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E-riigi Akadeemia –
toetame e-riigi
arendamist kogu
maailmas

Missioon
E-riigi Akadeemia (eGA) aitab valitsustel
suurendada valitsemise tõhusust ja jätkusuutlikkust ning muuta demokraatlikke protsesse
veelgi paremaks. Sel eesmärgil analüüsime ja
loome teavet e-valitsemise kohta ning levitame
kogu maailmas Ees� ja rahvusvahelisi e-valitsemise parimaid tavasid.

Ülevaade
E-valitsemise koolitustel osales
5500 e-valitsemise eestvedajat
E-valitsemise konverentsil
E-valitsemise konverentsil
Tallinnas osales 387 osalejat 76
riigist
E-riigi Akadeemiaga (eGA) tegi
koostööd üle 200 organisatsiooni
E-valitsemise polii�ka kavandamises ja rakendamises osales üle
130 riigi

125 riiki on esindatud riiklikus
küberturvalisuse indeksis

mis aitab parandada avalike
teenuste osutamist ning muudab
valitsemise läbipaistvamaks ja
tõhusamaks

35 e-valitsemise kursust korraldasime Eestis teiste riikide e-valitsemise eest vastutavatele
valitsusametnikele

29 töötajat on eGAl Ees�s,
Ukrainas ja Serbias

24 edukat projekti
India, Kasahstan ja Ukraina saatsid Ees�s toimuvatele koolitustele
suurimad delegatsioonid
Ukrainas on ellu viimisel E-riigi
Akadeemia ulatuslikem projekt,

10 vastastikuse mõistmise
memorandumit allkirjastatud kümne organisatsiooni ja
asutusega
Käive 4,48 miljonit eurot

E-riigi Akadeemia (eGA) on
2002. aastal loodud sõltumatu
mõttekoda, mille eesmärk on
luua ning jagada teadmisi ja
parimaid tavasid e-valitsemise,
e-demokraatia ja riikliku
küberturvalisuse valdkonnas.

Järjepidevus
tagab edu
tani, Aserbaidžaani, Benini, Djibouti, Keenia, India
Nagalandi osariigi, Panama, Zimbabwe ja Vietnami
e-valitsemise organisatsioonidega.
Eelmisel aastal alustasime koostööd Austraalia Strateegilise Polii�ka Ins�tuudiga, et alustada e-valitsemise arendamist Vaikse ookeani piirkonna riikides, sh
Tonga Kuningriigis, Kiribatis, Paapua Uus-Guineas,
Samoas ja teistes riikides. Samu� teeb rõõmu suurenenud huvi koostöö vastu Aafrika ja Kariibi mere piirkonna riikides, nt Beninis, Keenias, Kaimanisaartel ja
Guyanas.
E-valitsemine on keerukas. Tavaliselt ei piisa ühest
tehnoloogilisest uuendusest, et viia terve riik järgmisse arenguetappi. Teisalt piirdub mõne valitsuse
arvates e-valitsemine ikka veel vaid riistvara ja tarkvara hankimisega. E-valitsemise keerukus tuleneb
ökosüsteemidest, organisatsioonidest, juh�misest
ja õigusak�dest – eduka digipöörde esmatähtsatest
elemen�dest.
Meie peamine eesmärk on tuletada e-riigi arendamisest huvitatuile meelde e-valitsemise arendamise
põhinõuded ning rõhutada vajadust luua üks juh�v
asutus, mis näeks suuremat pil�, mi�e vaid killustatud e-teenuste kogumit.
Arvo Ott
Tegevjuht
Möödunud aastale tagasi vaadates rõõmustame
E-riigi Akadeemia jätkuva arengu üle – paranes meie
teenuste osutamise suutlikkus ja ulatus ning saime
maitsta oma tööde vilju.
Alates E-riigi Akadeemia loomisest oleme teinud
koostööd rohkem kui 200 organisatsiooniga 130
riigist. 2018. aastal algatasime uued koostööprojek�d UNDP ja Maailmapangaga ning meile omista�
Euroopa Komisjoni täisvolitustega organi staatus, mis
võimaldab meil juh�da ELi mes�projekte võrdselt
avaliku sektori organisatsioonidega.
Lisaks sõlmisime kümme vastas�kuse mõistmise
memorandumit, mis panid aluse koostööle Afganis-

