
INFOÜHISKONNA ARENGUKAVA 2020 VISIOONISEMINARI 

KOKKUVÕTE  

Lähtekoht 
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium sai sügisel 2012 Vabariigi Valitsuselt ülesande koostada 

Eesti infoühiskonna arengukava ajahorisondiga 2020. Arengukava koostamise lähtekohaks on 

arusaam info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast (IKT) kui võimaldajast Eesti sotsiaal-

majanduslikele väljakutsetele vastamisel ja konkurentsivõime tõstmisel. Arengukava võtmeküsimus 

ongi, kuidas panna IKT Eesti ees seisvate suurimate väljakutsete teenistusse.  

 

Arengukava ettevalmistamise protsessi esimeseks sammuks oli seniste arengute analüüsimine ja 

hetkeolukorra kaardistamine. Sügisel 2012 viidi selle põhjal ja erinevaid osapooli arutellu kaasates 

läbi kuus temaatilist töötuba selgitamaks välja, milliste probleemide ja valikute ees me tänasest 

tulevikku vaadates seisame. 

Järgmise sammuna arengukava koostamise protsessis heideti kõrvale oleviku probleemistik ja 

unistati Eesti infoühiskonna arengu soovitud tulevikust aastal 2020. Selleks toimus 7. detsembril 2012  

väikeses erinevaid perspektiive omavate asjatundjate rühmas visiooniarutelu. Eesmärgiks oli vaadata 

suunaga tulevikust tänasesse ja mõelda, millisest Eesti e-eduloost me unistame, millised on eeldused 

ja valikud sellise arengu teostumiseks.  

Käesolev on kokkuvõte arutelu käigus koorunud mõtetest. Siit leiab visiooni alge, mida arengukava 

koostajad saavad protsessi järgmistes etappides ette võtta, erinevate osapoolte peal testida ja niiviisi 

edasi arendada. Kuni sellest koorub visioon, mis inspireerib tegutsema, on arusaadav ja usutav ning 

mille sõnastus lööb oma lühidusega – just selliseid omadusi hindasid visiooniarutelul osalenud 

visiooni juures enim.  

Visiooniarutelul osalesid Kaidi Ruusalepp, Henrik Roonemaa, Kristjan Port, Alar Teras, Kristi Hakkaja, 

Seth Lackman, Siim Tuisk, Ants Sild, Arvo Ott, Madis Tiik, Annika Uudelepp, Margus Püüa, Siim Sikkut, 

Mait Heidelberg, Karin Rits. Arutelu modereeris Kitty Kubo ja märkmeid tegi Katrin Hänni.  



Visiooni vajadus 

Eesti e-riigi maine väljaspool Eestit on väga hea, millest annavad tunnistust selleteemalised artiklid 

välismeedias ja raugematu huviga Eestit väisavad välisdelegatsioonid. Paradoksaalselt on aga meie 

oma ühiskonnas tuntav kasvav rahulolematus e-arengutega, mida kannustab ootus millegi uue ja 

suurema või märgilisema järele. Olukorra ilmestamiseks kasutatakse üha sagedamini metafoori 

magavast või lausa surnud tiigrist. Kahtlemata on IKT-l potentsiaali senikasutatust palju enam – eriti 

Eesti ees seisvate suurte probleemide lahendamisel. Samas on e-riigi arendamise entusiasm justkui 

raugenud ja uueks arenguhüppeks napib osapooltel vajalikku energiat.    

Samal ajal on Eesti e-arengud saanud uut hoogu viimaste aastate tehnoloogiaettevõtete võrsumise 

buumist. Enamasti on tegu IKT-põhiste lahendustega globaalsele turule pürgivate ja kiirele kasvule 

orienteeritud ettevõtetega, kes oma arvukuse ja aktiivse tegutsemisega on välismeedias nimeks 

saanud „eesti maffia“. Oluline on, et ka riigi tasandil oleks visioon, kuidas sellist uue majanduse 

tekkimise hoogu ja veelgi olulisem – kasvamist – omalt poolt toetada.    

