E-riigi Akadeemia
AASTARAAMAT 2015
KASVUAASTA

Koostaja: Anu Vahtra-Hellat (E-Riigi Akadeemia)
Toimetaja: Kristel Ress (Päevakera OÜ)
Fotod: Raigo Pajula, Egert Kamenik, Terje Lepp,
Anu Vahtra-Hellat, Schutterstock, Oliver Väärtnõu,
Marit Lani, Martin Lään, Hannes Astok
Kujundus: Erkki Pung (Sviiter OÜ)

Sisukord
2015. aasta oli kasvuaasta .........................................................................................................................

3

Kuidas edasi? ................................................................................................................................................

4

Olulisimad saavutused 2015 ......................................................................................................................

5

Maailmas ........................................................................................................................................................

6

Eestis .............................................................................................................................................................. 11
eGA tegevuste ulatus ...................................................................................................................................... 15

E-riigi Akadeemia organisatsioonina ....................................................................................................... 18
Kes me oleme? ............................................................................................................................................... 19
Mida teeme? ................................................................................................................................................... 21
E-riigi Akadeemia arvudes ............................................................................................................................... 23

Koostööpartnerid ......................................................................................................................................... 24
Tegevusvaldkonnad .................................................................................................................................... 25
E-keskvalitsus ................................................................................................................................................ 26
Organisatsioonide arendamine ...................................................................................................................... 28
Koosvõimearhitektuuri ja -lahenduse juurutamine ......................................................................................... 30
Riikide e-valitsemise olukorra hindamine ...................................................................................................... 30
Digitaalne identiteet ..................................................................................................................................... 30
Teabele juurdepääsu suurendamine .............................................................................................................. 30
Ühtsete standardite arendamine ................................................................................................................... 31
Koostöö edendamine .................................................................................................................................... 31
E-omavalitsus ................................................................................................................................................ 31
E-teenuste loomine ....................................................................................................................................... 31
Avatud valitsemise edendamine .................................................................................................................. 32
Küberturvalisuse arendamine ...................................................................................................................... 33
Teadmuse levitamine .................................................................................................................................... 33

Koolitused 2015 ............................................................................................................................................ 36
Organisatsiooni arendamine ...................................................................................................................... 37
Finantsaruanne ............................................................................................................................................ 40
Bilanss ........................................................................................................................................................... 41
Tulemiaruanne .............................................................................................................................................. 42
Rahavoogude aruanne .................................................................................................................................. 43
Netovara muutuste aruanne ......................................................................................................................... 44

Tõstmaks riikide küberturvalisuse taset, hakkasime
välja töötama rahvusvahelise küberturvalisuse indeksi
metoodikat. Indeks on nii mõõdik kui ka tõhus tööriist
valitsustele riigi küberturvalisuse olukorra parendamiseks. Meie eesmärk on levitada indeksit võimalikult
paljudes riikides, et kasvatada nii Eesti kui ka eGA
tuntust maailmas küberturvalisuse valdkonna suunajana.
2015. aastal andsime oma panuse avatud valitsemise
põhimõtete ja praktikate levitamisse, korraldades
töötube nii Moldovas kui ka Eesti omavalitsustes. Lisaks
korraldasime Rakveres omavalitsusi ja kogukondi ühendava foorumi „Teeme omavalitsuse oma valitsuseks!“.

2015 oli kasvuaasta

Tegevusmahu kasvuga koos täienes meie meeskond:
2015. aastal liitus eGA-ga 5 uut töötajat ja lisandus
projektides osalevaid väliseksperte. Kokku töötas eGA-s

2015. aastal laienes E-riigi
Akadeemia (eGA) tegevuse sisuline ja
geograafiline ulatus ning tegevuse
maht märkimisväärselt.

2015. aasta lõpus 24 inimest.
Tegevusmahu kasv kajastub ka eGA käibe kasvus. 2015.
aasta käive oli 2 582 674 eurot ja kasum 209 863 eurot.

Võitsime Euroopa Liidu mestiprojekti Gruusias. Sellega

2015. aastal panime aluse eGA-sarnaste organisatsioo-

sai Eesti eGA kaudu olla esimest korda mestiprojekti

nide loomisele ka mujal maailmas, et kiirendada nii

juhtivpartner. Samuti algas mitmeaastane Armeenia

Eesti kui ka eGA teadmuse ja lahenduste üleilmset

Justiitsministeeriumi e-teenuste arendamine, kus osale-

levikut. Koostöö ning e-valitsemise teadmuse levitami-

me nõustaja ja projektijuhina. Jätkasime Ukraina

se nimel Aafrika riikides lõime käed Aafrika E-valitsemi-

keskvalitsuse e-valitsemise nõustamist ja kohalike

se Keskusega Tuneesias ning Mauritiuse ja India ookea-

omavalitsuste e-lahenduste rakendamist.

ni saareriikide valitsustega.

Aasta-aastalt on eGA portfellis saanud suurema kaalu

Möödunud aasta läheb peale selle ühtlasi ajalukku eGA

e-lahenduste juurutamise tehnoloogiaprojektid. See on

visuaalse identiteedi ja veebilehekülje uuendamisega.

hoogustanud eGA koostööd Eesti ja muu maailma

See võimaldab meil anda veelgi paremini organisatsioo-

tehnoloogiafirmadega.

ni tegevuse kohta infot ja levitada maailmas e-valitse-

Välja

on

kujunenud

kaks

peamist valdkonda: koosvõimearhitektuuri ja lahendus-

mist.

te loomine Eesti X-tee näitel ning elektroonilise identiteedi testimine Eesti ID-kaardi ja mobiil-ID alusel. Võime

Arvo Ott

uhkusega tõdeda, et oleme koos partneritega Tuneesias

Tegevjuht

ja Palestiinas loonud X-tee komponentidel põhineva
andmevahetussüsteemi ning lähiaastad toovad sellele
lisa Namiibias, Kõrgõzstanis ja Fääri saartel (Taani).

