
IKT JA RIIGIHALDUS 

TÖÖTOA KOKKUVÕTE 
 

IKT ja riigihalduse töötoa (25.10.2012) eesmärk oli arutleda, kas ja kuidas saab IT-ga 

riigivalitsemise eesmärkide saavutamisele kaasa aidata.  

Enne grupitööde alustamist vaadati üle ja seletati veelkord lahti riigivalitsemise arendamise 

praegused eesmärgid – terviklik, tõhus ja avatud riigivalitsemine.   

Riigivalitsemise arendamiseks pole olemas eraldi arengukava, kuid erinevate 

alusdokumentide (OECD Public Governance Review 2011 ja selle põhine tegevuskava, 

Konkurentsivõime kava “Eesti 2020”, Avatud Valitsemise Partnerluse tegevuskava 2012, 

Läbivate teemadega arengukavades arvestamise juhend (koostamisel)) põhjal joonistuvad 

välja kolm riigivalitsemise arendamise põhisuunda: 

 

1. Terviklik riigivalitsemine.  

Riigiasutuste, valitsemisalade ja valitsustasandite vaheline tegevus on omavahel seostatud ja 

koordineeritud. Selle tulemuseks on ladus koostöö poliitika kujundamisel ja elluviimisel (sh 

komplekssete mitut valdkonda läbivate probleemide ja lahenduste korral) ning sujuv (s.t 

tõrgeteta) avalike teenuste osutamine.  

2. Tõhus riigivalitsemine 

Ressursside kasutus poliitikate kavandamiseks ja elluviimiseks, sh eriti avalike teenuste 

osutamiseks on võimalikult säästlik ja paindlik. Samas on tagatud tulemuslikkus ehk seatud 

eesmärkide täitmine ning vajalikul tasemel teenuste osutamine (sh mõlemaks vajalik 

ressursside kontsentratsioon ehk fokusseerimine). Tulemuseks on väiksem halduskoormus ja 

pikemas plaanis riigi jaoks rahaliste vahendite kokkuhoid, samuti suutlikkus kohaneda 

muutuste ja uuendustega.  

3. Avatud riigivalitsemine 

Avaliku võimu teostamine (sh nii poliitikate kujundamine kui ka elluviimine) on läbipaistev, 

vastutustundlik ning otsustusprotsessidesse on järjepidevalt kaasatud avalikkus (nii 

sidusrühmad kui ka kodanikud laiemalt) ja eksperdid. Selle tulemuseks on kvaliteetsemad ja 

jagatumad otsused, samuti suurem rahulolu avalike teenuste ja riigijuhtimisega.  

SWOT-ANALÜÜS 
 
Töötuba jätkus SWOT-analüüsi teostamisega kolme nimetatud eesmärgi valguses. Grupitöö 

tulemusel koostatud ning seejärel kogu seltskonnaga läbi arutatud analüüside tulemused on 

järgmised. 



Terviklik riigivalitsemine 

Tugevused Nõrkused 

Kogenud spetsialistide olemasolu ning tahe 

saavutada terviklikum lähenemine 

 

Olemas on koosvõime raamistik, mis peaks 

tagama vähemasti tehnilise terviklikkuse. 

Koosvõime regulatsiooni olulisuse tajumine 

 

Riigis on olemas tugevad põhiregistrid, mille 

andmed võimaldavad teha häid 

juhtimisotsuseid 

 

Tervikliku riigijuhtimise kompetentsi 

vähesus (prevaleerib asutusekeskne vaade) 

 

Puudub riigivalitsemise koordineerimise eest 

vastutaja  

 

Asutustevaheline koostöö on nõrk, sh 

eksisteerib infopuudus teiste asutuste 

lahenduste kohta, et vältida dubleerimist  

 

Riigi ja KOV-ide koostöö on nõrk 

 

Huvipoolte vähene kaasamine, sealhulgas 

vähene arvestamine kodanike vajadustega 

teenuste arendamisel 

 

Võimalused Ohud 

Kulusurve kui liikumapanev jõud 

 

Protsesside ülevaatamine ja optimeerimine 

(standardiseerimine, kvaliteet) 

 

Infovarade jagamine 

 

Dubleerimise vähendamine 

 