Kokkuvõttes võib tõdeda, et hetk Eesti e-arengute soovitud tuleviku üle arutamiseks ja uute sihtide 

seadmiseks on küps: eksisteerib tunnetatud vajadus visiooni järele, selleks et ühiskonnas laiemalt 

usk Eesti e-edusse taastuks ja selles vallas tegutsejad uut hoogu ning energiat saaksid.  

Ootused visioonile  

Visioon on nägemus tulevikust, mis väljendab strateegilist huvi. Vastates küsimusele „kelleks me 

tahame saada?“ annab visioon tegevustele suuna ja fookuse.  

Visiooni loomiseks läbitud strateegilise arutelu protsess on vähemalt sama oluline, kui selle resultaat 

– visiooni sõnastus - ise. Visiooni ühisloome tagab erinevatele osalistele omanikutunde ja tekitab 

ühise keele. See on vajalik, et visioon strateegiatesse „tõlgituna“ vajalikke muutusi esile kutsuks, 

ressursse üle administratiivsete - ja sektori piiride  mobiliseeriks. Sest nagu ütleb Jaapani vanasõna: 

„Visioon ilma tegevuseta on unistamine; tegutsemine ilma visioonita õudusuni“.  

Visioon on ka võimas kommunikatsioonivahend, millega on võimalik riikidevahelises konkurentsis 

eristuda ja investoritele ning talentidele, keda visiooni realiseerimiseks tarvis kaasa haarata on, oma 

püüdlused nähtavaks teha.    

 

 

Millised on hea visiooni tunnused? Arutelus osalenute arvates peab visioon olema eelkõige innustav 

– inspireerima tegudele, sütitama, andma uut energiat muutusteks. Vähemoluline ei ole ka visiooni 

arusaadavus – siht peab olema selge ja erinevaid osapooli kõnetav, neile nende rolli näitav. Visiooni 



usutavus – visioon peab olema ambitsioonikas, kuid siiski puudutama jalgadega maad, veendes 

niiviisi osapooli, et on saavutatav. Visiooni peamine iva peaks olema summeeritav lühidalt ja löövalt, 

et see võetaks uhkusega käibesse, jääks meelde ning tekitaks konkurentides kadedust. Pikad visiooni 

sõnastused (nt praegu kehtiva arengukava visioon) püüdlevad küll korrektsuse ja kõikehõlmavuse 

poole, ent kaotavad seeläbi teravuse ja vajuvad kiirelt unustustehõlma.  

Tulevikutunnetus 
Tulevikku, ka positiivset, tunnetatakse erinevalt. Et sellest aimu saada, koguti visiooniarutelu 

käivitamiseks osalenutelt nende spontaanset tulevikutunnetust, paludes neil kujutada ette Eesti e-

riigi eduloost pajatavat kaanelugu meedias aastal 2020. Millest see lugu räägiks ja millises väljaandes 

ilmuks?  

Tulemusi tervikuna vaadates : kas suunalt koonduvad-vastanduvad; mis elemente-märksõnu 

sisaldavad? Heale visioonile vastavus – kas piisavalt ambitsiooni, uudsust jne 

Loo pealkiri ja väljaanne Mida tuleviku kohta indikeerib? 

 
Hotronik kolib peakorteri Keilasse – Eestis 
on parim keskkond rahvusvaheliseks tööks 
ja elamiseks (Glocal) 
 

Eestlane tahab töötada Eestis, mitte siit ära kolida. 
Eestis on hea start-up keskkond, head ühendused jm 
vajalik. Väljaanne märgib toimunud muutusi 
meediamaastikul. 
 

 
Emori uuring kinnitab: Eesti vanemaealiste 
tööhõive näitajad on parimad Euroopas 
(Postimees)  
 

Tehnoloogia võimaldab luua paindlikke töökohti 
 

Tiiger varsti ei hüppa (Postimees) 
 

 
IT-sse on vaja endiselt panustada, et tiiger elaks. Oleme 
järgmise ringiga jõudnud samasse seisu, kus praegu. 
Samas huvi tiigri vastu on endiselt olemas 
 

 
E-irdujate arv Eestis on väikseim Euroopas 
(BBC News) 
 

Privaatsuse kaoga on harjutud, aga osatakse ennast ka 
kaitsta  
 

 
Estonia – The e-country that became a 
real-time mobile e-country in the Cloud 
(Financial Times) 
 

