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E-riigi toetamine
kõikjal maailmas
Alates 2002. aastast on E-riigi Akadeemia
(eGA) koolitanud üle 4000 ametniku
ning osalenud e-valitsemise poliitika
kujundamises ja rakendamises,
organisatsioonide ülesehitamises,
õigusliku ja tehnilise raamistiku loomises
enam kui 60 riigis. Tänavu tähistame
akadeemia 15. tegevusaastat.

E-riigi Akadeemia (eGA)
Missioon

Visioon

Me loome ja arendame avatud infoühiskondi.
E-riigi Akadeemia nõustab valitsusi ja aitab neil
suurendada valitsemise tõhusust ja parendada
demokraatlikke protsesse, et luua ja arendada
avatud infoühiskondi. Oma eesmärkide täitmiseks
nõustame ja koolitame huvigruppe, analüüsime ja
loome teavet e-riigi kohta, aitame juurutada e-riigi
lahendusi ning levitame parimat Eesti ja rahvusvahelist e-valitsemise kogemust üle maailma.

E-riigi Akadeemia on juhtiv e-valitsemise nõustamis- ja mõttekeskus maailmas.

eGA 15: e-riigi arengu
hooandja kõikjal maailmas
2002. aasta lõpukuudel viisid kolm
meest – Linnar Viik, Ants Sild ja Ivar Tallo
– ellu oma ammuse idee ning asutasid
E-riigi Akadeemia – mõttekeskuse, mis
nõustab infoühiskondade loomist. 2017.
aastal tähistas E-riigi Akadeemia oma 15.
sünnipäeva. Järgnevas intervjuus räägime
Linnar Viigiga akadeemia minevikust,
olevikust ja tulevikust.

Ivar Tallo, Ants Sild, Linnar Viik

test valgusaastate kaugusel ja püüdmatult eest ära
liikunud.
Kas toonased mõtted on tänaseks teostunud?
Linnar Viik: E-riigi Akadeemia arengus saab esile
tuua mitu erinevat etappi. Asutamisel keskendus
akadeemia Eesti senise kogemuse jagamisele teiste
siirderiikidega. See tähendas peamiselt Eesti kogemuse kaardistamist ning hulgaliselt koolitus- ja
nõustamistegevusi. Järgmises etapis tegime/teeme
pikaajalisemat strateegilist koostööd ja nõustasime/
nõustame mitmeid riike ja nende võtmevaldkondade arendamist. Lähitulevikus näen akadeemia
fookust uute partnerlussuhete ja paljudes riikides
toimunud edukate algatuste vahendamises järgmistele huvilistele. Meie roll on seejuures endiselt pikaajalise strateegilise koostöö juhtimine ja haldamine,
kuid tegevusse kaasatakse senisest rohkem teiste
riikide eksperte ja organisatsioone. Nii nagu omal
ajal tundus Ukrainale ja Moldovale, et neil on tänu
ühisele lähiajaloole enam õppida Eestilt kui mõnelt
arenenud riigilt, on tihtilugu olukord samasugune
ka Aafrikas või Aasias. Ka seal on sama piirkonna
riikidel üksteiselt palju õppida. Tihtilugu rohkemgi
kui teistsuguse kultuuri ja sotsiaalse kontekstiga
Euroopa riikidelt.

Miks asutasite just akadeemia?

Mida on digitehnoloogia muutnud avalikus halduses viimase 15 aasta jooksul?

Linnar Viik: Akadeemia meie nimes on austusavaldus algsele teadmiste ja oskuste levitamise viisile
antiikses Ateenas ning samas ka sisuline lähenemine
meie tööle. Olime asutamise ajaks (2002. aastaks –
toim) mõistnud, et ilma kohapealsete oskuste, kogemuste ja teadmisteta ei suuda mitte keegi mitte
kunagi edukat infoühiskonda üles ehitada. Ühtlasi
olime (ja olen senini) seda meelt, et infoühiskond
ja sellega kaasnev on astumas alles oma esimesi
samme. Pole riike ega piirkondi, mis oleksid teis-

Linnar Viik: Võrreldes aastatuhande vahetusega
hakkab avaliku sektori digitaalsete lahenduste puhul
silma päris mitu muutust. Neist suur osa on seotud
tehnoloogia arenguga ja valitsuste suhtumisega
digilahenduste kasutamisse. Esmane teadmatus
on asendunud huviga, huvi aga asendunud sooviga
midagi korda saata. Sellele on järgnenud paljudes
riikides pettumus, et lahendused ei teki üleöö ega
kampaania korras. Praeguseks on valitsuste prioriteetide seas üha läbivamalt digilahenduste kasu-
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Ühes sellega tasub tõdeda, et e-riigi ja
infoühiskonna teemades puudub üks ja
õige teekaart ning me kõik teeme asju
omamoodi. Ei tohi unustada, et kohalikud
sotsiaalsed, kultuurilised ja seadusandlikud
tegurid mängivad alati tehnoloogiatest
olulisemat rolli. Üleilmse infoühiskonna
muudab eriti huvitavaks just erinevate
riikide lähenemisviiside tundmaõppimine ja
neilt innustuse ning uute ideede saamine.

tamine pikemaajaliste eesmärkide saavutamiseks.
Kindlasti on kasvanud kasutatavate IT-süsteemide
võimekus, kuid paraku ka keerukus ning kohalik
kompetents on muutunud vältimatuks, et keerulisi
infosüsteeme arendada ja hallata.
Viimase 15 aasta jooksul on olulise teemana esile
kerkinud ka küberohud ning nendega arvestamine.
Väärib märkimist, et digitehnoloogia kasutajatele on
peamine vahend nutiseade, mitte enam internetiga
ühendatud klaviatuuri, hiire ja monitoriga arvuti.
Enamikku neist muudatustest, eelkõige tehnoloogia
arengut puudutavat ei osanud me ette näha ning
üha keerulisem on ennustada järgmiste põlvkondade tehnoloogia edu.