E-riigi Akadeemia peamine eelis on prak�line kogemus, mille oleme omandanud maailma ühes arenenumas e-riigis – Eestis. Selle kogemuse jagamine on
ala� olnud meie koolituskavade peamine eesmärk.
Samas ei saa teised riigid Ees� kogemusi ja lahendusi
üks-ühele üle võ�a. Nõustamisel lähtume ala� konkreetse riigi olukorrast ja vajadustest ning pakume
välja neile realistlikud organisatsioonilised, õiguslikud
ja tehnoloogilised eesmärgid.
2018. aastal korraldas E-riigi Akadeemia 35 e-valitsemise koolitust oma riigis digipöörde eest vastutavatele valitsusametnikele. Arvukaimad delegatsioonid
olid Indiast, Kasahstanist ja Ukrainast.
2018. aastal oli E-riigi Akadeemia suurim projekt
Ukraina abistamine haldusreformi elluviimisel, et
parandada avalike teenuste osutamist ning muuta
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valitsemine läbipaistvamaks ja tõhusamaks. Selleks
arendasime koostöös IT-e�evõtetega Cyberne�ca ja
SoftXpansion andmevahetussüsteemi „Trembita“ ja
avalikele teenusekeskustele mõeldud infosüsteemi
„Vulyk“, mõlema lahenduse juurutamine kestab kuni
2020. aastani.

E-riigi Akadeemia küberturvalisuse meeskond astus
aastaga suure sammu edasi, hinnates küberturvalisuse indeksis (NSCI) enam kui 120 riigi taset. Oleme
uhked, et Interna�onal Telecommunica�ons Unit on
tunnustanud küberturvalisuse indeksit kui ühte valdkonna parimat.

Samu� oleme uhked suurepäraste tulemuste üle
turvalise
andmevahetussüsteemi
arendamisel
Kõrgõzstanis, kus 2016. aastal an� E-riigi Akadeemia
ja Ees� IT-e�evõtete Aktors ja RocksNet koostöös
käiku andmevahetusplatvorm, mille kasutamine alles
tänavu täistuure koguma hakkas. Turvalise andmevahetusplatvormi rakendamine andmete vahetamiseks
Kõrgõzstani valitsusasutuste vahel tõestas veel kord,
et tehnoloogia eduka kasutuselevõtu eelduseks on
polii�line tahe ja valitsuse organisatsiooniline tugi.
Samu� on vajalike pädevuste ja oskuste kohalikele
eksper�dele edasiandmiseks vaja polii�list stabiilsust. Seega, järjepidevus tagab edu.

E-valitsemise konverentsil, mis on meie suurim
iga-aastane üritus ja tähtsaim kontak�de loomise
võimalus, osales mullu 387 inimest 76 riigist. Oleme
tänulikud, et Ees� president Kers� Kaljulaid jagas
oma tähelepanekuid riigi suhtlemisest e-kodanikega
ning et kuulsime Beth Simone Novecki ja Andrew
Keeni innustavaid e�ekandeid.

E-demokraa�a valdkonnas kasutasime 2018. aastal
ära senised teadmised ja tavad, mida oleme viimastel aastatel edukalt rakendanud väljaspool Ees�t.
Andsime enam kui viieteistkümnele idapartnerluse
riikide vabaühendusele nõu, kuidas kasutada tehnoloogia võimalusi oma riigis läbipaistvuse suurendamiseks ja kodanike kaasamiseks. Lisaks teadmiste
levitamisele viisime ellu Ees� infosüsteemi VOLIS
rakendamise katseprojek� Gruusias, kus aitasime
kahel linnal katsetada kaasavat eelarvet.

eGA haare
2018. aastal

Tegevuste rohkus ja suurem ulatus kajastus ka E-riigi
Akadeemia käibes. 2018. aasta müügikäive oli 4,48
miljonit eurot ning kasum 56 146 eurot.