Eesti on esimene „pilveriik“. Eesti oleks selles trendis 
samm teistest ees, samas on see lineaarne areng ka igal 
pool mujal 
 

 
Tarkläätsed jõudsid massidesse – Eesti 
jagab kõigile elanikele kampaania korras 
(Postimees/Social Network News) 
 

Eesti on innukas uute tehnoloogiate kasutuselevõtja 

Eesti viis ametnikud netti  
 

 
1 riik = 1 omavalitsus e-teenuste mõttes (üks 
horisontaalne tasand). Kuna meid on nii vähe, siis pole 
mõtet suurt struktuuri üleval hoida.  
 



Eesti IT kolledž on Euroopas parim 
 

 
IT arengu suurim väljakutse nii meil kui mujal on IT 
spetsialistide nappus. Eestis on selles vallas tugevalt 
haridusse panustamine kandnud vilju.   

 
E-riik ja e-äri käivad „ühte jalga“ 
(Postimees) 
 

IT on abiks väikeettevõtetele nende konkurentsivõime 
tõstmisel 
 

Vene häkkerid sundisid Eestit lõpetama e-
valimiste projekti (Postimees) 
 

Ka tulevikus tuleb arvestada erinevate riskidega 

 
Teenindusbüroode lahtiolekuaegu 
lühendati veelgi (Postimees) 
 

Vajadus kontorite ja kontoriametnike järele on tänu IT-
le vähenenud 
 

 
Eesti on tõusnud asjade interneti 
rakenduse juhtriigiks – kuidas nad seda 
tegid? (Wired) 
 

Kui me ka ise uusi asju välja ei mõtle, siis oleme pigem 
uute tehnoloogiate kiired rakendajad 
 

 
Juunist alates osutab Eesti kõigile EL 
riikidele X-tee teenuseid (Äripäev) 
 

IT teenuste eksport 
 

 
The world innovation leades can be found 
from Estonia (Asian Times) 
 

Meie mõtteviis on meie tugevus – kui me midagi 
tahame, siis teeme selle ka ära. Aasia väljaanne märgib 
Aasia kasvanud tähtsust maailmas. 
 

Eesti loobus sularahast (Reuters) 
 

Reuters on eestikeelne; eesti ajakirjandust ei ole; 
agregaatteenused 
 

 

Visiooni elemendid 

Küsimused, millele visioon peab vastuse andma: 

1. Millised suured probleemid/väljakutsed oleme Eestis 2020 nutikalt IKT abil ära lahendanud? 

2. Millised suured (IKT) trendid oleme aastaks 2020 oma kasuks pööranud, s.t nutikatesse 

lahendustesse põiminud? 

3. Millega paistame aastal 2020 maailmas IKT alal silma? 

Visiooni fookusküsimustele vastuste leidmiseks kasutati maailmakohviku meetodil rühmatööd.  

1. Millised suured probleemid/väljakutsed oleme Eestis 2020 nutikalt IKT abil ära 
lahendanud? 

 

Teenuste osutamine on IKT abil terviklik. Teenused/ametnikud on viidud online-keskkonda (sh 
protsessid on kohandatud tehnoloogilistele võimalustele) ning teenuse osutamisel ei ole valla-
/maakonnapiiridel vahet. Üks riik = üks omavalitsus. Üks haigla. Üks kool. Üks transport (ei tähenda, 
et teenuseid tuleks pakkuda tsentraliseeritult). 



IKT abil on pandud osalusdemokraatia toimima, s.t et kodanike hääl jõuab reaalselt 
otsustusprotsessi. Kokku on lepitud kindlad reeglid ja hea tava (halb näide Tallinna ühistranspordi 
küsimus). 
Maksude laekumine on suurenenud läbi virtuaalse kodakondsuse andmise välisriikide kodanikele, 
kes vastutasuks ID-kaardiga e-teenuste kasutamise eest jätavad teava osa oma maksudest siia. 
Sotsiaalne sidusus on suurenenud: kõik saavad tänu IKT kasutamisele ühiskonnas aktiivselt kaasa 
lüüa (teenuseid kasutada, ettevõtluses osaleda, meelelahutust tarbida, riigi asjades kaasa rääkida 
jne) ehk „kedagi ei jäeta maha“. See eeldab, et kõigil on oskused ja teadmised infoühiskonnas 
toimetamiseks.  

