete 

projektide ideed 

Kõik inimesed 

suudavad kasutada IT- 

vahendeid vastavalt 

võimetele (sh on vaja 

tagada, et 

erivajadustega 

inimestel on olemas 

vajalikud ning nende 

vajadustele vastavad 

IT-vahendid) 

Baastase ja/või 

IKT kõrgemad 

oskused 

Puudeliigiti sihitatud koolitused 

 

Inforessursside arendamisel 

arvestada peamiste 

erivajadustega 

 

E-teenuste kasutajaliidesed 

lihtsaks 

 

Vajaduspõhiste tehniliste 

vahendite kasutamine 

 

E-õpe 

e-teenuste 

arendamine 

konkreetsetele 

sihtgruppidele 

 

Kõik riigi e-

lahendused panna 

rääkima, kuulama, 

viipama 
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 http://www.sasak.ee/index.php?menuID=58  

http://www.sasak.ee/index.php?menuID=58


 

IKT kui mitteõppivate ja 

mittetöötavate noorte (HEV) 

resotsialiseerimise vahend 

 

Avaliku sektori veebilehed WAI 

nõuetele vastavaks (riik näitab 

eeskuju) 

 

Erivajadustega inimeste 

koolitajate koolitamine (nt 

vaimupuudega inimeste 

koolitamisel vaja osata kasutada 

lihtsustatud keelt ja 

pildimaterjali) 

 

 

3. Noored 

Eesmärgid – sh 

oskused 

Tegevused/meetmed Projektid Vastutajad 

1. Põhikooli lõpuks 

kõigil baasoskused 

IT-vahendite kasutuse süvaõpe juba 

põhikoolis: kohustusliku õppekava 

osa (suurema mahuga, uuema 

sisuga kui seni)* 

-   

Lapsevanemate koolitamine 

 

Nt „Avasta koos lapsega IT-

ilma“ abivahendid / online 

koolitus (algkooli ja lasteaia 

fookusega) 

 

Noortekeskuste ja sotsiaaltöötajate 

kaasamine 

Abivahendite (tööriistad) 

loomine, koolitus 

 

2. Gümnaasiumi/ 

kutsekooli lõpuks 

kõigil kõrgemate 

IT-oskuste baas 

(vähemalt  edasi-

õppeks / pidevaks 

täienduseks) 

Huviringid ja õpitoad IT kasutuse 

erialadel (sh teemapõhiselt): juba 

põhikoolis 

-   

 IKT-vahendid kõikides tundides 

kasutusel (e-õppe arendamine, 

õppemeetodite ja IT-võimaluste 

kooskõla) 

- Stiimulmeetmed (nt 

lahenduste/ideede konkursid) 

õpetajatele 

- Õpetajakoolituses kohustuslik 

osa 

 

Koolist eemalejääjatele 

kompenseerivad meetmed  

(sh sotsiaalmeedia kaudu) 

- Nt keeleõppe vahendid 

virtuaalses keskkonnas 

-Noortekeskuste / 

sotsiaaltöötajate/ vabakondade 

projektide rahastus 

 

3. Tasemeõppes 

kõigile e-äri 

oskuste baas 

(kõigil erialadel) 

Sisuline IKT-õpetus iga eriala 

osaks 

- Õppekavade/moodulite 

arenduse toetamine 

- Koolitustellimuse raames nõue 

 

LÄBIVALT TOETAVAD TEGEVUSED:    

- Määratleda ja rakendada e-oskuste standardtasemeid ehk 

oskustunnistust 

-   

- Koolituse didaktiline arendus: uute õpetamismeetodite 

uurimistöö, prototüübid 

-   



- E-õppe keskkondade, virtuaalõppe, lahedate haridus-

äppide arendus 

- Ideekonkursid 

-Keskne tellimus 

(üldkasutatavad lahendused) 

 

 

4. Tööealised  

Eesmärk Millistele 

oskustele 

fokuseeritud 

Meetmed tegevused Konkreetsete 

projektide 

ideed 

Vastutaja 

Kõik tööealised on 

suutelised 

kasutama nii 

üldiseid kui eriala- 

spetsiifilisi IT-

lahendusi  

 

IT-oskuste 

kõrgem tase  

Igas eriala õppekavas on 

erialaspetsiifiline IKT-õpe:  

 

 Õppekavade muutmine 

 

 Kutsestandardite muutmine 

 

 Kutseeksamite süsteem (sh. e-

testimine; enese testimine jne.) 