Fokusseerimine (eurorahade mõistlikum 

jagamine) 

Ajasurve (nt seaduste rakendamiseks 

ettenähtud ajad sageli liiga lühikesed, 

sundides nii killustatult lähenema) 

 

Konkurents asutuste vahel (liigne 

keskendumine oma asutuse ülesannete 

täitmisele ning vähe koostööd; samuti 

töötajate meelitamine ühest asutusest teise 

tulenevalt oma asutuse vajalikkuse 

tõestamise vajadusest) 

 

Ressursside nappus – kas terviklik 

tegutsemine võib tuua lisakulu 

 

Tsentraliseerimine iga hinna eest võib 

tekitada soovi ühendada suuri olulisi 

süsteeme, suurendades seeläbi nende 

haavatavust 

 

Ebaühtlane võimekus 

 

Tõhus riigivalitsemine 

Tugevused Nõrkused 

Paindliku muutmise võimekus (eelarve 

kärpimise kogemus) 

 

Stabiilsus (vähe olulisi risti vastupidiseid 

otsuseid) 

Dubleerimine (eelkõige andmekogumisel), sh 

ühiste standardite puudumine (teenuseid ei 

ole kirjeldatud) 

 

Tänane riigi eelarveprotsess ei toeta 



 

Väikeriigi suhteliselt väike bürokraatia 

 

Tehnoloogilised eeldused asjade 

koordineeritud ning tõhusaks korraldamiseks 

– avaliku sektori hea automatiseerituse tase 

(X-tee, ID kaart) 

 

Ühiskonna valmisolek kasutada innovaatilisi 

kanaleid  

 

Usaldus riigi vastu 

 

 

pikaajalist finantside planeerimist (iga asutus 

peab oma eelarvenumbritega asutuse sees 

hakkama saama) 

 

Kulude kirjeldamine ei toeta ühistegevusi 

(kulud teeb üks asutus, samas kui tulu võib 

olla teises, mõnikord ka väljaspool avalikku 

sektorit) – vastuseis tegeleda 

 

Ei osata teha õigeid asju ega seada 

prioriteete. Pigem tahetakse arendada välja 

uus teenus/lahendus, kui see, et ühendada 

kaks-kolm olemasolevat tegevust 

 

Nõrk analüüsivõimekus: võimetus planeerida 

funktsiooni kogu elutsükli kulusid (hinnata 

kulusid-tulusid) 

 

Valitseb arusaam, et tõhusus võrdub 

tsentraliseerimisega (võib olla samas ka 

võimalus) 

 

Turu väiksusest tulenev pakkujate vähesus 

ning väike konkurents turul  

 

Digitaliseerimine ei too alati kaasa 

protsesside ümberkorraldamist, viies nii 

topelttööni 

 

Tõhususe definitsiooni hägusus 

(kogukondlikust vaatest erinev kui asutuse 

sisesest) 

 

Ülesannete lisandumisega ei kaasne 

ressursside  lisandumine (vanad ülesanded ei 

vabasta alati ressursse) 

 

Pole piisavalt mõeldud IT lahendusi 

toetavatele asendusprotseduuridele (kui IT ei 

tööta) 

 

Tervikvaatest olulised projektid pole olulised 

(sama tähtsad)  üksikute asutuste jaoks. 

 

KOV tasemel lahenduste arendamine 

koostöös riigiasutustega on nõrk 

Võimalused Ohud 

Standardsete komponentide (funktsioonid, 

menetluskorrad, IT toetavad lahendused) 

korduvkasutamine lubab vähemaga rohkemat 

Liiga suur sõltuvus tehnoloogiast kahandab 

võimekust reageerida erakorralistele 

olukordadele, olulistele muutustele ning 



 

Semantiliselt hästi korrastatud infovarad 

võimaldavad paindlikult kasutusele võtta 

erinevaid lahendusi 

 

Teadlikkuse tõstmine olemasolevate 

lahenduste kohta  

 

Riigi andmete avamine (avaliku, era- ja 

kolmanda sektori ühine teenuseruum) võib 

tuua uusi lahendusi  

 

Riigiametnike „ristkasutamine“ (täidab ka 

teiste asutuste ülesandeid, eriti isikute 

teenindamisel, riigibuss (ametnik liigub 

inimese juurde)). 

