
RIIGI INFOSÜSTEEMIDE KOOSVÕIME 

SWOT-ANALÜÜS 

 
Eesmärk: Riigi infosüsteem on koosvõimeline. Riigi infosüsteemi kuuluvate infosüsteemide 

arendamisel ja haldamisel järgitakse koosvõimeraamistikus kirjeldatud põhimõtteid ja 
reegleid, mis tagab riigi infosüsteemi jätkusuutlikkuse. 

 
Määratlused: Koosvõime on eraldiseisvate (disparate) ja erilaadsete (diverse) organisatsioonide 

võime suhelda vastastikku kasulike ja kokkulepitud ühiste eesmärkide saavutamiseks 
vahetades organisatsioonide vahel infot ja teadmisi IT süsteemidel põhineva andmevahetuse 
kaudu. Raamistik on instrument ühiste elementidega: sõnastik, arusaamad (concepts), 
printsiibid, poliitika (policy), juhendid, soovitused, praktikad. 

 

 

Tugevused 

(atribuudid, asjaolud, mis aitavad kaasa 
eemärgid saavutamisele) 

Riigi infosüsteemi arhitektuuri ja koosvõime 
raamistiku dokumentide koostamise ja 
uuendamise protsess on juurdunud. Selgitus: 
RISO algatab regulaarselt dokumentide 
uuendamise (22.12.2011 kinnitati koosvõime 
raamistiku 3. versioon). Dokumentide 
uuendamine on avatud ja jälgitav protsess 

Riigi infosüsteemi kuuluvate infosüsteemide 
asutamise, muudatuste tegemise protsess 
(RIHA protsess) on juhitav ja õiguslikult 
reguleeritud  

Läbi eelarveprotsessi, eriti läbi 
struktuurivahendite kasutamise, on võimalik 
asutusi motiveerida koosvõime dokumente 
järgima 

Arhitektuuri ja koosvõime aluseks olevad 
põhimõtted on osutunud praktikas 
mõistlikeks ja loonud eeldused riigi 
infosüsteemi otstarbekaks arendamiseks ja 
jätkusuutlikuks haldamiseks 

Eesti põhimõtted on kooskõlas Euroopa 
koosvõime raamistikuga (Euroopa analüüsi 
kohaselt on ainult Eesti saavutanud 100% 
joondumuse) 

Koosvõime raamistik keskendub asutuste 
võimele andmeid, teavet, informatsiooni 
vastastikku kasulikult vahetada ja jätab 

Nõrkused 

(atribuudid, asjaolud, mis takistavad eesmärgi 
saavutamist) 

RIHA protsess tekitab asutustele suure 
halduskoormuse 

Koosvõime põhimõtted on kohustuslikud ilma 
tugeva õigusliku regulatsioonita 

Koosvõime reeglid, mis riigi infosüsteemi kui 
terviku vaatest on vajalikud ja mõistlikud, on 
sageli asutuse lokaalsest vaatest mõttetud ja 
kulukad. Selgitus: koosvõime on tulemuslik 
pikas perspektiivis ja kulukas lühikeses 
perspektiivis? 

Koosvõime eesmärk ja sellest saadav kasu ei 
ole sageli asutuse lokaalsel tasandil ilmne 

Organisatsiooni koosvõimet ei tähtsustata 
asutuste juhtimistasandil. Selgitus: Kuigi IT on 
toetav tehnoloogia, siis erinevate asutuste 
protsesse toetavad koosvõimelised 
infosüsteemid loovad organisatsioonidele 
kvalitatiivset uue võimaluse oma tööd nii 
tõhusamaks (efficiency) kui mõjusamaks 
(effectiveness) muuta. Sageli ärijuhid ei taju 
ega näe neid võimalusi ja keskenduvad vaid IT 
kuluefektiivsusele asutuse lokaalsest vaatest 

 



asutustele vabaduse ise otsustada millise 
kaubamärgi pakutavat tehnoloogiat oma 
ülesannete lahendamiseks kasutada 

Riigi infosüsteemi kesksed komponendid nagu 
X-tee jne toetavad koosvõimeliste süsteemide 
arendamist 