Iseenesest küll IKT arengust tingitud väljakutse, mida on samas võimalik targa IT 
kasutamisega kontorllida: Hoidutud on uue digilõhe tekkimisest digitaalse põlvkonna 
(noored) ja digitaalsete immmigrantide (vanem generatsioon) vahel, luues lahendusi, mis 
võtavad arvesse ka nende kasutamisharjumusi, -loogikat ja eelistusi. 

Seotud eelmise punktiga: Põhikoolist väljalangejate osakaal on tänu IKT kasutusele vähenenud (IKT 
võimaldab muuta õppe individualiseeritumaks, mängulisemaks). Suurenenud on funktsionaalne 
kirjaoskus. 
Eesti inimeste terviseteadlikkus on tõusnud ning tarkade seadmete kasutuselevõtt aitab kaasa 
tervisttoetavale käitumisele. Teadlikkuse tõstmiseks erinevate terviseriskide ja tervislike eluviiside 
kohta kasutatakse sotsiaalmeediat, mängulisi IT-lahendusi jne. Sensorite kasutamine võimaldab 
eluviise ja käitumist (spordi tegemine, toitumine, suitsetamine) monitoorida ning ebasoovitavast 
käitumisest märku anda. 
Vanemaealistele mõeldud teenused ja lahendused vastavad sihtgrupi ootustele ja vajadustele 
tänu 60+ start-up’ide tegevusele (tegu võib olla nii üksnes 60+ koondavate idufirmadega kui nt 60+ 
ja Garage48 stiilis noori programmeerijaid kokkutoovate kooslustega). Lisaks sellele, et 
vanemaealised ise teavad kõige paremini, milliseid lahendusi nad vajavad, loovad 60+ start-upid 
pakkuda ka töökohti ning ekspordivõimalusi. 
Eesti ettevõtted loovad tänu IKT kasutuselevõtule rohkem lisandväärtust ehk „e-riik ja e-äri käivad 
ühte jalga“. Ühelt poolt on viidud teistesse sektoritesse IKT tellimis-(ja rakendamis)võimekus, teisalt 
on suurenenud ka pakkumise poole – IKT sektori – võimekus pakkuda muudele majandusharudele 
lahendusi. 
Eesti ettevõtted on leidnud sobiva(d) ärimudeli(d) e-riigi lahenduste ekspordiks ning pakuvad neid 
teenusepõhiselt: „Juunist (2020) alates osutab Eestile kõigile EL riikidele X-tee teenust“.  
 

 

2. Millised suured (IKT) trendid oleme aastaks 2020 oma kasuks pööranud, s.t nutikatesse 
lahendustesse põiminud? 

2.1 Tõusvad trendid, mille kasutamisega Eesti on endale eelist ja tuntust loonud 

 Eesti on tõusnud nn asjade interneti kasutamises maailma juhtriigiks. Korraga on kasutusel, 
aga omavahel koosvõimes töötavad paljud tehnoloogiad, platvormid, rakendused, mis 
kokku annavadki asjade interneti. Viimane on levinud kõikidesse (elu)valdkondadesse, kus 
talle rakendust ehk lahendamist vajavaid suuri väljakutseid on leidunud – alustades 
keskkonnast ja tervishoiust näiteks. 
See edu on tuginenud Eesti traditsioonilistele IT-tugevustele: mujal loodud lahenduste 
nutikas kasutuselevõtt ja integratsioon ehk suuremaks lahenduseks kokkusobitamine.  
Abiks on olnud ka Eesti väiksus, mis on võimaldanud luua kogu riigis sobiliku lahenduste 
arendamise ja katsetamise keskkonna ning just terviklikke lahendusi juurutada. Nii on Eestis 
asjade internet arenemas paljude omavahel sünkroonis alt-üles algatuste ja arenduste 
tulemusena.  