Milline on Sinu soov akadeemiale eelolevateks
aastateks?
Linnar Viik: Rahvusvahelistugem ja võrgustugem! E-riigi Akadeemia meeskond on kogemustelt
rahvusvaheline ja omandanud kogemusi maailma
eri piirkondadest. Samas on suuremaks kogemuste
vahendamiseks ning ka oma partnerite juures pikemaajalise kohapealse võimekuse loomiseks vaja
senisest suuremat ja rahvusvahelisemat meeskonda.
E-riigi Akadeemia portfell täieneb kindlasti uute
valdkondade teadmusega. Olukorras, kus IKT on
kõiki valdkondi haarav ning üksteisega läbi põimunud, peab ka e-valitsemise kompetents ja nõustamisvõime hõlmama mitmeid valdkondi.

Sellises olukorras on veelgi olulisem
pikemaajaliste visioonide ja eesmärkide
seadmine viisil, mis ei sõltuks ühest
tehnoloogia arengutsükli haibist.

2017. aasta oli uute
suhete ja ISO standardi
rakendamise aasta
2017. aasta jääb E-riigi Akadeemia ajalukku Aafrika
ning Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega toimunud intensiivse koostöö aastana. Koostöö kulmineerus Tallinna e-valitsemise konverentsiga
maikuus, millele järgnes mitu külaskäiku, konsultatsiooni ja koolitust Kariibi mere riikides ning Mauritiusel koostöös India Ookeani Komisjoniga. Lisaks
külastasid E-riigi Akadeemiat huvilised Malist, Beninist, Nigeeriast, Madagaskarilt ja muudest riikidest.
Samuti alustasime tihedat koostööd e-valitsuse arendamiseks Kaimanisaartel.
Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine aasta teises
pooles andis E-riigi Akadeemiale võimaluse mängida
olulist osa ELi ja idapartnerluse riikide vahelistes
suhetes. Kõrghetkeks oli E-riigi Akadeemia ja Eesti
Idapartnerluse Keskuse (ECEAP) koostöös korraldatud e-partnerluse konverents. Konverentsil arutati,
kuidas kasutada idapartnerluse riikides infotehnoloogiat tõhusamalt riiklike otsustusprotsesside läbipaistvuse parandamiseks ning küberruumi ohutuse ja
turvalisuse suurendamiseks, ning esitleti akadeemia
läbiviidud uuringut idapartnerlusriikide küberruumi
ohutuse ja e-demokraatia olukorrast.
Kõige aktiivsem tegevus toimus sel aastal Ukrainas,
kus E-riigi Akadeemia tegi ettevalmistusi turvalise
andmevahetussüsteemi, infosüsteemide ja e-teenuste kasutuselevõtuks omavalitsuste teenusekeskustes aastal 2018. Projekti tulemusena paraneb avalike
teenuste osutamine Ukraina omavalitsustes, mis
omakorda aitab kaasa korruptsiooni vähenemisele.
Gruusias viisime edukalt lõpule esimese mestiprojekti, mille juhtpartneriks oli Eesti (keda esindas
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2017. aasta jääb E-riigi Akadeemia
ajalukku Aafrika ning Kariibi mere ja
Vaikse ookeani piirkonna riikidega
toimunud intensiivse koostöö aastana.
Samuti astusime suure sammu
edasi organisatsiooni võimekuse
suurendamisel.

E-riigi Akadeemia). Selle ülesande täitmine andis
meile kindlustunde, et E-riigi Akadeemia suudab ELi
mestiprojekte edukalt juhtida ning ületada kõik organisatsioonilised, aruandluse ja korraldusega seotud
väljakutsed.
Armeenias aitas E-riigi Akadeemia parandada justiitsministeeriumi avalike teenuste pakkumist, juurutades e-karistusregistri, uuendades äriregistrit ning
luues e-notarisüsteemi. Jätkus koostöö Kõrgõzstani,
Kasahstani, Usbekistani ja Türkmenistaniga.
2017. aastal tihendas E-riigi Akadeemia koostööd
rahvusvaheliste rahastajatega. Juhatuse liige Hannes
Astok töötas neli kuud ÜRO Arenguprogrammi
peakorteris New Yorgis, aidates kavandada e-riigi
alaseid programme ja projekte. Lisaks alustas E-riigi
Akadeemia koostööd Kesk-Ameerika Arengupanga,
Aafrika Liidu, Aafrika ja Vaikse Ookeani Riikide Sekretariaadi (ACP), Kariibi Riikide Telekommunikatsiooni
Liidu ja USA Rahvusvahelise Vabariiklaste Instituudiga
(IRI).
E-riigi Akadeemia suurendas märkimisväärselt oma
teadmisi kodanike suuremast kaasamisest kuues
idapartnerluse riigis (Armeenia, Aserbaidžaan,
Valgevene, Gruusia, Moldova ja Ukraina). Läbiviidud
uuringu (Situation Review) käigus selgitasime välja
edukamad e-riigi rakendamise näited ning kirjeldasime e-riigi kahe olulise nurgakivi - e-demokraatia ja
küberturvalisusega seotud - suundumusi. Järeldasime, et e-demokraatia areng on idapartnerluse riikides olnud väga dünaamiline ning esile on kerkinud
arvukalt edulugusid, mis võiks olla eeskujuks paljudele teistele riikidele.