Kuidas edasi?
Meil on hea meel tõdeda, et
maailm januneb Eesti e-valitsemise
kogemuse järele. Seda tõestab Eestisse
ja Eestist väljapoole tehtavate
koolitus- ja tutvumis- visiitide arv ning
projektide sihtriikide
mitmekesistumine.
E-riigi Akadeemia 2016. aasta fookuses on koostöö
Gruusia Andmevahetuse Agentuuriga. Ühine eesmärk
on koostada e-Gruusia strateegia ja arendada tegevuskava. Samuti töötame välja riikide küberturvalisuse
hindamise ja arendamise indeksi.
Soovime tõhustada koostööd rahvusvaheliste organisatJätkame X-tee-laadse andmevahetussüsteemi juuruta-

sioonidega, nagu ÜRO Arenguprogramm (UNDP) ja

mist Namiibias, Kõrgõzstanis ja Fääri saartel, e-lahen-

Maailmapank, ning riiklike arenguabiorganisatsioonide-

duste rakendamist Lääne-Ukraina kohalikes omavalit-

ga.

sustes ning Moldova kohtuotsuste digiteerimist.
Koolituste ja külastuste jaoks paremate tingimuste
Samuti jätkame avatud valitsemise ja küberturvalisuse

loomiseks kolib eGA 2016. aastal uutesse ruumidesse, et

koolitusi Moldovas, Ukrainas, Valgevenes, Armeenias,

edastada sõnumit Eestist kui moodsast e-riigist ja täita

Gruusias ja Aserbaidžaanis ning Usbekistani ametnike

nüüdisaegsete koolitusruumide nõudeid. Uksed avab ka

koolitusvisiitide korraldamist Eestisse.

eGA Tartu kontor.

Osalenute hea tagasiside innustab meid korraldama ka

Hannes Astok

uuel aastal Tallinna e-valitsemise konverentsi. Nii

Arendusdirektor

saame tuua kõikjalt maailmast Eestisse kogemusi
jagama ning teiste omadest õppima e-valitsemist
arendavad ametnikud, poliitikud, kodanikuühiskonna
esindajad ja IT-eksperdid.
Suure potentsiaaliga on E-riigi Akadeemia jaoks Aafrika,
kus algab sisuline koostöö Aafrika E-valitsemise Keskusega ning Mauritiuse ja India ookeani saareriikides
loodava e-riigi akadeemiaga. Sel teel loodame senisest
tõhusamalt vahendada Aafrika riikidesse Eesti ekspertide teadmust ja IT-ettevõtete väljatöötatud lahendusi.

Olulisimad saavutused maailmas 2015

Gruusias alustas eGA juhtpartnerina mestiprojekti uuendamist, et toetada e-Gruusia kontseptsiooni ja strateegia loomist ning viia riigi e-valitsemine ja küberturvalisus vastavusse Euroopa Liidu
standarditega. See on esimene mestiprojekt,
mille juhtpartner on Eesti riiki esindav organisatsioon.

Tuneesia alustas Eesti eeskujul X-tee kasutuselevõttu.

8 projekti on eGA seni ellu viinud Moldovas kui
kõige tihedamat koostööd teinud ja arenguabi
saanud riigis. Aastal 2015 nõustasime sealseid
ametnikke küberturvalisuse ja otsustusprotsessi
kaasamise valdkonnas.

9155 km – täistuuridel käis Namiibia X-tee-laadse
andmevahetussüsteemi loomine. See oli esimene suurem koostööprojekt Aafrika mandril ja
ühtlasi kõige kaugemal elluviidud projekt.

Aafrika ja Lähis-Ida piirkonna prantsuskeelsetes riikides koostöö tegemiseks allkirjastas eGA
lepingu Aafrika E-valitsemise Sihtasutusega.

2,5 aastat – aastal 2015 lõppes Armeenia e-teenuste arendamine, mis oli eGA kõige pikaajalisem
rahvusvaheline projekt.

India ookeani saareriigid ja Mauritius alustasid
eGA-ga koostööd X-tee-laadse andmevahetussüsteemi,

digiidentiteedi

ja

infoühiskonna

teadmusvahetuse teemal.

11 riiki – „Cloud for Europe’i“ projekt kaasas 2015.
aastal kõige rohkem riike. Selles osalesid Austria,
Belgia, Eesti, Holland, Itaalia, Portugal, Rumeenia,
Saksamaa, Sloveenia, Suurbritannia ja Türgi.

Olulisimad saavutused Eestis 2015

35 riigi esindajad tuli Tallinna e-valitsemise
konverentsile arutlema e-valitsemise tõhusa
korraldamise

ja

küberturvalisuse

teemadel.

Konverentsi avas Eesti Vabariigi President Toomas
Hendrik Ilves.

150 kogukonna ja omavalitsuste esindajat osales
Rakveres foorumil „Teeme omavalitsuse oma
valitsuseks!“, mille eGA korraldas koostöös
Linnalabori,

Eesti

Mittetulundusühingute

ja

Sihtasutuste Liidu (EMSL) ning maakondlike
arenduskeskustega.

3 aastat on eGA nõustanud Tartu linna kaasava
eelarve koostamist. Tartus saavad kodanikud
otsustada, millistesse ideedesse investeerida
teatud summa linna eelarvest.

6 erakonda – Eesti Reformierakond, Erakond
Isamaa ja Res Publica Liit, Sotsiaaldemokraatlik
Erakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond,
Eesti Vabaerakond ja Erakond Eestimaa Rohelised
nõustusid järgima e-hääletamise head tava, mida
oli uuendatud eGA eestvõttel.