2.2 Trendid, millega Eestil on vaja kaasa minna – ei pruugi unikaalset (ekspordi)eelist tekkida, aga 
vähemalt kodumaiselt on väljakutsete lahendamiseks oluline kasutusele võtta  



 Toimib kõnepõhine digisuhtlus seadmete ja inimeste vahel, eestikeelsena. Enamik vastavat 
alustehnoloogiat tehakse maailmas teiste poolt (eriti suurfirmad a la Google). Ent Eesti on 
nendega koos eestikeelsed kõnetuvastuse ja –sünteesi rakendused välja arendanud, mida 
on võimalik turuletoodavatele seadmetele juurde lisada või on nad juba ette seal sees.  

 Eesti on püsinud maailmas esirinnas digi-ID ja privaatsuse tehnoloogiliste lahenduste 
kasutamise alal. Me pole jäänud kinni oma tänastesse e-ID lahendustesse, vaid neid 
pidevalt edasi arendanud vastavalt maailmas tekkivatele uutele tehnoloogiatele (sh e-ID 
kandjad). 

 Ettevõtetes on levinud 3D printimise seadmed ja rakendused, mis on võimaldanud Eestil 
tõsta tööstusliku tootmise alal konkurentsivõimet – pakkuda paindlikku väikeste koguste 
tootmist eri tööstusharudes.  
Lisaks on sellest tehnoloogiast saanud uut hoogu loomemajandus. Näiteks on Eesti 
rahvusmustrites (sh kudumite mustrid) esemed enim allalaaditud Eesti disaintoode 3D 
mudelite kataloogidest. 

 Sotsiaalmeedia on laialdaselt kasutusel riigijuhtimises ning eri valdkondades. Näiteks on 
selle abil tehtud riik kodanikele kätte- ja arusaadavamaks, kasutatud ära kogukondade 
loomise võimalusi riigijuhtimise osaliseks delegeerimiseks.  
Sotsiaalmeedia vahendusel toimub inimeste (info)ühiskonda kaasamine, sellest on saanud 
elukestva õppe pakkumise ja riigipoolse teavitamise peamine kanal (sh võimalikult 
isikustatud infoga). Lisaks on sotsiaalmeedia põhiselt korraldatud töövõimaluste pakkumine 
(nt tööbörsid) tööturu meetmete raames.  

 Eesti on suutnud kasvatada võimekuse rakendada täiustatud analüütika võimalusi, nii 
riigijuhtimises (eri valdkondade poliitikate kujundamine ja elluviimine) kui ka 
majandusharudes, kus reaalajas toimimine on kriitilise tähtsusega.  

2.3 Väljakutsed, mida Eesti on eri trendide kasutamisega lahendanud või uued võimalused, mida 
loonud 

 Eestis on kogu haridussüsteem ära virtualiseeritud. Eestlastel on võimalik kogu elukestva 
õppe kõigis osades e-kanalite kaudu saada kvaliteetset õpet, välismaalastel osaleda 
tellimuspõhiselt (subscription-based) rahvusvaheliselt tunnustatud (akrediteeritud) 
kõrgkooli programmides.  
Kuigi vastavad alustehnoloogiad ja pilootteenused loodi mujal, on Eesti eeliseks see, et 
oleme loonud maailma parima seminaride keskkonna – mille raames suudame tekitada 
„klassiruumi“ efekti ja kasu õppijale ning seeläbi anda e-õppele hea kvaliteedi-hinna suhte. 
Riigis on tööle pandud maailmas unikaalne hariduse pakkujate ja ostjate börs.  

 Eestis on virtualiseeritud riik. Kodanikel on võimalik valida, milline (haldus)üksus neile (e-
)teenust osutab ning oma makse ka vastavalt suunata.  
Välismaalased saavad samuti tulla Eesti virtuaalseks residendiks ehk siinset teenusteruumi 
kasutama, vajamata selleks (peale esimest korda) füüsiliselt kohale tulla. Eesti on seega oma 
avalike e-teenustega maailmas hõivanud koha, mida Šveits hoiab panganduses. Selle 
eelduseks on olnud, et iga (e-)teenuse arenduse juures on kohe läbi mõeldud, kuidas iga 
teenus oleks globaalselt atraktiivne ja osutatav.  

 Eesti on IKT abil lahti murdnud oma asukoha piirangutest – pilve-, mobiili- jt tehnoloogiate 
laialdase nutika rakendamise abil (s.t vastav e-teenuste keskkond riigis) saab suurt äri ja 
suuri projekti väiksest Eestist juhtida kogu maailmas. Nii jääb üha rohkem start-up’e siia ning 
tuleb arenduskeskusi juurde.  