2017. aastal koondasid kogu maailmas levinud lunavara küberrünnakud nagu WannaCry ja NotPetya
tähelepanu küberturvalisusele. Eesti tegeles elektroonilise ID-kaardi turvalisuse küsimustega. Need
juhtumid osutasid, et küberturvalisusega tuleb tegeleda süstemaatiliselt ja terviklikult. Riikidele on heaks
abivahendiks E-riigi Akadeemia loodud küberturvalisuse indeks, mis hindab riikide küberturvalisuse
tagamise võimekust. Küberturvalisuse hindamise
metoodikal põhines ka ELi idapartnerluse riikide
küberturvalisuse olukorra ülevaade.
2017. aastal astusime suure sammu edasi organisatsioonilise võimekuse suurendamisel, viies oma
projektijuhtimise ning koolitus- ja nõustamisteenused kooskõlla ISO standardi nõuetega.
Tegevusmahu kasvades võttis akadeemia tööle kolm
uut töötajat ning kaasas uusi väliseksperte. 2017.
aasta lõpus töötas E-riigi Akadeemias täistööajaga 26
töötajat. Kogukäive oli 2017. aastal 3,8 miljonit eurot,
sellest tulem 43 000 eurot.
Arvo Ott
tegevjuht
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E-riigi Akadeemia koostas kõigi aegade mahukaima
idapartnerluse riikide infoühiskonna turvalisuse ja
e-demokraatia uuringu. Uuringu kohaselt on Gruusial
olnud kiireim areng küberturvalisuse valdkonnas
ja Ukrainal e-demokraatia vallas. Uuringus on
sõnastatud
poliitikasoovitused
küberruumi
turvalisuse suurendamiseks ja e-demokraatia
edasiseks arendamiseks neis riikides. Tutvu
uuringuga E-riigi Akadeemia veebilehel: (http://ega.
ee/publication/situation-review-safety-and-securityof-cyberspace-and-e-democracy-in-the-easternpartnership-countries/)

Eesti, keda esindas E-riigi Akadeemia, tegutses
esimest korda nii ulatusliku mestiprojekti juhtpartnerina, nõustades aastatel 2015–2017 Gruusias
e-valitsemise arendamist. Projekt andis akadeemiale
väärtusliku kogemuse Gruusias e-valitsemise arendamist koordineeriva Andmevahetuse agentuuri (Data
Exchange Agency, DEA) teadmistebaasi suurendamisel ning Gruusia e-valitsemist käsitlevate õigusaktide
muutmisel, et viia need kooskõlla ELi õigusaktidega.
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Maikuus korraldasime Tallinnas e-valitsemise
konverentsi, kuhu saabus osalejaid 115 riigist sooviga
leida vastus küsimusele, kuidas tagada e-valitsemise
kestlik areng.
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Tippsündmused
2017. aastal

Aastatel 2016–2019 juurutab E-riigi Akadeemia Ukrainas Eesti andmevahetusplatvormi X-tee edasiarendust UXP (Ukrainas Trembita). Ukraina on suurim
riik, kes on sarnase platvormi kasutusele võtnud.
Trembita võimaldab osutada Ukrainal enam kui 40
miljonile kodanikule turvalisi e-teenuseid ning aitab
seeläbi vähendada korruptsiooni ja järjekordi valitsusasutustes. Projekt on osa Ukraina haldusreformi
toetavast U-LEAD with Europe programmist, mille
eesmärk on muuta Ukraina avaliku sektori asutuste
töö läbipaistvamaks ja vastutustundlikumaks.
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E-riigi Akadeemia ekspertide koostatud ülevaade
e-valitsemise olukorrast Aafrika riikides kinnitab,
et Aafrikas leiab aset ennenägematu digitehnoloogia areng ning seetõttu on valitsuste roll tugevate ja avatud e-valitsemise süsteemide loomisel
olulisem kui kunagi varem. Ülevaatele tuginedes
annavad eksperdid Aafrika e-valitsemise arengu
toetajatele kolm peamist soovitust oma tegevuste
planeerimiseks.

5

Digit aalne

Aa
fri

ka

U

10

Riiklik küberturvalisuse indeks annab hinnangu 50
riigi küberturvalisusele. Indeks mõõdab riikide küberturvalisuse taset 12 strateegilise mõõdiku alusel,
olles andmebaasiks, mis sisaldab riiklikku küberturvalisust käsitlevaid linke ja dokumente. Küberturvalisuse indeksiga saab tutvuda aadressil
http://ncsi.ega.ee.

0

11

andard ISO 90
t
s
01
ise
:2
it m

5
01

E-riigi Akadeemia järgib kvaliteedijuhtimise standardit ISO 9001:2015. Sertifikaat tõendab, et akadeemia
projektijuhtimine ning koolitus- ja nõustamisteenused on kooskõlas ISO standardi nõuetega.

Oktoobris Tallinnas toimunud ministrite tasemel
e-partnerluse konverents tõi kokku üle 150 osaleja,
sealhulgas kuue idapartnerluse riigi kodanikuühiskonna ja valitsuste esindajad ning ELi liikmesriikide
tippeksperdid, et arutada, kuidas kõige paremini
kasutada infotehnoloogiat otsustusprotsessi läbipaistvamaks muutmiseks ning küberruumi turvalisuse tagamiseks. Konverentsi korraldasid Eesti
Idapartnerluse Keskus (ECEAP) ja E-riigi Akadeemia
koostöös Euroopa Komisjoni ja Eesti Vabariigi välisministeeriumiga. Konverents oli osa Eesti Euroopa Liidu
Nõukogu eesistumisest ja üks idapartnerluse viienda
tippkohtumise eel korraldatud üritustest.
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Certification
Awarded to

E-riigi Akadeemia SA
Rotermanni 8, 10111 Tallinn, Estonia

Bureau Veritas Certification certify that the Management System of
the above organisation has been audited and found to be in accordance
with the requirements of the management system standard detailed below
STANDARD

__________________________________________________________________________

ISO 9001:2015
SCOPE OF CERTIFICATION

__________________________________________________________________________

PROJECT MANAGEMENT, TRAININGS AND CONSULTING
IN THE FIELD OF E-GOVERNANCE.