1. koha saavutas Eesti valitsusväliste partnerite kaasamise alal avatud valitsemise partnerluse võrdlevas raportis. See oli tunnustus eGA
tegevusele aastail 2012–2014 vabaühenduste
avatud valitsemise partnerluse võrgustiku
algataja ja eestvedajana.

Värske väljanägemine – eGA uuendas oma
visuaalset identiteeti ja kodulehekülge.

434 tundi koolitusi korraldasime kokku 214
osalejale 18 riigist.

2015. aastal tegutsesime 26 riigis.
eGA-l on rikkalikud kogemused e-valitsemise
arendamisel siirdeühiskondades, eeskätt Kesk- ja
Ida-Euroopas, Balkanil ja Aafrikas. Samuti teeb
eGA tihedat koostöö Euroopa Liidu riikidega
(Holland, Läti, Rootsi ja Soome). Sel aastal viisime
projekte ellu 26 riigis.

2015. aasta riigid:
Eesti
Valgevene
Moldova
Ukraina
Fääri saared (Taani)
Türgi
Sloveenia
Portugal
Holland
Belgia
Itaalia
Saksamaa
Austria

Euroopa 63%

Suurbritannia
Rumeenia
Gruusia
Armeenia

Lähis-Ida 4%
Aasia 8%

Aserbaidžaan
São Tomé ja Príncipe
Tuneesia

Aafrika 13%

2015. aasta
projektide sihtriigid

Namiibia
Kõrgõzstan
Usbekistan
Palestiina

Kaukaasia 13%

Kaimanisaared
Nagaland (India)
Joonis 1. 2015. aastal tegime enim koostööd Euroopa riikidega

Joonis 2. Suurima projektiarvuga riigid 2015
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Joonis 3. 2015. aasta käibe jaotus rahastajate alusel

Välisministeerium 20%
Teised organisatsioonid 38%

EL 14%

USAID 6%

SIDA 21%
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Joonis 4. 2015. aasta tulude jaotus tegevuste alusel
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Joonis 5. Projektide maht eurodes riikide kaupa
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E-riigi Akadeemia organisatsioonina
E-riigi ja avatud valitsemise arendaja ja mõtestaja

Kes me oleme?
eGA on sõltumatu missioonipõhine mittetulun-

Koostöö

duslik organisatsioon, mis loodi 2002. aastal ÜRO
Arenguprogrammi, Avatud Ühiskonna Instituudi
Koolitus

Uuring

e-valitsemine
(kesk-, omavalitsus)
e-demokraatia
küberturvalisus

ja Vabariigi Valitsuse algatusel.
eGA innustab, koolitab ja nõustab avaliku sektori
juhte, ametnikke ja huvirühmi kasutama infotehnoloogiat (IT) tõhusamaks ja läbipaistvamaks

Juurutus

Nõustamine

riigijuhtimiseks ning demokraatlike protsesside
parendamiseks. Samuti aitab eGA koostöös
ettevõtetega välisriikide valitsusi IT-arhitektuuri
kavandamisel ja ülesehitamisel ning e-lahendus-

Joonis 6. eGA teenused

te kavandamisel, valikul ja juurutamisel.
eGA kuulub Eesti Arengukoostöö Ümarlauda ning
on Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste
Liidu liige. Oma tegevuses järgib eGA vabaühenduste eetikakoodeksit. eGA tegevust auditeerib
rahvusvaheliselt tunnustatud audiitor, praegu on
audiitor KPMG Baltics.

Nõukogu
Siim Raie
Mait Heidelberg

Siim Sikkut

Ivar Tallo

Christine Leitner

Yuri Mišnikov

Juhatus
Arvo Ott

Hannes Astok

Valdkondade juhid
Arvo Ott

Hannes Astok

Raul Rikk

Kristina Reinsalu

Annela Kiirats

e-keskvalitsus

e-omavalitsus

küberturvalisus

e-demokraatia

koolitusjuht

Katrin Nyman-Metcalf
uuringute juht

Eksperdid
Uuno Valner

Mari Pedak

Ivar Tallo

Liia Hänni

Villem Alango

X-tee ekspert

ID -ekspert

muutuste juhtimise

e-demokraatia

vanemekspert

ekspert
Anu Vahtra-Hellat

Monica Lekić

Jelizaveta Krenjova

Martin Lään

Marit Lani

kommunikatsioonijuht

Lääne-Balkani

projektijuht

projektijuht

projektijuht

regiooni juht

Triin Rast

Triinu Raigna

projektijuht

projektijuht

Tugiüksus
Aile Kullerkupp

Maarja Ulman

Liis Saat

Evelin Sõluste

Anna Galdun

finantsjuht

raamatupidaja

raamatupidaja

juhatuse assistent

büroojuht (Kiievis)

Mariam Esaiashvili
büroojuht (Tbilisis)

Mida teeme?
Me arendame ja ehitame avatud digitaalseid ühiskondi.
Nõustame valitsusi ja organisatsioone eesmärgiga suurendada valitsemise tõhusust ning arendada avatud infoühiskonda. Me analüüsime, loome ja levitame nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt teavet e-riigi kohta ning vahendame Eesti
e-valitsemise kogemust teistesse riikidesse ja välisriikide kogemust Eestisse. Me tahame kasvada juhtivaks e-valitsemise mõttekojaks maailmas.
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Joonis 6. Käibe kasv 2003 - 2016 (* Prognoositav käive 2016. aastal)
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Ruumiline
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Uuringud
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Avatud
valitsemise
partnerlus

Küberturvalisuse
indeks
Muutuste
juhtimine

Poliitikate
kujundamine

Digiallkiri
e-hääletamise hea tava

Avatud
valitsemine

Digitaalne
identiteet
(e-ID, m-ID)

Avaliku sektori
teenused

Digidoc
Infoühiskond
Küberturvalisus

e-omavalitsus

e-hääletus

Tallinna
e-valitsemise
konverents

Digiteerimine

e-osalus

Analüüsid

e-Eesti
e-kodanik

Nõustamine

Juhendid
Kaasav eelarve

Arutelud
Käsiraamatud
Soovitused
IKT
lahenduste
juurutamise
nõustamine

Koolitused

IKT hangete
korraldamine
Seminarid

E-riigi Akadeemia arvudes

60

Üle 60 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)
projekti rohkem kui 50 riigis aastail 2003–2015.