Meie peamine eesmärk on tuletada
e-riigi arendamisest huvitatuile meelde
e-valitsemise arendamise põhinõuded
ning rõhutada vajadust luua üks juhtiv
asutus, mis näeks suuremat pilti, mitte
vaid killustatud e-teenuste kogumit.
Arvo Ott -

2019: Ees ootavad
põnevad väljakutsed
Hannes Astok
Arengudirektor

eGA on 2019. aastaks kasvanud üleilmse haardega
e-valitsemise nõustamis- ja mõttekeskuseks. Meie
tegevused hõlmavad EL Idapartnerlusriikide kõrval
Okeaania, Kariibimere piirkonna, Ladina-Ameerika,
Aasia ja Aafrika riike.
Aastatega oleme tublis� kasvatanud e-valitsemise
arendamise toetajate võrgus�kku. Ladina-Ameerikas teeme koostööd Inter-American Development
Bank’iga, Kariibimere piirkonnas Caribbean Telecommunica�ons Union’iga, Okeaanias toimetame Austraalia ja Ees� valitsuse toel, Aafrikas Rockefelleri
Fondi toetusel, Ida-Euroopas Euroopa Liidu, Rootsi,
Saksamaa ja Ees� toetusel ning üleilmselt nii Maailmapanga kui ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) toel.
Näeme igapäevases töös, et valitsused mõistavad üha
paremini, et e-valitsemine ei tähenda vaid infosüsteeme ja bittide-bai�de liigutamist, vaid on eeskä�
valitsemisprotsesside lihtsustamine ja uuendamine:
nende muutmine kaasavamaks, kä�esaadavamaks,
tõhusamaks ja läbipaistvamaks. Olgu selle näiteks siis
avalike teenuste kä�esaadavaks tegemine mobiiltelefonide vahendusel või kaasava eelarve käivitamine.
2019. aastal on eGAl käsil ligi 20 projek�. Nendest
suurimaga tegeleme Ukrainas, kus pärast turva-

lise riikliku andmevahetusplatvormi „Trembita“
valmimist 2018. aastal asume toetama e-teenuste
massilist loomist valitsusasutustele ja hiljem ka
kodanikele. Lisaks kaasajastame Ukraina enam kui
400 omavalitsuse teenuste pakkumise, juurutades
teenuskeskustes kaasaegse infosüsteemi. Teine
suur projekt on käsil 11 miljoni elanikuga Aafrika
riigis Beninis, kus arendame ja juurutame koos
tehnoloogiapartneri Cyberne�ca ASiga turvalist
andmevahetuskeskkonda. Okeaania riikides seisab
ees digipöörde teekaardi loomine piirkonna riikide
valitsustele.
Võime uhkusega kinnitada, et nii digitaalse demokraa�a edendamisel, valitsuse digitaalse infrastruktuuri ehitamisel, küberturvalisuse arendamisel kui
omavalitsuste teenuste ja asjaajamise uuele digitaalsele tasemele viimisel pakub eGA maailmatasemel eksper�isi, mis põhineb nii Ees� e-riigi kogemusel kui teistes riikides tehtul.
Loodame, et saame oma oskusteavet teiega jagada
koolitustel ja seminaridel ning loodame kõiki e-valitsemise huvilisi kohata 2019. aasta 21. – 22. mail
toimuval e-valitsemise konverentsil Tallinnas, kus
räägime, kuidas leida oma tee riigi arengueesmärkide saavutamiseks.
Kohtumiseni!