 Elekter on muutunud „nähtavaks“. Elektri tootmine, müük, tarbimine toimub 
miinimumühiku põhiselt, mis on võimaldanud elektri kogu ahelas märgistada (s.t teda 
„jälgida“) ja seega kaubastada. Tulemuseks on säästlikum tarbimine, targem energeetika 
juhtimine, jne.  

 

 



3. Millega paistame 2020 maailmas IKT alal silma? 
 

Visioon: 

Eestis on soovijatel võimalik luua ja rakendada kiiresti innovaatilisi ja nutikaid väärtuspõhiseid 
teenuseid kasutades parimaid saadaolevaid tehnoloogiaid. 

Mõtlemine:  

• Arendajad (tellijad ja täitjad koostöös) mõtlevad tervikust lähtuvalt ja orienteeritult probleemide 
lahendamisele. 

• Arendajad näevad “asju” koosmõjus 

• Suudetakse erinevad valdkonnad IKT abil tervikuks siduda 

• Näeme IKT-ga seotud probleeme ja oskame lahendusi pakkuda 

• Eestis on juurutatud IKT lahendused, mis lahendavad intellektuaalomandi probleemi 

• Eestis loodud lahendused suurendavad inimeste privaatsustunnet (ei riiva privaatsust) 

Alameesmärk: IKT infrastruktuur 

• Eestis ei esine ekstreemseid loodusnähtusi (üleujutused, orkaanid, maavärinad jms) ja sellepärast 
on siin turvaline paik infraandmete majutamiseks 

• Eesti on võimeline pakkuma turvalist andmevahetust ebaturvalises Internetis 

Alameesmärk: app’ide põhine ühtne teenuseruum 

• App’id inimesele, ettevõtjale ja ametnikule, mis on koosvõimelised ja mida kasutades on võimalik 
luua/ koostada väärtuspõhiseid teenuseid 

• Avaliku sektori teenused on proaktiivsed 

• Teenused on inimesele kättesaadavad õigel ajal, õiges kohas ja õiges tähenduses (teenus tuleb 
vajadusel inimese juurde) 

• Teenuste liidesed on lihtsad, intuitiivsed 

Alameesmärk: Eesti on Open Data kasutamisel liider 

• Open Data baasil on loodud tegelikult väärtust pakkuvaid lahendusi 

• On praktikas juurdunud ärimudelid, mis suurendavad majandusaktiivsust 

Projekti ideed: 

• Virtuaalne kodakondsus (vt täpsemalt 2.3) 

• IKT-põhine uudne õppimise/ õpetamise keskkond (vt täpsemalt 2.3) 

 

Visiooni eeldused 

Missugused tingimused tuleb luua, et visioon teoks saaks? Millistest teguritest visiooni 

realiseerumine sõltub? 

 Inimeste teadmised ja oskused – missuguseid oskusi on vaja kasutajatel, IT inimestel, 

tellijatel. Kas IT-inimestel peaks olema rohkem teiste valdkondade siseprotsesside teadmisi 

või erinevate valdkondade inimestel IT teadmisi? Valdkonna spetsialist peaks tundma ära 

vajaduse, kus tehnoloogia abil saaks olemasolevaid protsesse muuta ja lihtsustada. Nõudlus 

on nn vahendajate järele, kedapole eriti palju tekkinud.  

 Uut moodi tootearendus (user-driven; co-creation). Kasutaja tunnetab probleemi, kuid ei 

pruugi teada, kuidas lahendada. Koosloome koos kasutajaga kui tootearenduse protsessi 

muutus. 

 E-teenuste keskkond – riik + äri (eelduste taristu) 



 Riskijulgus – et otsustajad julgeks otsustada. Nt virtuaalse kodakondsuse idee teostamine. 

 Riigijuhtimise kvaliteet  (hädavajalik on avaliku sektori protsesside tundmine) 

 IT vaimne liider – ideede müügimees. Legitiimne otsustajatele ja IT asjaosalistele, samas  

hoiab  kogukonda koos. 