120

201

120 koolitust aastail 2003–2015.

201 avaliku sektori otsustajat ja spetsialisti
koolitatud 2015. aastal, kokku üle 3000 inimese
aastail 2003–2015.

24

24 töötajat: 20 Eestis, 2 Gruusias, 1 Serbias ja
1 Ukrainas.

280

eGA ekspertidel on rohkelt e-valitsemise
kogemust: 26 + 26 + 26 + 26 + 26 + 25 + 24 + 18 +
15 + 13 + 13 + 12 + 12 + 10 + 8 = 280 aastat
kogemusi 15 eksperdilt.

60

60 e-valitsemise eksperti Eestis ja välismaal.

12

Räägime 12 keeles: eesti, inglise, vene,
soome, rootsi, saksa, hispaania,
prantsuse, ukraina, gruusia, bosnia,
serbia) ja Katrin Nyman-Metcalf räägib neist
7 keelt (eesti, rootsi, inglise, saksa, prantsuse,
hispaania, bosnia)

Koostööpartnerid

Rahastajad

E-valitsemise keskused
Aafrika E-valitsemise Sihtasutus (African e-Governance Foundation for Inclusive Development
Foundation)
Bosnia ja Hertsegoviina Dokumentide Identifitseerimise Registrite ja Andmevahetuse
Agentuur (The Agency for Identification Documents, Registers and Data Exchange of Bosnia and
Herzegovina)
Gruusia Andmevahetuse Agentuur (Data Excange Agency)
Kõrgõzstani E-valitsemise Koordineerimiskeskus (e-Governance Coordination Centre of the
Government of the Kyrgyz Republic)
Moldova Avatud Valitsuse Instituut (Moldova Open Government Institute)
Moldova E-valitsuse Keskus (Moldovan E-government Center)
Ukraina E-valitsemise Agentuur (E-Governance Agency)

Tehnoloogiafirmad
Aktors OÜ (Eesti)
Andmevara AS (Eesti)
B.Est Solution (Aserbaidžaan)
Cybernetica AS (Eesti)
Datel AS (Eesti)
Effecta Solution (Serbia)
CSI-Piemonte (Itaalia)
Regio AS (Eesti)
Sertifitseerimiskeskus AS (Eesti)
Signwise AS (Eesti)
Soft Xpansion Ukraine Ltd (Ukraina)
Trüb Baltic AS (Eesti)

Tegevusvaldkonnad

E-keskvalitsus
eGA aitab tõsta riikide tippjuhtide oskuste ja
teadlikkuse taset e-valitsuse kõikidest tahkudest alustades seadusandlusest, organisatsiooni ülesehitusest ja teadlikkuse suurendamisest ning lõpetades digitaalse identiteedi
ja e-riigi südameks kutsutava X-tee-laadse
andmevahetussüsteemi
juurutamisega.
Samuti oleme valitsustele toeks avaliku
sektori e-teenuste väljaarendamisel, tuginedes Eesti ja teiste riikide kogemusele e-teenuste arendamisel.

1. Organisatsioonide arendamine
2. Koostöövõimearhitektuuri ja
lahenduste juurutamine
3. Riikide e-valitsemise olukorra
hindamine
4. Digitaalne identiteet
5. Teabele juurdepääsu suurendamine
6. Ühtsete standardite arendamine
7. Koostöö edendamine

Organisatsioonide arendamine
2015. aastal arendasime Bosnia ja Hertsegoviina
Dokumentide
Identifitseerimise,
Registrite ja Andmevahetuse Agentuuri
organisatsiooni, jagades eksperditeadmisi
ja andes koolitusi. Aasta lõpus alustasime
Ukraina E-Valitsemise Agentuuri, Gruusia
Andmevahetuse Agentuuri ja Armeenia
Justiitsministeeriumi organisatsiooni arendamist, et parandada nende võimekust
koordineerida ja suunata e-valitsemise
arendamist oma riigis. Samuti toetasime
Ukraina Valitsust e-valitsemise tegevuste
koordineerimisel ja suunamisel.

Meie tööd

E-valitsemise võimekuse kasvatamine
Ukrainas
2014 - 2015

Nõustame Ukraina E-valitsuse Agentuuri
kommunikatsioonistrateegia loomisel ja
taktikaliste tegevuste kavandamisel, et
tõhustada agentuuri suhtlust sihtrühmadega.
Selle eesmärk on suurendada Ukraina avalikkuses teadlikkust e-valitsemisest ning parandada ametkondade koostööd ja võimekust
e-teenuste arendamisel.
Rahastajad: Emerging Donors Challenge Fund
(USAID) ja Välisministeerium

Bosnia ja Hertsegoviina dokumentide
tuvastusega, registritega ja andmevahe- tuse haldamisega tegeleva
agentuuri arendamine
2013 - 2015