 

Eesti lahenduste kasutamine teistes riikides 

(nn. e-riigi eksport) kaitseb tehtud 

investeeringuid ja aitab tuua ka võibolla 

lisaraha 

innovatsioonile 

 

Riigi ajamine liigse efektiivsuse jahtimise 

käigus liiga õhukeseks, mille tulemusel kaob 

institutsionaalne mälu ja väheneb võimekus 

hinnata olemasolevat olukorda 

 

 

 

Avatud riigivalitsemine 

Tugevused Nõrkused 

Riigiasutuste veebilehed ja üldinfo on heal 

tasemel („suht ok“) 

 

Olemas on seadusandlus, mis tagab avatuse 

ja annab head raamid 

 

Elanikud on vastuvõtlikud uuendustele 

 

Ajakirjandus on vaba ja kriitiline, tekitades 

nõudlust avatusele 

KOV infopakkumine ei ole samal tasemel 

riigi infopakkumisega 

 

Tehnoloogilised võimalused olemas, ent 

inimesed vahel ei usalda neid 

 

Inimesed ei tea, miks mõni otsus on tehtud 

 

Asutuste registrid on väga erinevad, ei 

suudeta tagada ühtlast ja lihtsat ligipääsu 

(andmed on erineval viisil esitatud). Samas 

tsentraliseeritud (üks ligipääs kodanikule) 

lahendus pole mõistlik 

 

Kaasamine on formaalne (inimesed ei tea, 

kas ja mis nende ettepanekutest saab) 

Võimalused Ohud 

Avaandmete hea kättesaadavus („andmete 

uuskasutus“) loob eeldused vabaks turuks nii 

ettevõtjatele kui kodanikele ning toob riigile 

selget kasu 

 

Seadusandluse ajakohastamine peegeldamaks 

avatuse ja kaitstuse vahekorda adekvaatselt 

Kaasatavate vähene huvi 

 

Esimesed katsed võivad saada suure kriitika 

osaliseks 

 

Andmekasutus võib muutuda 

ebasihipäraseks, tekitades registritele 



 

Nö riigi kasutusõpetus – inimeste oskused ja 

teadlikkus (mitte üksnes e-riigi alased 

teadmised, vaid ühiskonnaõpetus üldisemalt) 

koormuse 

 

Avatusega võib kaasneda lisakoormus 

ametnikele (tõhusus kannatab) 

 

Ressursside puudusel ei ole võimalik kõiki 

avatuse aspekte realiseerida 

 

 

Lisaks jäid kõlama vajadus mõtestada avalik valitsemine ning töötada välja selle kriteeriumid. 

Eraldi mõttekoht on andmete avatus vs andmete kaitstuse kaalukeel, kus tuleks leida 

optimaalne tasakaal. Samuti ei pruugi väga tõhus riigiaparaat olla kodanikele kõige mõnusam. 

 

EESMÄRGID 
 
Päeva teine pool jätkuks eesmärkide seadmisega. Grupitöö viidi läbi SWOT-analüüsiks 

kasutatud kolme riigihalduse eesmärgi – tõhus, terviklik, avatud – lõikes. Eesmärgistamise 

sissejuhatuseks andis Siim Sikkut osalejatele ülevaate e-valitsemist potentsiaalselt 

mõjutavatest olulisematest (tuleviku)trendidest. Millest ühelt poolt saab välja tuua juba praegu 

maailmas levinud tegevussuunad nagu: 

 Protsesside digitaliseerimine ja info veebi viimine 

 Kodanikuportaalide ja isikustatud teenuste arendamine 

 Äriilma analüütika- ja juhtimislahenduste ülevõtmine riigihalduse tõhustamiseks 

 eID kasutuselevõtt 

 Sotsiaalmeedia võimaluste kasutuselevõtt 

 Avaandmete ja avaplatvormide tähtsustamine 

 Teenuste ja info kolimine mobiiliseadmetele 

 Pilvepõhised teenused ja tarkvara  

Riigiti on nendele tegevussuundadele keskendumine erinev, kuid tegemist on valdkondadega, 

millega tegelemise olulisuses enam ei kahelda. 