Loodame kõiki e-valitsemise huvilisi
kohata e-valitsemise konverentsil
Tallinnas.
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Ees� ja ÜRO arenguprogramm (UNDP) algatasid
koostööprojek� UNDP ja arengumaade toetamiseks
digitehnoloogiatele üleminekul. Projek� eesmärk on
jagada Ees� e-riigi kogemust ligi 170 riigi ja territooriumiga. Valitsuste digipöörde projek� viivad üheskoos ellu UNDP ja E-riigi Akadeemia.
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Maailmapank saab riikidelt rohkelt päringuid kontak�de vahendamiseks teiste riikide tehniliste eksper�de ja digitaalsete isikutuvastuslahenduste kasutajatega. Kasvava nõudluse rahuldamiseks sõlmis
Maailmapank algatuse „Identification for Development Initiative“ (ID4D) raames E-riigi Akadeemiaga
raamlepingu, et kaasata kiirelt ja paindlikult digitaalsete isikutuvastuslahenduste prak�lise rakendamise
kogemusega Ees� eksperte. E-riigi Akadeemia on
sellest raamlepingust tulenevalt lähetanud teistesse
riikidesse 27 kõrgelt kvalifitseeritud eksper�.

2018. aasta aprillis akrediteeris Euroopa Komisjon
E-riigi Akadeemia, omistades talle täisvolitustega
asutuse staatuse, mis võimaldab akadeemial konkureerida rahvusvaheliselt ning teha avaliku sektori
organisatsioonide kõrval ELi mes�programmi raames
välisriikide asutustega koostööd digipöörde ja e-valitsemise valdkonnas.
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E-riigi Akadeemia ja Austraalia Strateegilise Polii�ka
Ins�tuut (Strategic Policy Institute of Australia) käivitasid edukalt projek� Vaikse ookeani saareriikides, et
ergutada nende riikide valitsusi kasutama digitehnoloogiaid ning toetada koostööd e-valitsemise valdkonnas. Projek� raames korraldatakse muu hulgas
õpikodasid ning koostatakse tegevuskavasid. Projek�s osaleb seitse Vaikse ookeani saareriiki – Fidži, Kiriba�, Paapua Uus-Guinea, Samoa, Saalomoni saared,
Tonga Kuningriik ja Vanuatu.
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2018. aastal sõlmi� vastas�kuse mõistmise memorandumid kümne organisatsiooni ja asutusega:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

VFS Global,
Afganistani Islamivabariigi Kommunikatsiooni- ja Infotehnoloogiaministeerium,
Aserbaidžaani E-valitsemise Arenduskeskus ‒
Aserbaidžaani Vabariigi presidendi egiidi
all tegutseva Avalike Teenuste ja Sotsiaalse
Innovatsiooni Agentuuri avalik-õiguslik juriidiline üksus,
Djibou� Riiklik Infosüsteemide Amet,
Benini Digimajanduse ja Kommunikatsiooni
Ministeerium,
India Nagalandi osariigi IT- ja
Kommunikatsiooniministeerium,
Keenia Mombasa osariik,
Autoridad Nacional para la Innovación
Gubernamental (Panama),
Tauraco Technologies (Zimbabwe),
Vietnami Pos�- ja
Telekommunikatsiooniins�tuut.
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2018. aasta tippsündmused

keskkond Tun
s
u
du
et
h
k
va

pulaarsust
b po
gu
ko

Ees� andmevahetusplatvormil X-tee põhinev
Kõrgõzstani riiklik andmevahetusplatvorm Tunduk,
mille E-riigi Akadeemia ja Aktors andsid käiku 2016.
aastal, on võitnud Kõrgõzstani valitsusorganisatsioonide usalduse ja toetuse. 2018. aasta lõpus oli platvormiga liidetud 35 valitsusasutuse ja 2 erae�evõ�e
infosüsteemid ning loodud 118 e-teenust.