 Visiooni elluviimise kogukond olemas – ITL, start-up vabakond 

Tuleviku sidumine tänasega 
Eesmärk oli luua tänase olukorra pealt tuleviku kavandamisel paistvatest valikukohtadest ühine 

arusaam ja testida neid valikuid tulevikuvisiooni peal.  

Tänase olukorra kaardistamiseks oli varasemalt toimunud kuus temaatilist töötuba (vt kokkuvõtteid 

http://infoyhiskond.eesti.ee/eesti-infouhiskonna-arengukava-2020/tootoad).  Töötubadest koorusid 

valikukohad, mille üle saab lähtuvalt visioonist otsustada. 

Valikud Testimine visiooni peal  

IKT ja riigihaldus Arutelu 

Terviklik riigivalitsemine 
Eesmärk: 
IT lahendused suurendavad valitsusasutuste (igal 
tasandil) koostöötamise võimet ja koordineeritust nii 
poliitikakujundamisel kui ka poliitika elluviimisel riigi 
kui terviku vaatest. 
 
Valikud: 

 Variant 1: killustatuse vähendamiseks 
liidetakse/ konsolideeritakse valitsusasutusi ja 
tsentraliseeritakse funktsioone. Samuti 
tsentraliseeritakse IT-lahendused; 

 Variant 2: killustatuse vähendamiseks ei 
konsolideerita vaid kasutatakse IKT lahendusi 
valitsusautuste vahelise kommunikatsiooni 
parandamiseks. Eelistatakse 
funktsioonipõhiseid koosvõimelisi paindlikke 
struktuure. 

 

Terviklik riigivalitsemine on oluline 
efektiivsuse mõttes. Kuna erinevad avaliku 
sektori killud on autonoomsed, samas suur 
probleeme ühe asutuse piires ära ei 
lahenda, siis on tugev koordineerimine väga 
oluline. 
 
Tulevikuvalikutest võiks mõelda pigem 
variandile 3, mis eeldab killustatuse 
vähendamiseks mingisuguse 
standardiseeritud vahekihi tekitamist. 
 
Kui asutuste vahel puudub normaalne 
kommunikatsioon, siis asutuste liitmine või 
konsolideerimine kommunikatsiooni 
paranemist ei taga. 

Tõhus riigivalitsemine 
Eesmärk: 
IT-lahendused võimaldavad valitsusasutustel 
eesmärkide saavutamiseks reageerida kiiresti ja 
paindlikult muutunud tingimustele ning kasutada 
paindlikult kõiki olemasolevaid ressursse.  
Avalike teenuste korraldamisel ja osutamisel aitab IKT 
minimeerida teenuse osutamise koguaega, teenuse 
kasutamise halduskoormust ja kulu teenuse kasutajale 
ning teenuse osutamise kogukulu valitsusasutusele.  
 
Valikud: 

 Variant 1: keskendutakse IKT kui toetava 
funktsiooni efektiivsusele, luuakse kesksed 
ressursi haldamise lahendused. Ja 

Ühtlustamine ja standardiseerimine teeb 
kindlasti riigivalitsemise tõhusamaks, aga 
tuleb jälgida, et me kaotaks paindlikkuses. 
Ja samuti ei satuks sõltuvusse ühest 
teenusepakkujast (nt SAP) 

http://infoyhiskond.eesti.ee/eesti-infouhiskonna-arengukava-2020/tootoad


unifitseeritakse protsessid;  

 Variant 2: luuakse protsess, mille käigus 
koostatakse avaliku teenuse kontseptuaalne 
lahendus, mis arvestab IKT pakutavaid 
võimalusi. Kontseptuaalne lahendus sisaldab 
õiguslikku, organisatsioonilist ja tehnoloogilist 
lahendust. 

 

Avatud riigivalitsemine 
Eesmärk: 
IT lahendused aitavad :  

• Kodanikel olla hästi informeeritud 
seadusandja initsiatiividest ja valitsuse 
tegevusest 

• Otsused tuginevad laialdasele huvigruppide 
toetusele 

• Avaliku sektori informatsioon on kõigile 
avatud 

 
Valikud: 

 Variant 1: Valitsusasutused loovad lahendusi, 
kus informatsiooni suunatakse koordineeritult 
ja ühtselt huvigruppidele. Valitsusasutused 
kaasavad huvigruppe aktiivselt 
otsustusprotsessi; 

 Variant 2: Luuakse lahendusi, kus huvipoolte 
hääletus on siduv otsuste tegemisel. Luuakse 
tingimused, et kogukond kasutades avaliku 
sektori andmeid loob väärtuspõhiseid 
teenuseid. 