Certification cycle start date:

15 May, 2017

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation’s Management System ,
this certificate is valid until: 14 May, 2020
Certificate Number: EST172217A

Version: 1

Revision date: 15 May, 2017

Tiit Hindreus
Certification body address: Bureau Veritas Eesti OÜ, Tartu mnt 24-22, 10115 Tallinn, Estonia
Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the
management system requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please call +372 6676610

Trükised 2017

Introduction to
e-Government
e-Government to Support
Sustainable Development Goals

Introduction to e-Government
Raamat aitab mõista, millistest osadest e-riik koosneb
ning milliste väljakutsetega kokku puutub. Raamat
jagab praktilisi näpunäiteid e-valitsuse loomiseks
ning on mõeldud e-valitsemise projektidega
seotud kõikide tasandite asjatundjatele. Raamat
põhineb e-riigi nõustamisprojektides osalenud
ekspertide kogemustel. Tutvu raamatuga E-riigi
Akadeemia veebilehel: (http://ega.ee/publication/
introduction-to-e-government).

e-Estonia: e-Governance in
Practice (2017)
Akadeemia menuraamatu teine, uuendatud
trükk annab ülevaate Eesti infoühiskonnast, selle
ülesehitusest ja juhtimisest. Raamat tutvustab
Eesti digiühiskonna peamisi aspekte ning selgitab,
kuidas riigi tasandil kasutatavad tehnoloogiad
ja seadusandlus ning kodanike ja ettevõtete
kaasatus toetavad e-valitsemist. Raamatu koostasid
E-riigi Akadeemia eksperdid koos küberkaitse ja
digitaalse identiteedi asjatundjatega. Lae raamat
alla E-riigi Akadeemia kodulehelt (http://ega.ee/
publication/e-estonia-e-governance-in-practice-2/).

Tegevus maailmas
2017. aastal
Riik saab luua pikaajalise jätkusuutliku
e-valitsemise keskkonna, suurendades eeskätt
kohalike ekspertide teadmisi ning oskusi.
Eksperte aitab nõu ja jõuga E-riigi Akadeemia.
- Arvo Ott, tegevjuht

Digitaalne areng riigis
Linnar Viik,
Nutika riigi valdkonnajuht

Hetkel toimuv üleilmne digirevolutsioon sarnaneb
19. sajandi tööstusrevolutsiooniga, mis muutis kardinaalselt maailma ja ühiskonda. Tänu digitehnoloogia üha kiiremale levikule ja selle aluseks olevate
tehnoloogiate kiirele uuenemisele on digilahendustele üleminek kättesaadavam, taskukohasem ja tulemuslikum kui tööstusrevolutsiooni tõukejõuks olnud
tehnoloogiate kasutuselevõtt.
Digitehnoloogia arengu seisukohast ei ole erandiks
ka need riigid, keda E-riigi Akadeemia nõustab: üksikisikud, ettevõtted ja valitsusasutused kasutavad üha
rohkem internetti; mobiilne internet on muutunud
taskukohasemaks ning inimeste kasutatavad teenused loovad rohkem lisaväärtust; nõudlus kiire internetiühenduse järele kasvab ja internetikasutus kahekordistub aasta-aastalt – pidev online-olek on saanud
uueks normaalsuseks.
Selline suundumus koos kesksete uuendustega loob

ainulaadsed võimalused majanduskasvuks, ettevõtete muutumiseks, tootlikkuse kasvuks ja teenuste
osutamiseks. Seda arvesse võttes on valitsuste roll
tõhusate ja avatud e-valitsemise süsteemide loomisel olulisem kui kunagi varem.
Maailmas pole homogeenset riikide piirkonda, kus
arengukavadele lähenetaks ühtmoodi. Otse vastupidi. Enamik piirkondi on väga omanäolised ja suurte
riikidevaheliste erinevustega. Paljudes riikides ei
kasutata digitehnoloogia võimalusi veel täiel määral.
Riigisiseselt on linna- ja maapiirkondade vahel suured
erinevused ning mitmete riikide linnades on juba
märke uutest arengutest.
2017. aastal riikide keskvalitsustega tehtud koostööd iseloomustavad kaks tähtsat märksõna – mõju
ja üleminek digitehnoloogiatele. Enamik E-riigi
Akadeemia partnerriikidest mõistab digitehnoloogiatele ülemineku tähtsust ja hoogu ning vaatab avaliku
halduse tõhustamisel ja läbipaistvamaks muutmisel
kaugemale e-valitsemise põhikomponentide rakendamisest. Valitsused tahavad digilahenduste pakutavad võimalused täielikult ära kasutada, et saavutada
kestlik sotsiaalne ja majanduslik mõju. Usume, et
näeme peagi paljusid enneolematuid digitehnoloogiatel põhinevaid uuendusi, mida toetab avatud ja
koostööl põhinev õigus- ja haldusraamistik. Tulevik
on juba siin.

Valitsuste roll tugevate ja avatud
e-valitsemise süsteemide loomisel on
olulisem kui kunagi varem.
- Linnar Viik, Nutika riigi valdkonnajuht
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TARGA VALITSEMISE PORTFELL

Kus me
oleme?

Kuhu me
tahame
jõuda?

Riigi suurim vara on arusaam sellest, kuhu tahetakse
jõuda. E-riigi Akadeemia nutika riigi valdkonna portfell aitab riikidel saada ülevaate hetkeolukorrast, et
mõista, kus me asume. Ülevaate koostamisel kasutatakse nii kvantitatiivseid välisandmeid kui ka sidusrühmade küsitlemist ja ekspertseminare. 2017.
aastal analüüsis eGA väga erinevaid ja dünaamilisi
piirkondi, näiteks Aafrikat ja Kariibi mere piirkonda.
Analüüsi tulemusel koostati tegevussoovitused
rahvusvahelisele arengukoostöö kogukonnale ning
valitsustele.
Kui selgelt määratletud visioon puudub, jäävad digitehnoloogiate pakutavad võimalused ähmaseks ja
üldsõnaliseks. Kohalikel sotsiaalsetel ja majanduslikel

Kuidas me
seda teeme?

eesmärkidel ning kohalike arvamusliidrite lubadustel
põhinev ettekujutus riigi tulevikust annab vastuse
küsimusele „Kuhu me tahame jõuda?“. Vastust
sellele küsimusele on eGA aidanud leida Armeenias,
Aserbaidžaanis, Gruusias, Valgevenes ja Ukrainas.
Visioonile tuginedes on palju lihtsam seada eesmärke
ja koostada digitehnoloogiate kasutuselevõtu kava,
kus on sätestatud selged eesmärgid ka valitsusele.
Sarnast tööd on eGA teinud turvalise andmevahetusplatvormi Tunduk kasutuselevõtuks Kõrgõzstani Vabariigis ja turvalise andmevahetusplatvormi
Trembita rakendamiseks Ukrainas. Samuti aitas eGA
Küprost elektroonilise identiteedi ja autentimise
taristu loomisel.