E-riigi Akadeemia ja Benini Vabariigi Infosüsteemide ja
Teenuste Agentuur (ASSI) alustasid koostööd valitsuse
koostalitlusvõime raamis�ku loomiseks ja juurutamiseks. See hõlmab andmevahetusplatvormi turvaliseks
andmevahetuseks valitsusasutuste vahel ning võimaldab arendada e-teenuseid Benini kodanike jaoks. „Ees�
e-riigi eeskuju innustas meid arendama e-valitsemise
süsteemi Beninis ning ümber mõtestama selle, kuidas
me suhtleme oma kodanikega ning loome ärivõimalusi.
Turvalise andmevahetusraamis�ku kasutuselevõ� on
samm meie digipöörde protsessis ning see ei jää viimaseks,“ ütles ASSI direktor Maximilien Kpodjedo. Siiani on
Ees� andmevahetusplatvormiga sarnased andmevahetuskeskkonnad loodud ja kasutusele võetud Soomes,
Ukrainas, Namiibias, Hai�l, Kõrgõzstanis, Aserbaidžaanis, Fääri saartel, Kaimanisaartel ja Pales�inas.
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E-riigi Akadeemia aitas kahel Gruusia linnal, Akhaltsikhel ja Kutaisil, teha algust kaasava eelarvega, et
kaasata kodanikud otsustusprotsessi ja muuta valitsemine avatumaks. Mainitud linnad kasutasid tehnilise baasina Ees� kohalike omavalitsuste teabesüsteemi (VOLIS), mida kohanda� Gruusia oludele. Neis
linnads läbi viidud katseprojek�d äratasid Gruusias
suurt tähelepanu ning loodetavas� andsid kohaliku
demokraa�a arengule hoogu juurde.
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2018. aastal Tallinnas toimunud e-valitsemise konverentsile kogunes osalejaid 76 riigist. Viis riiki – Afganistan, An�gua ja Barbuda, Ghana, Saint Lucia ja
Ukraina – olid esindatud ministrite tasandil. Konverents keskendus valitsuste ja e-kodanike vahelise
suhtlemisega seotud küsimustele. Arutelud käsitlesid
e-kodanikke ja nende ootusi, digiõigusi ja -vabadusi,
isikustatud e-valitsemist ja e-kodanikele mõeldud
digiplatvorme.
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EGOV4Ukraine projek� raames, mis on osa ELi U-LEADi
programmist) töötasid E-riigi Akadeemia ja SoftXpansion välja ning katsetasid Ukrainas kaasaegset infosüsteemi „Vulyk“, mis muudab avalike teenusekeskuste
pakutavad teenused kä�esaadavamaks ning parandab nende kvalitee�. „Vulyk“ parendab tööprotsesse
ja infovahetust ning muudab andmed täpsemaks,
andes kohalikele teenuskeskustele turvalise andmevahetusplatvormi „Trembita“ kaudu juurdepääsu avalikes registrites olevatele andmetele ning võimaldades
neil osutada teenuseid otse kodanikele. Selle tulemusel muutub avalike teenuste osutamine kümme korda
kiiremaks. 2020. aasta lõpuks võetakse infosüsteem
kasutusele kuni 400 Ukraina avalikus teenusekeskuses. Lisaks saab turvalise andmevahetusplatvormiga
„Trembita“, mille lõi Cyberne�ca Ltd 2017. aastal sama
projek� raames, ühendada Ukraina riiklikud andmebaasid ja registrid. Esimesena ühendavad oma infosüsteemid ja andmebaasid „Trembitaga“ Ukraina siseministeerium ja maksuamet.
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E-riigi Akadeemia avaldas koostöös IDEMIA France
S.A.S-iga e-valitsemise käsiraamatu „E-Ees�. Prak�line e-valitsemine“ vene keeles. „Э-Эстония.
Э-управление на практике“ on 2017. aastal avaldatud e-valitsemise käsiraamatu ajakohastatud
versioon. Raamat tutvustab Ees� digiühiskonna
peamisi külgi ning selgitab, kuidas riigi tasandil kasutatavad tehnoloogiad, seadusandlus ning kodanike
ja e�evõtete kaasatus teevad e-valitsemise võimalikuks. Raamatu koostasid E-riigi Akadeemia eksperdid
koos küberkaitse ja digitaalse iden�teedi asjatundjatega. Laadi raamat alla E-riigi Akadeemia veebilehelt,
h�ps://ega.ee/ru/publikatsija