Euroopa Liidu mestiprojekti eesmärk oli
toetada reformitud, tõhusa, läbipaistva ja
kliendisõbraliku avaliku sektori loomist
Bosnias ja Hertsegoviinas. Projekt keskendus
Bosnia ja Hertsegoviina Dokumentide Identifitseerimise, Registrite ja Andmevahetuse
Agentuuri infotehnoloogilise olukorra parendamisele, IT-ekspertide oskuste ja teadmiste
arendamisele ning lõppkasutajatest ametnike koolitamisele, et nad oskaksid kasutada
uusi infosüsteeme. eGA ülesanne oli anda 9
koolitust 150-le Bosnia ja Hertsegoviina asjaomaste ametkondade töötajatele ning
korraldada neile 2 koolitusvisiiti Eestisse.
Projekti viis ellu Itaalia-Eesti ühendmeeskond koosseisus CSI-Piemonte (Itaalia),
E-riigi Akadeemia ja Siseministeerium.
Rahastaja: Euroopa Komisjon

Gruusia e-valitsemise tugevdamine
2015 - 2017

Ukraina Valitsuse toetamine e-valitsemise arendamisel

Euroopa Liidu mestiprojekti eesmärk on
toetada e-Gruusia kontseptsiooni ja strateegia loomist, viia riigi e-valitsemise ja küberturvalisuse õigusaktid vastavusse Euroopa
Liidu standarditega ning tugevdada Gruusia
Andmevahetuse Agentuuri personali ja institutsionaalset suutlikkust e-valitsemise valdkonnas. Projekt viiakse ellu koostöös Riigikantselei ja CSI-Piemontega (Itaalia).

2015 - 2016

Rahastaja: Euroopa Komisjon

Rahastajad: Rootsi Rahvusvahelise Koostöö
Agentuur (SIDA) ja Välisministeerium

Projektiga toetati Ukraina Valitsuse tegevust
e-valitsemise juurutamisel, st poliitikadokumentide väljatöötamisel, seadusandluse
arendamisel, e-valitsuse tegevuste planeerimisel ja selle kaudu haldusvõimekuse kasvatamisel, kaasamise edendamisel ning elanikele ja ettevõtetele vajalike e-teenuste arendamisel.

Koosvõimearhitektuuri ja -lahenduste juurutamine
Lõpetasime koosvõimearhitektuuri ja -lahenduste juurutamise juhtprojekti Tuneesias ja
Palestiinas
koostöös Aktors
OÜ
ja
Cybernetica AS-ga, luues eeldused e-teenuste loomiseks ametkondadele ja kodanikele.
Samalaadseid töid alustasime Namiibias
koostöös Cybernetica AS-iga ning Kõrgõzstanis ja Fääri saartel (Taani) koostöös Aktors
OÜ-ga.

Koosvõimearhitektuuri ja -lahenduste
juurutamiseks tegime järgnevat:
nõustasime ja koolitasime sihtriigi
ametkondade juhte ja töötajaid,
arendasime X-teega seotud organisatsiooni ja õiguskeskkonda,
hankisime vajaliku riistvara kesksüsteemi juurutuseks ja
esimeste asutuste liidestamiseks ning
ühendasime valitsusasutusi kesksüsteemiga,
avasime nende valitsusasutuste
andmebaasid teenuste loomiseks,
lõime e-teenuseid, mis kasutavad
loodud kesksüsteemi ja andmebaase.

Meie tööd
Namiibia koosvõimelahenduse juurutus
2015–2017
Rahastaja: Namiibia Valitsus

Kõrgõzstani koosvõime raamistiku
arendamine

Riikide e-valitsemise olukorra
hindamine
Suured muutused saavad alguse olukorra
väljaselgitamisest ja tegevuskava loomisest.
Koostame ülevaateid ja analüüse riikide
võimekuse kohta ning tegevuskavu e-valitsemise juurutamiseks.

2015–2016
Rahastajad: Emerging Donors Challenge Fund
(USAID) ja Välisministeerium

Tuneesia Valitsuse toetamine e-valitsemise
arendamisel
2013–2016
Rahastaja: Välisministeerium

Fääri saarte e-riigi arendamine (Taani)
2015–2016
Rahastaja: Fääri saarte omavalitsus

Meie tööd
São Tomé ja Príncipe e-riigi-alase võimekuse hindamine
2015
Projekti käigus hindasime São Tomé ja
Príncipe Valitsuse e-riigi-alast võimekust
ning koostasime aruande. Selles tegime
ettepanekuid edasisteks tegevusteks, esitades 2–3 aasta pikkuse tegevuskava koos
eelarveprognoosiga.
Rahastaja: Välisministeerium

Valitsuseüleste e-teenuste ja X-tee andmevahetuskihi juurutus Palestiina Valitsuses
2013–2015
Rahastaja: Välisministeerium

Digitaalne identiteet
Eestil on kõige arenenum ID-kaart maailmas,
millega saame tuvastada enda isiku internetis ning allkirjastada ja krüpteerida dokumente. Jagame teistele riikidele heal meelel
Eesti kogemust digitaalse identiteedi juurutamisel.

Teabele juurdepääsu
suurendamine
Aitame viia kokku riigiasutused ja tehnoloogiafirmad, et kasvatada avalike organisatsioonide tegevuse läbipaistvust ning muuta
avalik ligipääs teabele ja teenustele kasutajasõbralikuks.

Meie tööd

Meie tööd

Tuneesia e-valitsuse arengu toetamine
2013-2015
Projektiga jätkasime 2012. aastal alanud
koostööd, analüüsides Tuneesia e-valitsemise juriidilist ja organisatsioonilist korraldust
ning tehes selle alusel ettepanekuid isikute
identiteedi halduse korrastamiseks.