TÄHTSAMAD PROJEKTID
Aafrika riikide e-valitsemise analüüs,
soovitused ja tegevuskava | 2017

Kaimanisaarte e-valitsemise nõustamine
| 2017 -2018

E-riigi Akadeemia ekspertide meeskond analüüsis ja
hindas e-valitsemise kasutuselevõtu hetkeolukorda
Aafrika riikides. Sellele tuginedes sõnastas akadeemia peamised soovitused ning koostas piirkondliku
ja kogu Aafrikat hõlmava tegevuskava e-valitsemise
arendamiseks. Kava aitab Euroopa Komisjoni ettevalmistavas töös ning aruteludes Aafrika riikidega, et
määrata kindlaks võimalikud pilootprojektid meetmes
„Digital4Development: mainstreaming digital technologies and services into EU Development Policy“.
Rahastaja: Euroopa Komisjon

Kaimanisaarte valitsus otsustas võtta infoühiskonna
ehitamise ja avalike e-teenuste arendamise aluseks
Eesti mudeli. Projekti käigus aitab E-riigi Akadeemia
luua rahvastikuregistri, juurutada digitaalse identiteedi ning rakendada koostalitlusvõime lahenduste
kataloogi ja andmevahetusplatvormi X-tee.
Rahastaja: Kaimanisaarte valitsus
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Serbia e-valitsemise tegevuskava
koostamine | 2017

Elektrooniline identiteet Küprosele
| 2016 - 2018

Tegevuskava sisaldab praeguse olukorra ülevaadet ning prioriteetsete tegevuste määratlemist
koos mõõdetavate tulemuste ja üldise mõju
prognoosiga.
Rahastaja: ÜRO arenguprogramm Serbias

E-riigi Akadeemia toetab Eesti kogemusele tuginedes
elektroonilise identiteedi (e-ID) kontseptsiooni väljatöötamist ning digitaalse allkirja juurutamist Küprosel. Tegevustega luuakse arusaam organisatsioonilisest struktuurist ja asjaomaste osapoolte rollidest,
vajalik õigusraamistik ja eIDAS määrusega kooskõlas
oleva e-ID taristu põhistandardid, mida hakkavad
kasutama era- ja avaliku sektori asutused.
Rahastaja: Küprose Vabariigi Presidendi Kantselei

E-valitsemise arendamine Armeenia
justiitsministeeriumis | 2015 - 2017
Armeenias aitas E-riigi Akadeemia parandada justiitsministeeriumi teenuste läbipaistvust ja ligipääsu
neile, rakendades e-karistusregistri, uuendades
äriregistrit ning juurutades e-notari.
Rahastaja: Euroopa Komisjon

Turvalise andmevahetusplatvormi
juurutamine Kõrgõzstanis | 2017 - 2018
Tegevused hõlmavad Tunduki (X-tee) versiooniuuendust, IT-spetsialistide koolitusi ja tehnilist tuge
avalike e-teenuste arendamisel.
Rahastajad: Eesti arengukoostöö, OSCE

Gruusia e-valitsemise tugevdamine – II
etapp | 2015 - 2017
Mestiprojekti raames tugevdas E-riigi Akadeemia Gruusia Andmevahetuse Agentuur (LEPL Data
Exchange Agency of Ministry of Justice of Georgia)
organisatsioonilist võimekust, jagades töötajatele
täiendavaid teadmisi ja oskusi e-valitsemise, küberturvalisuse ja e-riigi teadlikkuse tõstmise vallas, ning
aitas viia Gruusia e-valitsemise seadusandluse kooskõlla Euroopa Liidu seadusandlusega
Rahastaja: Euroopa Liit

Digitaalne areng
omavalitsustes
Hannes Astok,
Nutika omavalitsuse
valdkonnajuht
Nutika omavalitsuse valdkond keskendus peamiselt Ukrainale. Projekt EGOV4UKRAINE, mis on osa
Euroopa Liidu programmist U-LEAD, on mõeldud
toetama avalike teenuste osutamist Ukraina omavalitsustes, arendades ja rakendades terviklikku IKT-arhitektuuri, infosüsteeme ja haldusteenuseid.
2020. aastaks kavatseme juurutada kuni 600 avalikus teenuskeskuses infosüsteemi, mis võimaldab
osutada kodanikele ja ettevõtetele e-teenuseid,
kasutades muu hulgas riiklike registrite ja andmebaaside andmeid. Turvalise andmevahetuse tagamiseks
juurutab IKT-ettevõtete konsortsium (Cybernetica
(Eesti) ja SoftXpansion (Ukraina)) ajavahemikul 2017–
2018 turvalise andmevahetusplatvormi Trembita.

Nutika omavalitsuse valdkond keskendus
peamiselt Ukrainale
- Hannes Astok, Nutika omavalitsuse
valdkonnajuht

Mõlemad tegevused on osa Ukraina haldusreformist, mille eesmärk on muuta riigivalitsemine läbipaistvamaks ja vastutustundlikumaks. Haldusreformi
läbiviimist rahastab Euroopa Liit koos liikmesriikide
Eesti, Poola, Rootsi, Taani ja Saksamaaga ning tegevused vältavad 2016.–2020. aastani. Projekti edukaks
läbiviimiseks avas akadeemia esinduse Ukrainas, kus
praegu töötab kuus inimest, neist viis ukrainlast.
Nutika omavalitsuse valdkonna eksperdid olid kaasatud ka Gruusias, Serbias, Eestis ja Moldovas läbiviidud projektidesse.
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Avatud valitsemine:
osalus ja kaasamine
Kristina Reinsalu,
E-demokraatia valdkonnajuht

2017. aastal kogus ja jagas eGA teadmisi demokraatia arendamise ja kodanike suurema kaasamise kohta
ning täitis edukalt eri osapoolte vahelise vahendaja
rolli.
Esiteks andis aasta teises pooles toimunud Eesti
Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine E-riigi Akadeemiale võimaluse anda oma panus ELi ja idapartnerluse riikide vahelistesse suhetesse. E-riigi Akadeemia
(eGA) poolt kuues idapartnerluse riigis läbiviidud
uuring (Situation Review) määratles edukamad
e-valitsemise rakendajad ning kirjeldas e-riigi kahe
olulise nurgakivi, e-demokraatia ja küberturvalisusega seotud suundumusi. Uuringu näol oli E-riigi