Riiklik küberturvalisuse indeks (NCSI) mõõdab 125
riigi küberturvalisuse taset ning määratleb prioriteetsed valdkonnad, kus tuleb küberturvalisust parandada. Lisaks annab indeks ülevaate riikide valmisolekust ennetada küberrünnakuid ja -kuritegusid ning
tulla nendega toime. Riikliku küberturvalisuse indeksi
väljatöötamist rahastas Ees� Vabariigi välisministeerium. Küberturvalisuse indeksiga saab tutvuda lähemalt aadressil h�p://ncsi.ega.ee
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E-riigi Akadeemia uuendas oma veebilehte ega.ee,
et meie teenused ja muu oluline info oleks hõlpsalt
leitav ja arusaadavas keeles. Külasta meie veebilehte,
et saada ülevaade meie viimase aja projek�dest,
koostööpartneritest, trükistest ja uudistest. Kui tellid
veebilehelt meie kord kvartalis ilmuva uudiskirja, võid
olla kindel, et oled pidevalt kursis meie tegemistega!

E-valitsemise mõju
kestliku arengu
eesmärkidele
Radu Serrano
Teadur

Kestliku arengu eesmärgid (ingl Sustainable Development Goals, SDGs) võe� vastu 2015. aastal ÜRO
Peaassamblee resolutsiooniga nr 70/1. 17 eesmärki
koos sihteesmärkidega (kokku 169 eesmärki) panevad aluse paremale ja jätkusuutlikumale tulevikule.
Autorid soovivad saavutada need eesmärgid ja
säästva arengu kogu maailmas 2030. aastaks. Kuigi
kohustused on võetud riikide tasandil, on nende täitmiseks vajalik kõikide sektorite sidusrühmade osalus
ja abi.

KAOTADA KÕIKJAL
VAESUS

HEA TERVIS JA
HEAOLU

SOOLINE
VÕRDÕIGUSLIKKUS

INIMVÄÄRNE TÖÖ JA
MAJANDUSKASV

TÖÖSTUS, INNOVATSIOON
JA TARISTU

Otseselt on E-riigi Akadeemia projektid
kaasa aidanud üheksa eesmärgi
saavutamisele seitsmeteistkümnest.
- Radu Serrano

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) on
nende eesmärkide saavutamisel üks kõige tähtsam
vahend. Kui avalik sektor kasutab seda õiges�, saab
ta üle minna digitehnoloogiatele, millest saab kasu
kogu ühiskond.
E-riigi Akadeemia aitab kõikide tasandite otsustajatel juh�da digipöörde programme e-valitsemise
kasutuselevõtuks. Projek�de keerukus võib sõltuvalt
rakendamise �ngimustest mõjutada paljusid kestliku arengu eesmärke. E-riigi Akadeemia teenused
ja programmid on aidanud kaasa järgmiste kestliku
arengu eesmärkide saavutamisele:

EBAVÕRDSUSE
VÄHENDAMINE

RAHU, ÕIGLUS
JA TUGEVAD
INSTITUTSIOONID

JÄTKUSUUTLIKUD
LINNAD JA ASULAD

ÜLEMAAILMNE
KOOSTÖÖ
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KAOTADA
KÕIKJAL VAESUS
Rahvastikuregistri, elektroonilise identiteedi
ja IKT-taristu loomine, rakendamine ja/
või edasiarendamine ning E-riigi Akadeemia
pakutav sellealane koolitus ja juhised aitavad
kaasa selle kestliku arengu eesmärgi saavutamisele. Asjakohaseid sotsiaalkaitsesüsteeme
(sihteesmärk 1.3) ning võrdset juurdepääsu
majandusressurssidele ja põhiteenustele
(sihteesmärk 1.4) ei saa tagada, kui isikuid ei
ole võimalik nõuetekohaselt tuvastada ning
puudub vastav taristu.