Samal ajal tuleb mõelda aga ka järgmistele tõusvatele trendidele:  

1. Arvuti ja side kõikjal  2. Uued kasutajaliidesed  

•  Integreeritud sensorid ja miniarvutid 

•  Lähimaavõrgud  

•  Kehakeelega juhtimine  

•  Keeletehnoloogia (kõnetuvastus, 



•  Robootika 

•  Tehnoloogiate konvergents 

analüüs, esitus) 

•  Täiendatud reaalsus (augmented 

reality) 

•  Virtuaalreaalsus 

3. Sotsiaalne veeb (3.0)  4. Analüütika esiletõus  

•  Social data ja kodanike loodud 

andmed 

•  Grupitöö ja ühisloome lahendused 

•  Netikogukonnad 

•  Asukohapõhised teenused 

massidesse 

•  Mängustamine (gamification) 

•  Rohkem andmeid  

•  Rohkem analüüsi 

•  Audio- ja video-analüüsi võimekus  

•  Lingitud andmed 

•  Ennustuslik analüüs (reaalajas)  

 

Margus Püüa tutvustas teenuste võimalikku klassifikatsiooni avalikus sektoris. Avalikust 

teenusest saab kitsamas tähenduses rääkida kui näiteks taotluste/avalduste esitamisest või 

laiemas tähenduses kui turvalisusest, sotsiaalhoolekandest, heakorrast jne. 

Teenuseid võib avalikus sektoris klassifitseerida alljärgnevalt.  

Teenus kui: 

 Isikute, objektide ja nende vaheliste seoste kirjeldamine ning kirjeldustele õigusliku 

tähenduse andmine 

 Avalikust huvist tulenevate isikutele vajalike teenuste korraldamine ja osutamine 

 Ühiskonna elu poliitikate kujundamine ja nende rakendamine 

 Avaliku sektori asutuste efektiivne toimimine 

Sealjuures on isikutele teenuse osutamisel eesmärgiks selle võimalikult suur kiirus ja väike 

halduskoormus ning avaliku sektori vaatest ka efektiivne osutamine. Juurdepääs teenusele on 

inimese jaoks lihtne ja intuitiivne. Inimene saab valida talle sobiva kanali, nagu füüsiline 

teenuste laud, telefon, nutitelefon, bad’id, traditsiooniline arvuti, virtuaalsed teenuste kioskid 

jne vahel. Teenuse pakkumise keskkond arvestab isiku profiiliga ning inimene saab teenused 

“tellida” temale meelepärasesse keskkonda. 



Infoühiskonnas võib teenuse osutajate ja teenuse tarbijate omavahelised suhted tuua välja 

mudelina: 

 

 

Peale lühikesi ettekandeid jätkus grupitöö riigihalduse arendamise IT-vaate eesmärkide 

sõnastamiseks. 

Alljärgnevalt on toodud grupitööde käigus välja töötatud eesmärgid koos võimalike 

lahendusteedega. 

 

Tervikliku riigivalitsemise eesmärgid 

Eesmärk Soovitud tulemus/mõju Võimalikud 

lahendused/vajalikud 

eeldused 

Riik on kõik erinevad 

huvipooled 

Kõikide huvigruppide 

kaasatus, nende nõustamine 

ja motiveerimine 

 

Terviklikum pilt ja katvam 

juhtimine 

Koosvõime raamistiku 

laiendamine, et mängureeglid 

oleks kõigi jaoks samad ning 

kasu oleks vastastikune 

Terviklik teenus - riigi ja 

KOV teenuste ühtlasem 

kvaliteet  

Protsessi kõigi osaliste ja 

osade arvestamine 

Ühisprojektide rahastamine 

(kaasatud on kõik osapooled, 

sh KOV-id; rahastamise 

otsuste tegemisel eelistatakse 

projekte, mis mõtlevad  kogu 

teenuse elutsükli ulatuses) 



Parem otsus Kõigi seotud osapoolte 

arvamuse ja tagasiside 

arvestamine 

Analüütiline tööriist 

tagasiside kogumiseks (sh 

sotsiaalmeediast) ja 

analüüsiks 

(tagasiside sealhulgas nö 

virtuaalselt kodanikult)  