Valitsustel on aeg mõista, et ainult
e-teenustele keskendumisest ei piisa ning
et kaasaegse e-riigi lahutamatuks osaks
peab olema kodanike tagasiside, aktiivne
e-osalus ja koosloome.
- Kristina Reinsalu, E-demokraatia
valdkonnajuht

Akadeemia jaoks tegemist seni mahukaima analüüsiga. Materjali kogumiseks tegime kuues riigis kokku
35 intervjuud valitsusasutuste ja vabaühenduste
esindajate ning ajakirjanikega, kes andsid oma
hinnangu valitsuse otsustusprotsessi läbipaistvuse,
avalikule teabele juurdepääsu ja kodanikele otsustusprotsessis osalemise võimaluste loomise kohta.
Leidsime, et e-demokraatia areng on idapartnerluse
riikides olnud väga dünaamiline ning selles on esile

Arutelu riigieelarve teavituse läbipaistvuse suurendamise üle
Gruusia rahandusministeeriumis.
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kerkinud arvukalt uusi edulugusid, mis on eeskujuks mitte ainult nendele riikidele, vaid ka paljudele
teistele. Ka Eestil on Ukraina kodanikuühiskonna
ja IT-kogukonna vahelisest entusiasmil põhinevast
koostööst palju õppida. Pärast iseseisvuse taastamist valitses Eestis samasugune entusiasm, kuid
nüüdseks on see oluliselt vähenenud.
Teiseks tegutses e-demokraatia meeskond vahendajana kohalike omavalitsuste ja kogukondade vahel.
Eesti omavalitsusreform andis meile võimaluse
katsetada avatud valitsemise partnerluse metoodikat ühinevates omavalitsustes. Kahes omavalitsuses koostati koostöös kohaliku kogukonnaga konkreetsed tegevuskavad, et suurendada teadlikkust
omavalitsuste ühinemisest ja nende ühinemissuutlikkust, rakendades ühinemise ajal ja ühinemisjärgselt avatud valitsemise põhimõtteid.
Varasemalt on e-demokraatia meeskond tutvustanud ja rakendanud enam kui 20 Eesti kohali-

TÄHTSAMAD PROJEKTID
Uuring: Idapartnerluse riikide
küberturvalisuse ja e-demokraatia
uuring ning e-partnerluse konverents
| Aprill - juuni 2017
Uuring keskendus kahele e-valitsemise olulisele
aspektile ELi idapartnerluse riikides: infoühiskonna
turvalisusele ja e-demokraatiale. Uuring kirjeldas
e-demokraatia valdkonnas ajavahemikul 2015–2017
toimunud kõige olulisemaid muutusi, tõstis esile parimad tavad, mida jagada teiste idapartnerluse riikidega
ning ka muude riikidega, ja koostas igale idapartnerluse riigile soovitused e-demokraatia arendamiseks.
Rahastajad: Eesti arengukoostöö, Rootsi rahvusvahelise arengukoostöö agentuur (SIDA)

kus omavalitsuses avatud valitsemise algatust
– kaasavat eelarvet, mida sageli nimetatakse osalusdemokraatia uuenduseks. 2017. aastal jagasime
oma sellealaseid teadmisi ja kogemusi paljude
linnadega Ida- ja Lääne-Euroopas ning kaugemalgi.
Kolmandaks tegelesime aastal 2017 ühe e-demokraatia keskse küsimusega – kuidas vähendada
kodanike halduskoormust. eGA kogus ELi liikmesriikidest näiteid, kuidas asutused koguvad kodanikelt
andmeid ainult üks kord ning jagavad seda teavet
teiste asutustega, et vältida andmete dubleerimist.
Edulugude põhjaliku analüüsi alusel selgitasime
välja ja kirjeldasime õiguslikke, organisatsioonilisi ja tehnoloogilisi tõkkeid, mis ikka veel takistavad liikmesriikides kasutajasõbralike ja uuenduslike isikustatud e-teenuste osutamist. Valitsustel
on aeg mõista, et ainult e-teenustele keskendumisest ei piisa. Kaasaegse e-riigi lahutamatuks osaks
peab olema kodanike tagasiside, aktiivne e-osalus ja
koosloome.
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Avatud valitsemine Eesti ühinevates
omavalitsustes | Veebruar – november
2017
Projekti eesmärk oli suurendada ühinevate omavalitsuste teadlikkust ja avatud valitsemise põhimõtete
rakendamise suutlikkust nii haldusreformi ajal kui
ka ühinemise järel. Eesmärgi saavutamiseks kohaldasime avatud valitsemise partnerluse metoodikat
kahes piirkonnas, kus ühinevad kohalikud omavalitsused olid valmis koostama konkreetsed tegevuskavad
avatud valitsemise rakendamiseks pärast ühinemist.
Projekti tulemusena loodi uutele omavalitsustele
konkreetne tegevuskava avatud valitsemiseks. Paljud
avatud valitsemisega seotud uutest kohustustest
kirjutati sisse ka uutesse koalitsioonilepingutesse.
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond meetme „Piirkondlik ja kohalik arengusuutlikkus“ raames

Gruusia uued e-valitsemise algatused
avatud valitsemise partnerluse
põhimõtete järgimiseks | 2016 - 2018

Andmete korduvkasutuse põhimõtte
huvipooli koondav projekt SCOOP4C
| 2016 - 2018

Projekti käigus osutame praktilist abi olemasolevate valitsemisprotsesside täiustamiseks ning uute
meetodite ja vahendite loomiseks ja rakendamiseks,
et kaasata Kutaisi, Batumi ja Akhaltsikhe kodanikud
rohkem kohalikku otsustusprotsessi. Lisaks abistame
kahte keskvalitsusasutust – Gruusia rahandusministeeriumi ning Gruusia tervise-, töö- ja sotsiaalministeeriumi – e-valitsemise lahenduste kasutamisel, et
suurendada asutuste läbipaistvust ja kaasata kodanikke nende tegevusse.
Rahastajad: Eesti arengukoostöö, USAID