HEA TERVIS JA
HEAOLU
Sarnaselt 1. kestliku arengu eesmärgiga on
E-riigi Akadeemia abil loodud rahvastikuregistrid, elektrooniline identiteet ja IKT-taristu
oluline samm üldise tervisekaitse saavutamisel
ja selle kä�esaadavuse tagamisel (sihteesmärk
3.8). Lisaks nõustab E-riigi Akadeemia e-tervise ja telemeditsiini valdkonnas.

SOOLINE VÕRDÕIGUSLIKKUS
IT-lahendused on suurepärane vahend soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks. E-teenuste (sh e-kaasamine ja läbipaistev otsustusprotsess) tugisambana tagab andmevahetusplatvorm X-tee, mis loob turvalise keskkonna
andmevahetuseks ja teenuste osutamiseks erinevate infosüsteemide vahel
nii avalikus kui ka erasektoris, naistele võrdsed võimalused, nende täieliku
kaasamise ja mõjuvõimu suurendamise sõltumata nende ame�alasest või
kodusest staatusest (sihteesmärgid 5.4, 5.5, 5.6 ja 5.B).

INIMVÄÄRNE TÖÖ JA
MAJANDUSKASV
Avaliku sektori digipööre mõjutab otseselt
erasektorit, kuna need sektorid on omavahel
olemuslikult seotud. Valitsused peavad hoolikalt kavandama ja arvesse võtma kõiki takistavaid tegureid. E-riigi Akadeemia e-valitsemise
tegevuskavade abil saavad nad arendada ja
rakendada eelnimetatud taristut, registreid
ja teenuseid, mis omakorda suurendab tootlikkust ja aitab luua arengule suunatud tegevuspolii�kaid (sihteesmärgid 8.2 ja 8.3). Lisaks
toetab E-riigi Akadeemia avatud andmete
kasutamist, mis on uuenduste tõukejõuks
mõlemas sektoris.

TÖÖSTUS,
INNOVATSIOON JA
TARISTU
E-riigi Akadeemia teadmised ja kogemused
tagavad teadmistepõhise abi usaldusväärse,
jätkusuutliku ja vastupidava digitaalse ja
füüsilise taristu loomisel (sihteesmärk 9.1).
Elektrooniliste teenuste arendamise põhielemendid on IKT-taristu, e-valitsemise tegevuskavad, X-tee, elektrooniline identiteet, koostalitlusvõimelised lahendused, plokiahela
tehnoloogia, küberturvalisuse standardid
ja protsessid. Nende rakendamise toetamine
parandab IKT ja interne� kä�esaadavust (sihteesmärk 9.C).

Pole kahtlust, et õigesti
rakendatuna aitab IKT oluliselt
kaasa kõigi 17 kestliku arengu
eesmärgi saavutamisele.
- Radu Serrano

EBAVÕRDSUSE
VÄHENDAMINE
E-demokraa�a vahendid ja protsessid aitavad vähendada ebavõrdsust. Kaasav eelarve,
infosüsteem VOLIS, kohalike omavalitsuste
teenusteportaal ja e-hääletus on mõned
näited e-demokraa�a vahenditest, mis E-riigi
Akadeemia on rakendanud Ees�s ja/või teistes
riikides. Avatud andmete kasutamine, juurdepääs avaliku sektori käsutuses olevale teabele
ja e-teenused soodustavad kõikide inimeste
sotsiaalset, majanduslikku ja polii�list kaasamist
(sihteesmärk 10.2).