Raamistiku ülesehitus on “vihiku” põhine, mis 
võimaldab seda paindlikult täiendada nn 
“koosvõime arhitektuuri” osaga ja temaatiliste 
raamistikega (veebid, avaandmed, tarkvara) ja 
konkreetsete juhenditega 

 

Võimalused 

(välised tingimused, mis aitavad kaasa 
eesmärgi saavutamisele) 

EL avalike teenuste arendamise mudel. 
Selgitus: EL avalike teenuste mudeli järgi 
peaks liikmesriigi administratsioon pakkuma 
teenuseid teiste liikmesriikide kodanikele, 
ettevõtjatele ja ka administratsioonidele. 
Selles tähenduses saab rääkida ainult 
liikmesriikide administratsioonide ja nende 
infosüsteemide koosvõimest. Eesti avaliku 
sektori koosvõimelised süsteemid suudavad 
ilma oluliste lisainvesteeringuteta suhelda 
teiste liikmesriikide administratsioonide 
infosüsteemidega 

IT standardimine. Selgitus: ühelt poolt on IT 
standardimine eelduseks koosvõimeliste 
süsteemide arendamisele, teisalt esitab 
koosvõimeliste süsteemide arendamine selge 
ja fokusseeritud tellimuse IT standardimisele 

Avaandmed on esimene etapp liikumises 
asjade interneti ja lingitud maailma poole  

Asjade internet ja lingitud andmed. IKT toel 
saab luua hajutatud isikute, organisatsioonide, 
tarkade seadmete, teadmiste, infosüsteemide, 
linkandmete koosvõimeline võrgustiku. Just 
andmete linkimises nähakse võimalust, kuidas 
suuremahulise infohulgaga (big data) 
tulevikus toime tulla 

Mobiilirakenduste (app’ide) loomise 
võidukäik. Andmete linkimise kõrval muutub 
ka oluliseks seadmete ja tarkvara omavaheline 

 

Ohud 

(välised tingimused, mis takistavad eesmärgi 
saavutamist) 

Poliitiliste otsuste langetamisel ei tähtsustata 
ega arvestata koosvõimeliste süsteemide 
kontseptsiooniga (suunad lähevad vastuollu 
poliitilistele otsustega). Selgitus: Avaliku 
sektori kulude kärpimisel alahinnatakse 
koosvõimeliste süsteemide pakutavat kasu ja 
IT-kulude kontrollimiseks eelistatakse 
süsteemide tsentraliseerimist ja 
integreerimist  

Ei taheta sattuda sõltuvusse teistest 
süsteemidest (käideldavus, andmete terviklus 
jne) ja eelistatakse omada kontrolli 
võimalikult suurte terviklike integreeritud 
süsteemide üle. Selle tõttu on surve 
tsentraliseerida ja integreerida erinevaid 
sisuliselt funktsionaalsusi ühte süsteemi 

Tahetakse üheselt näha vastutust reeglite 
kehtestaja poolt, seetõttu nõutakse reeglite 
kehtestamist õigusaktidega. Kuna raamistik on 
paindlik ja elav reeglistik, siis õigusaktiga 
kehtestamine võib hakata takistama arengut 
(kinni reguleerimine) 

Euroopa liidu raamistik võib kehtestada 
reegleid, mis ei pruugi Eestile sobida (valitud 
strateegia ja põhimõtted pole õiged) 

Nõuded on liiga teoreetilised, neid pole 
võimalik praktikas rakendada 



suhtlemine. See võimaldab kvalitatiivset hüpet 
teenuste arendamisel 

Pilvetehnoloogia areng. Infosüsteemide loojad 
saavad vastavalt vajadusele kasutada peaaegu 
piiramatut andmetöötlusvõimsust, nad ei pea 
oma vajaduste rahuldamiseks tegema suuri 
kapitaliinvesteeringuid ja saavad oma 
andmetele ligi pääseda igal pool, kus on 
internetiühendus 

Vaba tarkvara ja avatud koodiga tarkvara 
 arendusprotsessi osakaalu suurendamine on 
võimalus tõsta infosüsteemide turvalisust ja 
vähendada arenduskulusid 

Raamistikes ei arvestata tulevikutrende 

Mõned nõuded võivad seada piire 
innovaatilistele lahendustele 

 