Parem ligipääs kohtuotsustele Moldovas
2015-2016
Projekti eesmärk on digiteerida Moldova
ülemkohtu ja Nisporeni maakohtu seni
paberil säilitatavad kohtutoimikud. Kokku
digiteeritakse u 650 000 lehekülge. Selle
tulemusel saab võimalikuks kiire ja lihtne
internetipõhine ligipääs kohtuteabele, mis
siiani pole olnud digivormingus, ning kohtuasjade ja otsuste internetiotsing, mis põhineb erinevatel otsingutunnustel. Loodav
süsteem kasvatab kohtute tegevuse
läbipaistvust ning teeb avaliku ligipääsu
arhiivide teabele ja teenustele kasutajasõbralikuks.

Rahastaja: Välisministeerium

Rahastajad: Emerging Donors Challenge
Fund (USAID) ja Välisministeerium

Ühtsete standardite arendamine

Koostöö arendamine

Aitame kaasa avalikke teenuseid kujundavate

Meie suurim kirg on tõhustada IKT kasutamist

standardite loomisele Euroopa Liidus.

valitsemises ning suurendada riikide küberturvalisust. Jõudude ühendamiseks leiame partnereid,
kellega koostöös edendada e-valitsemist nii

Meie tööd

arenenud kui ka arenguriikides.

Cloud for Europe
2013-2017

Meie tööd

Projekt toetab uute pilvandmetöötluse lahenduste pakkumist ja pilvetehnoloogiate kasutusele-

Norra ja Eesti e-valitsemine

võttu avalikus sektoris eesmärgiga kõrvaldada

2015-2016

takistused pilvandmetöötluse kasutuselevõtult

Projekti käigus arendame e-valitsemise ja küber-

ning ühiselt määratleda rahvusvahelised avaliku

turvalisuse alast koostööd Norra ja Eesti avaliku

sektori esitatavad nõuded. Projektis osaleb eGA

ja erasektori vahel. Lisaks arendame välja ühise

kõrval 23 partnerit 10-st Euroopa riigist.

platvormi e-valitsemise inkubaatori või labori
jaoks, et viia ellu uusi Norra ja Eesti e-valitsemise

Rahastaja: Euroopa Komisjon

algatusi ning töötada välja ühine mudel koostöö
edendamiseks arenguriikides.
Rahastajad: Norra fondid

Tegevusvaldkonnad

E-omavalitsus
Aitame omavalitsustel kasutada IT- ja kommunikatsioonivahendeid avatud valitsemise ja e-kaasamise parendamiseks.

Meie tööd
E-teenused Ukraina kohalikele

E-teenuste loomine

omavalitsustele

E-teenused on e-valitsemise üks käegakatsutav
väljund:

need

aitavad

tõhusalt

korraldada

riigiasutuste, omavalitsuste ja kodanike suhtlust.
Aitame omavalitsustel töötada välja e-teenuseid,
tuginedes Eesti ja teiste riikide e-teenuste
arendamise kogemusele.

2012-2016
Eesmärk tõhustada Lääne-Ukraina omavalitsuste
avalikke

teenuseid.

juurutasime

järgmised

e-lahendused:
1)

elektrooniline

dokumendihaldussüsteem

Kaluši ja Lvivi linnavalitsustes ning Ivano-Frankivski Regioonivalitsuses; 2) kõnekeskus Kaluši Linnavalitsuses; 3) turistidele mõeldud m-lahendus
info leidmiseks ja vaatamisväärsustega tutvumiseks Ivano-Frankivski, Dolynia ja Kaluši linnas; 4)
Ivano-Frankivski regiooni GIS-süsteem, mis on
aluseks paljudele e-teenustele.
Rahastajad: Rootsi Rahvusvahelise Koostöö
Agentuur (SIDA) ja Välisministeerium

Tegevusvaldkonnad

Avatud valitsemise edendamine
Aitame muuta valitsemist avatumaks, kaasava-

Avatud valitsemise partnerlus Eesti kohalikes

maks ja vastutustundlikumaks ning suurendada

omavalitsustes

kodanike osalemist otsuste langetamises ja elu

2014-2016

korraldamises.

Projekti eesmärk oli aidata kaasa läbipaistva ja
kogukondi kaasava valitsemise arengule Eesti
valdades ja linnades. Projektiga ühinenud

Meie tööd

omavalitsused ja vabaühendused võtsid endale
Avatud valitsemise põhimõtete rakendamine

eesmärgiks muuta võimu teostamine läbipaist-

kodanikuosaluse

vamaks ja avatumaks koostööle kogukonnaga.

suurendamisel

Moldova

seadusloomes ja otsustusprotsessides

Peale mõttekodade ja teiste kohalike töötubade

2014-2015

toimus projekti ajal ka mitu laiemale avalikkuse-

Projekti eesmärk oli toetada ja koolitada Moldo-

le mõeldud ettevõtmist. Koostöös Eesti Mittetu-

va Valitsust ja kodanikuühendusi seadusloome ja

lundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) ning

otsustusprotsesside

ja

Linnalaboriga korraldasime heade koostöönäide-

läbipaistvaks ning tagada kodanikuühenduste ja

te konkursi, et leida ja jagada parimaid näiteid

kodanike kaasatus valitsemisse. Projekti käigus

kogukondlikust koostööst, ning üle-eestilise

korraldasime töötoad 90-le ametkondade ja

omavalitsuste ja kogukondade foorumi, kus

kodanikuühenduste esindajale ning koostasime

esinesid nii Eesti kui ka välisriikide (sh Norra ja

käsiraamatu, mis annab lühiülevaate kaasamise

Islandi) kohaliku demokraatia eestkõnelejad.

põhietappidest avatuse tagamiseks.