Õigusloome alane koostöö Kõikide osapoolte ja osaliste 

arvamuste arvestamine 

Ühistöökeskkondade 

kasutamise suurendamine 

(keskkonnad olemas, ent täna 

kasutatakse neid vähe)
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Tervikliku riigivalitsemise 

kompetentsi tõstmine 

Terviklikum probleemide 

käsitlemine 

Avaliku halduse IKT 

koolitus; täiendavad 

koostöövormid; ametnike 

rotatsioon jne 

 

Tõhusa riigivalitsemise eesmärgid 

Eesmärk Soovitud tulemus/mõju Võimalikud 

lahendused/vajalikud 

eeldused 

Analüüsivõimekuse 

tõstmine  

Tõenduspõhisemad ja 

efektiivsemalt langetatud otsused 

(kasutame maksimaalselt 

olemasolevaid andmeid ja 

suudame linkida erinevate 

uuringute andmetega)  

 

Analüüsiprotsess on kiire (maks 

2-3 nädalat) 

 

Tegelikkuse jälgimisega 

ennetada küsimusi ja pakkuda 

lahendusi tuleviku probleemidele 

 

Tehnoloogilise võimekuse 

loomine (instrumendid 

andmete töötlemiseks) 

 

Kompetentside 

suurendamine  (oskused nii 

avalikus kui erasektoris ning 

akadeemilistes asutustes) 

 

Andmete kvaliteedi 

tagamine (andmete 

ristkasutus protsessi, 

semantika) 

 

Läbiviidud uuringute 

andmete avamine 

 

Alternatiivsete 

andmeallikate teadmine ja 

kasutamine (nt 

mobiilimastidelt info 

saamine inimeste 

vahendusel). Eeldab samas 

kasutajate kaasamist ning 

                                                           
1
 Puudu on EIS-i eelne koostöösüsteem 



võimalik, et tasustamist 

(crowdsourcing)  

  

Kogu maailma asjakohaste 

andmete/uuringute 

kasutamine  otsuste 

langetamiseks 

Inimeste oskuste 

täiendamine 

Ametnikud, elanikud, ettevõtjad 

oskavad ja saavad hakkama e-

Eestis 

Vaata Maailma stiilis 

koolituste jätkamine 

 

Uus tase arvuti kirjaoskuses 

  

Ettevõtjate koolitamine 

 

Kasutajakesksuse tagamine  

Paindlik ja tark riigi 

tagatuba 

Isiku probleemi/ vajaduse/ 

kohustuse lahendamine/ täitmine 

on võimalikult kiire 

Targad otsingumootorid – 

(piisab, kui inimene 

verbaalselt kirjeldab 

probleemi  > automaat 

paneb kokku lahenduse 

protseduuri  > saadab 

tööprotsessi (konkreetse 

isiku kohase) kirjelduse 

ametnikule, kes korraldab 

asja täitmise) 

 

Menetlusprotsesside 

uuendamine, õigusaktide 

kirjutamisel arvestatakse IT 

pakutavaga 

 

Mõnede hullude ideede 

analüüs ja läbimängimine 

innovaatiliste lahendusteede 

leidmiseks 

Paindlik kiire 

mitmepoolne teadmise 

loomine 

erinevad osapooled töötavad 

ühes inforuumis 

erinevad grupitöövahendid  

Koostöö tõhustamine Oluliste asutusteüleste arenduste/ 

lahenduste  kontseptsioonid 

arutatakse läbi ja lepitakse 

kokku, osapooled töötavad ühes 

inforuumis 

 

Kokkulepped peavad (ka 

muutused lepitakse kokku) 

Grupitöö tarkvara kasutamine 

 

Valdkonna arhitektuuri ja 

koosvõime raamistik 



 

Valitsemisalade infoarhitektuur 

on mõistliku modulaarsusega 

 

On võimalik kiire ja paindlik 

süsteemide ja organisatsiooni 

arendus 

 

Avatud riigivalitsemise eesmärgid 
 

Eesmärk 

 

Soovitud tulemuse/mõju 

kirjeldus 

 

Võimalikud lahendused 

 