 

Eesmärk ei saa olla ühepoolne 
kommunikatsioon ja kodanike hea 
informeeritus, vaid reaalne osalus.  
Kodanike reaalne osalus peab olema ka 
otsustusprotsessis.  
 
 

Koosvõime 2020: eesmärgid ja valikud 

Eesmärk: 

 Valitsusasutuste infosüsteemid ei takista 
asutuste paindlikku ja kiiret reageerimist 
muutunud tingimustele. 

 Riigi infosüsteemiga on võimalik lihtsalt, kiirelt 
ja mõistlike kuludega  liidestada mistahes 
infosüsteeme (sh erasektori ja ka  teiste riikide 
infosüsteeme) 

 
Valikud: 

 Variant 1: Tsentraliseerida ja konsolideerida 
infosüsteemid ja luua kesksed universaalsed 
liidesed teiste süsteemidega; 

 Variant 2: Järgida hajusat arhitektuuri ja 
kasutada avatud standardeid ning avatud 
arendust .  

 

Tundub, et asutustel on olnud 
arendamiseks liiga palju rahalisi vahendeid, 
mis on takistanud standardiseerimist ja 
ühtlustamist. 
Innovatsiooni eelduseks on ressursipuudus.  
Puudub motivatsioon raha kokku hoida, 
sest seda kokkuhoitud raha ei saa endale. 
Põhimõtteliselt muutub arendamine üha 
rohkem koostööpõhiseks ja avatumaks, 
mitte ei püüta ainult oma piiratud 
teadmiste ja oskustega kohe lõplikku toodet 
valmis saada.  

IKT oskused 

Eesmärk:  



 Kõik Eesti elanikud on suutelised kasutama IKT 
ja infoühiskonna poolt pakutavaid võimalusi 
(ning seeläbi osalema infoühiskonnas); 

 tööealiste Eesti elanike IKT-oskused on 
tasemel, mis lubavad IKT abil eri valdkondades 
ja majandussektorites 
tootlikkust/tulemuslikkust pidevalt tõsta. 

Mõtlemiskoht: 

 Eestis ca 300 000 interneti mittekasutajat, 
kellest: 

o 100 000 lapsed (kuni 15) 
o 100 000 tööealised 
o 100 000 üle 75.a. 

Kus on piir, millest üle järelejäänud mittekasutajate 
kasutajaks muutmine ja neile oskuste andmine on 
ebaotstarbekas ja otsida tasuks alternatiivkanaleid? 
 

Kuidas defineerida internetikasutajaid? Kas 
nende hulgas võiks olla ka neid, kes 
teadlikult internetti ei kasuta, kuid saavad 
sellest siiski kasu.  
Internetikasutajate koolitamise osas võiks 
mõelda pigem vanemaealiste koolitamisele, 
kuna see grupp suureneb pidevalt ning 
noored on pigem nagunii 
tehnoloogiakasutajad. 
Kas kõik elanikud peaks saama võrdselt 
(olenemata geograafilisest asukohast) 
teenuseid kasutada? 
Teenuste arendamisel tuleks arvestada 
mobiilide jm väikese ekraaniga seadmete 
võidukäiku ja luua neile sobivaid lahendusi. 
 

Internetiühendused 2020; eesmärgid ja valikud 

Kiire lairibaühenduse väljaehitamine: 

 Tänasest jätkuv: baasvõrgud üle Eesti + 
juurdepääsuvõrgud kodude/asutusteni 

Valikukohad detailides (pole täna teemaks):  

 kas sihime EL eesmärki (50% elanikest 
100mbit/s liitunud) või rohkemat? 

 millistele sihtrühmale ja millised meetmed? 

Kas mingisuguse internetiühendus peaks 
olema tasuta?  
Kas inimestel võiks olla mitu digitaalset 
identiteeti? 

 