Foorumil jagati kohalike omavalitsuste ja kogu-

muutmisel

avatuks

kondade koostöökogemusi avatud valitsemise
Rahastaja: Välisministeerium

edendamisel ning pakuti inspiratsiooni uuteks
algatusteks.
Rahastaja: Avatud Eesti Fond

Tegevusvaldkonnad

Küberturvalisuse arendamine

Riikliku küberturvalisuse indeksi rakendami-

Me aitame valitsustel mõista digitaalse ühiskon-

ne Moldovas

na nüüdisaegseid riske ja arendada riigi kübertur-

2015-2016

valisust.

Projekti käigus töötasime välja riikliku küberturvalisuse hindamise metoodika, mille süsteemset
rakendatavust testitakse esimesena Moldovas.

Meie tööd

Projekti tulemusel valmis universaalne metoodi-

Riikliku küberturvalisuse võimekuse arendamine Moldovas
Projektiga toetasime Moldova küberturvalisuse
süsteemset arendamist, et parandada riigi
võimekust tõhusalt hallata küberintsidente ning
teha koostööd nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt. Projekti käigus koostasime Moldova
küberjulgeolekustrateegiale vastava

rakendusplaani ja ühe ministeeriumi valdkonnapõhise küberjulgeoleku tegevuskava. Lisaks
edendasime

ühiskonnas

teadmust

modernset

ja

taset ja määratleb riigi küberturvalisuse arendamise valdkonnad. Peale selle annab indeks

2014-2016

riiklikule

ka (indeks), mis mõõdab riikide küberturvalisuse

küberturvalisuse
küberturbekultuuri,

korraldades IT-spetsialistidele küberkaitseõppuse ja küberturbeseminari.
Rahastaja: Välisministeerium

ülevaate riigi valmisolekust hoida ära küberrünnakuid ja -kuritegusid ning tulla nendega toime.
Rahastaja: Välisministeerium

Tegevusvaldkonnad

Teadmuse levitamine
Vahendame

e-valitsemise

teadmust

Eestist

maailma ja maailmast Eestisse, korraldades koolitusi ning kord aastas eksperte ja arvamusliidreid
Eestisse kokku toova konverentsi.

Arvamusfestivalil kahe arutelu korraldamine
August 2015
eGA korraldas Eestis populaarse arvamusfestivali
„Toimiva e-riigi“ teemaalal Eesti e-riigi jätkusuutlikkuse seisukohast pakilise arutelu selle üle,
kuidas muuta e-riik noortele atraktiivseks ning

Meie tööd

tuua nad avalikke e-teenuseid kasutama ja
e-osalema. Teisel arutelul, mis toimus teemaalal

Tallinna e-valitsemise konverents 2015

„Eesti maailmas“, oli jutuks, mille poolest Eesti on

12.–13. mail peetud konverentsil Tallinn e-Gover-

veel e-riigi lipulaev maailmas ja kuidas jätkuvalt

nance Conference 2015 osales 223 inimest 35

tüüri hoida. Samuti osales eGA avatud valitsemise

riigist. Avakõne pidas president Toomas Hendrik

vanemekspert Liia Hänni arutelus mõttekodade

Ilves. Konverentsil osalesid paljude riikide

rolli üle ja Riigikogu komisjonide töö avalikusta-

ministrid ja e-valitsuste agentuuride juhid ning

mise arutelus.

valdkondade ametnikud, samuti kodanikuühiskonna esindajad. Konverentsile eelnes 11. mail
ettevalmistav seminar idapartnerluse riikide
esindajatele.
Rahastajad: Välisministeerium, Euroopa Komisjon
ja sponsorid

Usbekistani kodanikuühiskonna esindajate
Nagalandi Valitsuse nõustamine

koolitamine e-riigi ja IKT-lahenduste valdkon-

Detsember 2015

nas

Meie eksperdid nõustasid Nagalandi (India

2015-2016

osariik) poliitikuid, ametnikke ja IT-asjatundjaid

Projekti eesmärk on koolitada Usbekistani koda-

e-valitsemise ja e-lahenduste asjus, mida Naga-

nikuühiskonna

land soovib Eesti eeskujul looma hakata. Samuti

suurendada sealse kodanikuühiskonna teadmisi

osalesime Nagalandi uute e-teenuse avamisel,

IT arengust ning aidata kaasa e-teenuste oskusli-

tutvustades üritusel 80-liikmelisele IT-asjatundja-

kumale kasutamisele.

esindajaid

IKT-valdkonnas,

et

te auditooriumile Eesti e-teenuseid, ning kohtusiRahastajad: Emerging Donors Challenge Fund

me valitsusliikmetega.

(USAID) ja Välisministeerium
Rahastaja: Nagalandi Valitsus

Kaimanisaarte nõustamine
September 2015
Jagasime Kaimanisaarte Valitsusele juhtnööre
edasiste otsuste tegemisel e-riigi arendamisel.
Kaimanisaared

soovivad

luua

e-valitsemise

arendamise ühtsed põhimõtted ning sellest
ajendatuna korraldasime nädala jooksul arutelusid, seminare, töötubasid ja konverentsi, kus eGA
eksperdid selgitasid, millel põhineb e-valitsemine Eestis ja kuidas erinevad lahendused töötavad.
Rahastaja: Kaimanisaarte Riigikantselei

Koolitused
eGA koolitustel jagame teadmust selle kohta, kuidas parendada IKT ja avatud valitsemise abil igapäevaelu, suurendada elanike kaasatust otsuste langetamisse, kasvatada riigi konkurentsivõimet ning kiirendada üldist majanduse
arengut.
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Organisatsiooni arendamine
Kolmteist tegevusaastat on organisatsiooni jaoks
aeg, mille vältel kujuneb välja selle nägu ja tegu,
teisisõnu saab selgeks, mis on fookustegevused
ja -turud ning kellega koostöös jõutakse parimate
tulemusteni.