Määratleda tunnused, 

milles seisneb avatud 

valitsemine  ja millele iga 

avaliku sektori asutus peaks 

vastama (ühiskonna ootusi 

täitma)
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 - sh teenuste osutamine; 

andmete avaldamine; 

infovahetus/suhtlemine 

asutuse ja kodanike vahel, 

kaasamine 

 

Iga  asutus (kas suur 

ministeerium või väike 

vald) teab, mille alusel 

mõõdetakse tema  

äriprotsesse avatud 

valitsemise =hea 

riigivalitsemise seisukohast 

Statuut, mis tunnustab määratud 

kriteeriumidele vastamist 

 

Tõsta nii ametnike kui 

kodanike oskusi ja 

teadlikkust, mida riik pakub 

(andmete, teenuste; info  

näol) ja mida kodanik saab 

riigilt tahta 

Selginenud on arusaam, 

mida kodanikule tegelikult 

tarvis on ja kuidas riik saab 

seda tõhusamalt pakkuda 

 

Arusaam ka ametnikel, 

millist infot avaliku sektori 

asutused valdavad ja kuidas 

seda saab enda eesmärkide 

tarbeks kasutada 

Riigi kasutamise koolitus 

kodanike jaoks 

Nn e-riigi kasutamise juhis (CD), 

mis antakse koos ID-kaardiga 

või uutele kodanikele 

 

Riigiametnikele  koolitus ja/või 

juhised, kuidas  nad  oleksid  

oma toimingutes 

kodanikele/kasutajatele 

arusaadavad 

 

Leida ja määratleda 

koostöökohad riigi 

(ametnike) ja teiste 

osapoolte vahel (sh 

ettevõtete, kodanike vahel), 

kuidas nad ühiselt 

Paremini on jagatud 

vastutus ja eri osapoolte 

panus 

  

Kodanikele ja 

huvigruppidele on tagatud 

Seadusmuudatuste algatamisel ja 

menetlemisel  kodanike tegelik 

kaasamine (nt nende endi 

initsiatiivil) 

 

Korraldada hackathlonid 

                                                           
2 Soovitavalt võiksid neid tunnuseid jälgida ka teised asutused, sh eraettevõtted ja kodanikuühendused ise ka! 

 



panustavad mingi väärtuse 

loomisse (näiteks analüüsis, 

teenuste loomisel, info 

selgemal  esitamisel, 

sidususe loomisel, 

õigusloome kvaliteedi  ja 

arusaadavuse parandamisel) 

 

nende algatuste 

tõsiseltvõetavus ja reaalne 

osalus 

 

Loodud on ühiseid väärtusi, 

millest on kasu 

„parema riigi progemine“ , kus 

huvilistel on võimalik pakkuda 

omi  rakendusi (APIsid)  ehk  

esitada ja visualiseerida uuel 

viisil riigi andmeid ja luua 

teenuseid. 

Tõsta poliitikakujundamisel 

analüüsivõimekust,  ja 

kogutud andmete 

ristkasutust ja uuskasutust 

 

Üks riigiasutus peab olema 

valmis teenindama ka teiste 

asutuste andmevajadust! 

 

 

 

 

Andmed on korrastatud 

ühtsetel alustel  ja 

kättesaadavad  erinevatel 

otstarvetel kasutamiseks  

 

Loodud on nn „riigipilv“, 

mille kaudu avaliku sektori 

asutused ja teised osapooled 

(kodanikud, ettevõtted) 

saavad esitada päringuid 

analüüsi jaoks ja oma 

vajadustel 

 

 EL jt organisatsioonide 

päringud  saavad kiiremini 

täidetud, kaasneb 

halduskoormuse 

vähenemine 

Mitte teha uusi küsitlusi ja 

andmekogumist (ilma otsese 

vajaduseta) , vaid 

kasutada/taaskasutada andmeid, 

mis on olemas teistes asutustes 

 

Kasvatada ametnike 

andmetöötlusvõimekust 

 

Teavitustegevus kodanike suunal 

– mis andmeid saab, mida 

nendega on mõistlik teha? 