Projekti SCOOP4C käigus uurime, analüüsime ja
jagame teadmust, kuidas rakendada andmete korduvkasutuse põhimõtet avalikus sektoris, et vähendada
märgatavalt halduskoormust ja lihtsustada kodanike
jaoks haldusmenetlusi, kasutades (kodanike nõusolekul ja kontrolli all) haldusasutuste käsutuses olevaid
andmeid korduvalt. 2017. aasta esimeses pooles
tutvustas eGA meeskond ELi liikmesriikidest kogutud ja analüüsitud andmete korduvkasutuse edukaid
näiteid tervishoiu, hariduse ja maksuvaldkonnast,
kokku 66 juhtumit 14 valdkonnast. Andmed on vabalt
kättesaadavad projekti veebilehe registreeritud
kasutajatele, kes soovivad saada lisateavet andmete
korduvkasutuse rakendamise kohta.
Rahastaja: Euroopa Komisjon

Riiklik küberturvalisus
Raul Rikk,
Riikliku küberturvalisuse
valdkonnajuht
Küberturvalisus on teema, mis on olnud viimasel
paaril aastal pidevalt tähelepanu keskmes. Me kõik
oleme kuulnud 2016. aasta USA presidendivalimiste
sattumisest küberrünnaku alla. Samasuguseid rünnakuid korraldati aastal 2017 ka Prantsusmaa presidendivalimiste ajal Emmanuel Macroni kampaania vastu.
Seejärel levis kogu maailmas lunavara WannaCry,
mille ohvriks langes tuhandeid kasutajaid. Kuu aega
pärast WannaCry juhtumit tabas maailma uus lunavararünnak NotPetya. Arvatakse, et NotPetya põhjustas maailma suurimale laevandusettevõttele Maersk
umbes 300 miljoni dollari suuruse kahju.
Ka Eestile muutus küberturvalisus riiklikult tähtsaks küsimuseks, kui 2017. aasta lõpus tuli rinda
pista elektroonilise ID-kaardi kiibi turvaveaga. Kiibi
tootja on Saksa ettevõte Infineon Technologies AG
ning tarnija Gemalto. Rohkem kui 50% Eesti elanike
ID-kaardil oli vigane kiip. Eesti valitsus pidi looma
kaardi jaoks uue tarkvara ning muutma kaardi sertifikaate. See tegevus jätkub 2018. aastal. Kokkuvõttes

tuli Eesti riik selle keeruka turvaprobleemiga kenasti
toime. 2017. aastal hindas Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit (ITU) Eestit parima küberturvalisusega riigiks Euroopas.
See näitab, et küberturvalisusega tuleb tegelda
pidevalt, süsteemselt ja terviklikult. Paljudel riikidel
on vastav suutlikkus olemas, kuid nii mõnelgi napib
strateegilist võimekust. Et aidata riikidel hinnata, kui
hästi nad küberturvalisuse probleemidega toime
tulevad, lõi E-riigi Akadeemia riikliku küberturvalisuse indeksi (NCSI). Indeks on tõhus tööriist riikide
küberturvalisuse taseme mõõtmiseks ning riikide
küberturvalisuse arendamiseks vajalike valdkondade kindlaksmääramiseks. Veebiaadressil ncsi.ega.
ee asub ülevaade riikide küberturvalisuse olukorrast ning saab tutvuda hinnangute aluseks olevate
taustamaterjalidega.
Küberturvalisuse indeksi metoodikat kasutasime ka
ELi idapartnerluse riikide (Armeenia, Aserbaidžaan,
Valgevene, Gruusia, Moldova ja Ukraina) uuringu läbiviimisel. Uuringut esitleti e-partnerluse konverentsil,
mis toimus 2017. aastal Eesti ELi eesistumise ajal.
Uuringust nähtus, et küberturvalisuse valdkonnas
tuleb idapartnerluse riikidel keskenduda küberkriiside ohjamise suutlikkuse süsteemsele suurendamisele. Digitehnoloogiate kiire areng on kaasa toonud
vajaduse senisest rohkem tähelepanu pöörata riikliku
küberturvalisuse võimekuse suurendamisele.
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TÄHTSAMAD PROJEKTID
Riikliku küberturvalisuse indeks (NCSI)
| 2016-2017
NCSI mõõdab riigi küberturvalisuse võimekust ja
võrdleb seda teiste riikidega, esitades hinnangute
aluseks olevad avalikult kättesaadaval infol põhinevad tõestusmaterjalid. Samuti on NCSI sobiv vahend
riikide küberturvalisuse arendamiseks.
2017. aastal uuendas indeksi meeskond metoodikat
ja tegeles andmete kogumisega. Aasta lõpuks hõlmas
indeks juba 50 riigi küberturvalisuse võimekust kirjeldavaid andmeid. Andmete kogumine jätkub 2018.
aastal. 2018. aasta mais toimuval E-riigi Akadeemia
Tallinna e-valitsemise konverentsil on kavas esitleda
uut küberturvalisuse indeksi veebilehte.
Rahastajad: Eesti Välisministeerium, The SecDev
Foundation

Uuring: Idapartnerluse riikide küberturvalisuse ja e-demokraatia uuring | 2017

Digitehnoloogia kiire areng on kaasa
toonud vajaduse pöörata senisest rohkem
tähelepanu riikliku küberturvalisuse
võimekuse suurendamisele.
- Raul Rikk, Riikliku küberturvalisuse
valdkonnajuht