Teisalt tõi eGA meeskonna kiire kasv kaasa

Ehkki meie organisatsiooni nimetuses on sõna

vajaduse uuesti ja üheskoos organisatsiooni

akadeemia, on meie tugevaks küljeks eeskätt

mõtestada: kes me oleme, kellele ja millele on

praktilised teadmised selle kohta, kuidas juuruta-

meie tegevus suunatud ning kuhu ja kuidas peak-

da e-valitsemist valitsuse ja omavalitsuse tasan-

sime edasi minema. Seetõttu algatasime kõiki

dil, tagada riigi küberturvalisus ning kasutada

töötajaid kaasavad strateegiapäevad, kus arutle-

IKT-vahendeid avatud valitsemises. Meie visuaal-

sime organisatsiooni lühema ja pikema aja

se identiteedi roheline märgib värsket hingamist,

strateegiat ning tegevusi.

mida pakume valitsustele ja omavalitsustele
muutuste juhtimise ja IKT abil, tuginedes Eesti

Need arutelud said eGA kommunikatsioonistra-

enda ja teiste riikide kogemustele.

teegia väljatöötamise ajendiks ning selle alusel
ühtlasi visuaalse identiteedi uuendamisele, et

Kommunikatsioonistrateegia loomine ja visuaalse

kõnetada sihtrühmi senisest paremini.

identiteedi muutus sai teoks Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali (KÜSK) korraldatud vabaühenduste

Uus identiteet toob ühe märgi alla Eestis (E-riigi

2015. a arenguhüppe projekti raames. Projekti

Akadeemia)

(e-Governance

eesmärk oli suurendada eGA kommunikatsiooni-

Academy) kasutatava organisatsiooni nime ning

võimekust ning seda rahastasid Siseministeerium

väljendab eGA olemust ja tegevust e-valitsemise

ja KÜSK.

ja

maailmas

arendamisel maailmas.

Osalusdemokraatia,

avatud

partnerlus

ja

e-teenuste arendamise suutlikkuse kasvatamine idapartnerlusriikides
2015-2016
Projekti eesmärk oli osalusdemokraatia, avatud
partnerluse ja e-teenuste arendamise suutlikkuse
kasvatamine kuues idapartnerluse riigis (Armeenias,

Aserbaidžaanis,

Valgevenes,

Gruusias,

Moldovas ja Ukrainas) koolituste ja töötubade
abil.
Rahastaja: Soome Välisministeerium

Uue väljanägemise ja ülesehituse sai ka eGA
veebilehekülg aadressil www.ega.ee.

Meeskonna täienemine
2015. aastal lisandus meie meeskonda Uuno Vallner, kes on algatanud Eestis mitu olulist e-riigi projekti (X-tee,
riigiportaal eesti.ee, e-valimised, avaandmete portaal) ning kelle eestvedamisel on koostatud mitu infopoliitilist
dokumenti (koosvõime raamistikud, avaandmete roheline raamat). Veel täienes meie meeskond projektijuhtidega,
kui tööd alustasid Eestis Triin Rast ja Triinu Raigna, Ukrainas büroojuhid Anna Gladun ja Gruusias Mariam Esaiashvili.

Finantsaruanne

Bilanss
(eurodes)
31.12.2015

31.12.2014

1 510 121

936 206

158 382

720 370

1 668 503

1 656 576

Nõuded ja ettemaksed

14 901

0

Materiaalne põhivara

67 604

9 732

Kokku põhivara

82 505

9 732

1 751 008

1 666 308

0

47

142 494

808 142

1 317 604

777 072

1 460 098

1 585 261

1 460 098

1 585 261

383

383

80 664

79 099

Aruandeaasta tulem

209 863

1 565

Kokku netovara

290 910

81 047

1 751 008

1 66 308

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused
Võlad ja ettemaksud
Sihtotstarbelised tasud, annetused,toetused
Kokku lühiajalised kohustused
Kokku kohustused
Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustused ja netovara

Tulemiaruanne
(eurodes)
2015

2014

1 766 928

2 172 010

747 332

91 572

68 414

117 417

2 582 674

2 380 999

-1 779 691

-2 196 334

Mitmesugused tegevuskulud

-408 752

-107 411

Tööjõukulud

-216 573

-101 378

-2 787

-4 254

-2 407 803

-2 409 377

174 871

-28 378

34 992

29 943

209 863

1 565

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kokku tulud
Põhitegevuse kulum
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

Rahavoogude aruanne
(eurodes)
2015

2014

1 74 871

-28 378

2 787

4 254

149

0

2 936

4 254

509 024

-10 223

-665 648

503 126

75

275

-267

-355

540 532

-233 500

5 743

10 214

567 266

245 413

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

-22 746

-5 175

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-22 746

-5 175

-47

-360

0

-47

-47

-407

Kokku rahavood

544 473

239 831

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

936 206

676 567

Raha ja raha ekvivalentide muutus

544 473

239 831

29 442

19 808

1 510 121

936 206

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud korrigeerimised
Kokku korrigeerimised
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Makstud intressid
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenude tagasimaksed
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed
Kokku rahavood finantseerimistegevusest

Valuutakursside muutuste mõju
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

31.12.2015
Aruandeaasta tulem
31.12.2014
Aruandeaasta tulem
31.12.2015

Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

Kokku netovara

383

79 099

79 482

0

1 565

1 565

383

80 664

81 047

0

209 863

209 863

383

290 527

290 910

E-riigi Akadeemia
Peakontor
Rotermanni 8, 10111 Tallinn
663 1500
info@ega.ee
ega.ee
Facebook, Twitter: egovacademy