 

NB! Statistikametiga koostöö –  

täpsustada, mis on nende 

vajadused andmekogumisel ja 

mis infot nende käest, millisel 

viisil saavad küsida teised 

huvitatud osapooled 

 

Suurendada kodaniku jaoks  

menetluse läbipaistvust 

(tema päringu töötlemist) 

 

 

Inimene saab teada, millal 

ja missugune menetlus/ 

otsus on tema kohta tehtud 

 

Asjaajamine riigi ja 

kodaniku vahel on täpsem, 

vähem kaebusi ja nende 

lahendamisele kulub vähem 

aega 

 

Kasvab usaldus tõhusa ja 

avatud riigi suhtes 

(mõõdetav elanikkonna 

küsitlustega) 

Võtta kasutusele erinevaid 

kanaleid ja teavitusvõimalusi, 

siduda need isiku enda valikuga 

ja õiguse andmisega tema 

andmete kasutamiseks 

Saada tagasisidet  juba 

loodud avatud valitsemise 

lahenduste kohta ja hinnata 

nende tulemuslikkust, sh 

kasutatavust, kasu ja 

potentsiaali 

 

Eri teenuste puhul on leitud 

optimaalne viis nende 

pakkumiseks õigele 

kasutajagrupile õigel viisil 

 

„kasutu“ infopakkumine ja 

„kasutud“ lahendused on 

kinni pandud ja nende 

Kasutada MKMi tellitud 

kasutaja-uuringuid, et teha nende 

alusel otsuseid raha eraldamiseks 

arendusele 



lõpetamisest vabanevad 

ressursid kasutatakse 

innovatsiooniks  

 

Kokkuvõtteks: Töötoa arutelude tulemusena jäi kõlama, et riigihalduse eesmärkide – 

terviklik, tõhus, avatud,  saavutamise toetamisel IT-ga on mitmeid variante, mille puhul tuleb 

leida mõistlik tasakaal.  

Tervikliku riigivalitsemise eesmärgi saavutamiseks saavad IT lahendused suurendada 

valitsusasutuste koostöötamise võimet ja koordineeritust nii poliitikakujundamisel kui ka 

poliitika elluviimisel riigi kui terviku vaatest. Killustumise vähendamiseks tuleb valida kas 

riigiasutuste liitmine/konsolideerimine ja funktsioonide (ka IT-lahenduste) tsentraliseerimine 

või konsolideerimise asemel IKT lahenduste kasutamine kommunikatsiooni parandamiseks 

(funktsioonipõhiste koosvõimeliste paindlike struktuuride eelistamine).  

Tõhusa riigivalitsemise eesmärgi saavutamiseks võimaldavad IT-lahendused 

valitsusasutustel oma eesmärkide saavutamiseks kiiresti ja paindlikult muutunud tingimustele 

reageerida ning kasutada paindlikult kõiki olemasolevaid ressursse. Samuti aitab IKT avalike 

teenuste korraldamisel ja osutamisel minimeerida teenuse osutamise koguaega, teenuse 

kasutamise halduskoormust ja kulu teenuse kasutajale teenuse osutamise kogukulu 

valitsusasutusele. 

Sealjuures tuleb otsustada kas keskendutakse IKT kui toetava funktsiooni efektiivsusele, 

luuakse kesksed ressursi haldamise lahendused ja unifitseeritakse protsessid või  luuakse 

protsess, mille käigus koostatakse avaliku teenuse kontseptuaalne lahendus, mis arvestab IKT 

pakutavaid võimalusi. Kontseptuaalne lahendus sisaldaks õiguslikku, organisatsioonilist ja 

tehnoloogilist lahendust. 

Avatud riigivalitsemise eesmärgi saavutamiseks aitavad IT-lahendused olla kodanikel hästi 

informeeritud seadusandja initsiatiividest ja valitsuse tegevusest, tagada huvigruppide toetus 

otsustusprotsessidele ning muuta avaliku sektori informatsiooni kõige avatuks.  

Sealjuures tuleb otsustada, kas valitsusasutused loovad lahendusi, kus informatsiooni 

suunatakse koordineeritult ja ühtselt huvigruppidele ning neid kaasatakse aktiivselt 

otsustusprotsessi või pigem luuakse lahendusi, kus huvipoolte hääletus on siduv otsuste 

tegemisel. Samuti loodaks tingimused, kus avaliku sektori andmeid kasutades loob kogukond 

väärtuspõhiseid teenuseid. 