Uuring esitleb süsteemset ülevaadet ELi idapartnerluse riikide (Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Gruusia, Moldova ja Ukraina) küberturvalisuse olukorrast ja võimekusest. Uuringust nähtus,
et küberturvalisuse valdkonnas tuleks keskenduda
eelkõige küberkriiside ohjamise suutlikkuse süsteemsele suurendamisele. Uuringu aluseks oli riikliku
küberturvalisuse indeksi metoodika, mis kaardistab
riikide olukorra kolmes valdkonnas 12 strateegilise
võimekuse ja 60 indikaatori alusel.
Leia uuring E-riigi Akadeemia kodulehelt http://
www.ega.ee/publication/situation-review-safetyand-security-of-cyberspace-and-e-democracy-inthe-eastern-partnership-countries/
Rahastajad: Eesti arengukoostöö, Rootsi rahvusvahelise arengukoostöö agentuur (SIDA)
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E-valitsemise
koolitused
Annela Kiirats,
E-valitsemise koolituste juht

Viimase 15 aasta jooksul on E-riigi Akadeemia (eGA)
peamisi tegevusalasid olnud e-valitsemise koolituste
korraldamine riikidele, mis vajavad abi infoühiskonna
ülesehitamisel. eGA vahendusel on Eestit külastanud
65 riigi delegatsioonid. Enam kui 20 aastase Eesti
e-riigi kogemuse ja õppetundide esitlemine ning selle
võrdlemine teiste riikidega on vaid mündi üks külg.
eGA on seadnud eesmärgiks mitte ainult tutvustada
Eesti e-riiki, vaid mõista üleminekuetapis või ka
üsna esimesi samme tegevate riikide olukorda ja
kaardistada nende jaoks edasine tee.
Tavaliselt algab koostöö teiste riikidega õppereisidest
Eestisse või seminaridest, konverentsidest ja

E-riigi Akadeemia on seadnud
eesmärgiks mitte ainult tutvustada Eesti
e-riiki, vaid ka mõista üleminekuetapis
olevate riikide vajadusi ning kaardistada
võimalikud lahendused.
- Annela Kiirats,
E-valitsemise koolituste juht

Koolitused 2003–2017
4000+

4000+ osalejat

õpitubadest sihtriikides. Sellele järgneb pikaajaline
nõustamine või konkreetse lahenduse juurutamise
projekt.
Igal aastal korraldab eGA ligikaudu 25 õppereisi
Eestisse. Nädalapikkuse kursuse jooksul saavad
osalejad üksikasjaliku ülevaate andmevahetuse
ja suhtlemise digilahendustest ning nende
arendamisvõimalustest, soovitusi elektroonilist
maailma käsitleva õigusraamistiku kohta, teadmisi
küberturvalisuse arendamiseks jne.
Akadeemia eksperdid ei piirdu vaid teoreetiliste
teadmisega, vaid jagavad oma praktilisi kogemusi
varasemast tööst avaliku sektori tippjuhtidena.
Samuti kaasame valitsusasutustes ja eraõiguslikes
ettevõtetes ning ülikoolides töötavaid väliseksperte
ja lektoreid, et esindatud oleks võimalikult paljud
osapooled ja kogemused.
Et olla kursis digitehnoloogiate arengutega
nii Eestis kui mujal maailmas, osalevad eGA
eksperdid e-valitsemist käsitlevates ümarlaudades,
meeskondades ja õpitubades nii Eestis kui välismaal.
Osalemine arvukatel rahvusvahelistel üritustel loob
viljaka pinnase võrdlemaks erinevaid infoühiskondi
kogu maailmas, et leida sobiv lähenemine igale
e-valitsemisest huvitatud riigile.

65

65+ riiki

200+

200+ koolitust

2017. aastal Eestis koolitustel
osalenud riigid:
2017. aastal osalesid Eestis
koolitustel järgnevad
riigid: Holland, India, Iraak,
Jaapan, Kasahstan, Kosovo,
Madagaskar, Moldova, Norra,
Paraguay, Prantsusmaa,
Šveits, Taani, Tadžikistan,
Türkmenistan, Ukraina,
Ungari, USA, Valgevene.

E-riigi Akadeemia tegevuste
lühiülevaade 2002–2017
eGA tegevuste ulatus

Tulud allikate lõikes 2013 - 2017
1%
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11%
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Tulud aastatel 2003-2017 (eurodes)
5 400 000
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4 459 500

4 500 000

3 800 000
(auditeerimata)
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Kulude jaotus 2017. aastal
43 000

3 800 000

1 779 744

329 071

Tööjõukulud

321 542

Reisikulud

307 844

Muud otsekulud
Administratiivkulud

1 018 800

Hangete kulu ja maksed partneritele
Tulem
Prognoos
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Projektide rahastajad 2013. - 2017. a
Välisministeerium
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SIDA (Rootsi)
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Tegevuste sihtriigid aastatel 2014 - 2017 (eurodes)
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15 põnevat fakti
eGA kohta

Me räägime 12 keeles: eesti, inglise,
vene, soome, rootsi, saksa, hispaania,
prantsuse, ukraina, gruusia, bosnia ja
serbia keelt
Austraalia on kõige kaugem
riik, mida oleme nõustanud.

Meil on märkimisväärne e-valitsemise
kogemus — kokku 261 aastat:
27+27+27+27+27+27+20+17+16+14+1
3+10+9
Andmevahetusplatvormil X-tee on
maailmas palju nimesid: E DIS, eldin,
Nam-X, Palveluväylä, innar, Trembita,
Tunduk.

Arvo on 15 aasta jooksul
külastanud 81 riiki.

eGAt on külastanud
kolm presidenti.

Oleme sõlminud vastastikuse
mõistmise memorandumit.

Eelmisel aastal olid kõige innukamad
e-valitsemise huvilised ukrainlased. eGA
koolitustel osales 13 Ukraina
delegatsiooni.

Esimese robot-töötaja nimi
on Julius
eGA töötajate kõige põnevamad hobid on
— araabia keele õppimine ja lastekodu
haldamine kahes Bullerby-laadses
maalilises hoones.

Vanim töötaja on Uuno, 72-aastane;
ja noorim töötaja Helen, 25-aastane.
Viimasel spordikuul, mille motoks
oli „eGA liigub“, tegelesid eGA
töötajad kehalise tegevusega kokku
470 tundi ning läbisid 3,349
kilomeetrit.
Me joome aastas
8 400 tassi kohvi.
eGA töötajate kõige eksootilisemad
lemmikloomad on alpakad ja
Kameruni kitsed.
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