 

 Arvuti- ja internetikoolituse 

didaktika arendus, et 

vähendada õpetuse 

mehhanistlikkust  

 

Vajadusel kursused/materjalid 

kättesaadavad e-õppekeskkonna 

kaudu  

 HTM, kõrgkoolid, 

teised sektorid 

(eeldus, et teised 

sektorid näevad 

IKT-s kasu)  

 

Võimalikult paljud 

tööealised tahavad 

ja ka õpivad/ 

omandavad IT-

oskusi iseseisvalt  

Baastase + 

kõrgemad IT-

oskused  

e-õppematerjalide loomine (vabalt 

saadav ning keelelise toega) 

 

Nutikate 

lahenduste 

loomise 

üritused/ 

võistlused 

(sarnaselt 

Garage48-le) 

HTM, EITSA 

(Tiigrihüpe), 

ülikoolid, 

õppematerjalide äri  

Tööealised on 

teadlikud 

infoühiskonna 

võimalustest ja 

riskidest 

Mõõdame 

kasutatavate “e-

võimaluste” hulka 

ja ulatust (kui palju 

ja kui sageli 

IT-oskuste 

baastase  

Turvalisuse ja privaatsuse 

propaganda 

 

Teemaspetsiifilised kursused, 

teavitused (sh kasutatakse 

maksimaalselt uut meediat) 

 

Vajaduse tekitamine (demo, 

kuidas on lahe!) 

 MKM (EAS, RIA), 

HTM, ITL, teised 

sektorid 

 



keskmine tööealine 

kasutab) 

 

 

5. Ettevõtjad 

Eesmärk Millistele 

oskustele 

fokuseeritud 

Meetmed tegevused Konkreetsete 

projektide 

ideed 

Vastutaja 

Ettevõtjad on 

teadlikud IKT- 

kasutusvõima-

lustest oma 

valdkonnas ning 

näevad selles 

kasu (IKT 

kasutuselevõtt ei 

ole kulu, vaid 

investeering) 

Kõrgemad IT-

oskused + e-

äri oskused  

E-äri moodul ettevõtluse 

õppekavadesse (sh tasemeõppesse) 

Ettevõtjate teadlikkuse tõstmine IT 

kui konkurentsivõimet tõstva 

tööriista kohta 

Piisava tõendusmaterjali (analüüs, 

uuringud, kalkuleerimismeetodid 

jne) tekitamine andmaks 

ettevõtjatele kindlust, et tehtud IT-

investeeringud tasuvad end ära 

ning toovad tulu  

Juhtide koolitamine juhtimist 

toetavate infosüsteemide 

kasutamise osas 

Nutikate 

juhtimisla-

henduste 

app’ide 

võistlus 

MKM (sh EAS, 

RIA), HTM 

Iga ettevõtte 

tähtsustab 

süsteemset IKT- 

õpet oma 

töötajatele 

Kõrgemad IT-

oskused  

Ettevõtjate teadlikkuse tõstmine IT 

kui konkurentsivõimet tõstva 

tööriista ning IT-oskuste 

vajalikkuse kohta 

e-õppematerjalide loomine (vabalt 

saadavad ja keelelise toega 

  

 

 

Kokkuvõttes: Töötoa arutelu ulatus oli lai, keskendudes mitmele sihtgrupile ja erinevatele IT-oskuste 

tasemetele. Seega sai ka kaardistatud tegevuste spekter ulatuslik, hõlmates vajadusi IT-oskuste 

õpetamise kontekstipõhisemaks (erialaspetsiifilisemaks) ning atraktiivsemaks muutmiseks nii üld-, 

kutse- kui kõrghariduse õppekavades, kutsestandardite muutmiseks, koolitajate koolitamiseks, 

erivajadusi arvestavate koolituste läbiviimiseks, lahenduste kasutajasõbralikkuse suurendamiseks, e-

õppematerjalide arendamiseks, ettevõtjate teadlikkuse suurendamiseks IT-st kui konkurentsivõime 

võimaldajast ning e-äri ja IT-oskuste vajalikkusest jne. Vähem jõudsime arutada, kes konkreetsemalt 



mida peaks tegema, sealhulgas seda, milliste väljakutsete lahendamisele peaks fokusseerima 

infoühiskonna arengukava, ning milliseid koostöövorme ja instrumente kasutada. Need teemad, nagu 

ka see, kuidas tagada parim sünergia erinevate IT-oskuste algatuste ja tegevuste vahel, peaksid olema 

teemaga edasiliikumise järgmised sammud. 