RAHU, ÕIGLUS
JA TUGEVAD
INSTITUTSIOONID
Kestliku arengu eesmärk 16 on üks kahest
eesmärgist, mis on E-riigi Akadeemia tegevusest
kõige rohkem mõjutatud. Korruptsiooni ja altkäemaksude andmise ja võtmise vähendamine
(sihteesmärk 16.5), tõhusate, vastutustundlike
ja ausalt tegutsevate ins�tutsioonide arendamine (sihteesmärk 16.6), reageeriva, kaasava,
osalemist võimaldava ja esindusliku otsustusprotsessi tagamine kõikidel valitsemistasanditel (sihteesmärk 16.7), üldsusele juurdepääsu
tagamine teabele (16.10) ja kõikidele inimestele õiguslikult määratletud iden�teedi andmine
(sihteesmärk 16.9) on peamised E-riigi Akadeemia nõustamistegevuste tulemused. Need
tegevused on tegevuskavade koostamine,
abi e-lahenduste (andmevahetusplatvormide, elektroonilise identiteedi, plokiahela
jne), e-teenuste (kodanikuportaal, e-politsei,
e-valitsus, e-maksuamet jne), e-demokraatia
vahendite väljatöötamisel ning nõustamine
seoses õigusloomega ja e-valitsemise organisatsioonilise ülesehitusega.

JÄTKUSUUTLIKUD
LINNAD JA ASULAD
Avaliku sektori digipööre käib käsikäes inimasustuse planeerimise ja haldamisega (sihteesmärk
11.3). E-riigi Akadeemial on digitaalsete kaasamisplaanide koostamise, aruka linna diagnostika ja tegevuskavade koostamise, dokumendihaldussüsteemide loomise, GIS-i ja mobiilse
positsioneerimise
juurutamise
kogemus.
Kaasav eelarve toetab ka riiklikku ja piirkondlikku
planeerimist (sihteesmärk 11.A), nagu näitab
selle rakendamine Tartus alates 2013. aastast ja
pärast seda kõikides Ees� omavalitsustes.

ÜLEMAAILMNE
KOOSTÖÖ
Kestliku arengu eesmärk 17 on teine oluline
eesmärk, mida E-riigi Akadeemia tegevus enim
mõjutab. E-maksuteenused ja neid võimaldavad süsteemid (nt küberturvalisus, X-tee,
elektrooniline isikutuvastus jne) on otseselt
suurendanud riikide maksukogumise suutlikkust (sihteesmärk 17.1). Sihteesmärkide 17.6,
17.7 ja 17.8 saavutamisele aitab kaasa andmevahetusplatvormi rahvusvaheline rakendamine (nagu on näidanud Soome ja Ees� vahelise
turvalise andmevahenduslahenduse kasutuselevõ� 2017. aastal). Ametkondade suutlikkuse suurendamine (sihteesmärk 17.9) on veel
üks E-riigi Akadeemia pädevusi. E-riigi Akadeemia on pakkunud tehnilisi ja protsessipõhiseid,
õigusalaseid ja halduskursusi ning seminare
rohkem kui 5500 osalejale üle maailma. Avatud
valitsemise partnerluse toetajana innustab ja
soodustab E-riigi Akadeemia tõhusat partnerlust
avaliku sektori organisatsioonide vahel, avaliku ja
erasektori vahel ning kodanikuühiskonnaga (sihteesmärk 17.17) ning aitab võ�a kasutusele e-demokraa�a tööriistu, et muuta valitsused avatumaks, vastutustundlikumaks ja reageerivamaks.
Kokkuvõttes pole kahtlust, et õiges� rakendatuna
aitab IKT oluliselt kaasa kõigi seitsmeteistkümne
kestliku arengu eesmärgi saavutamisele. Otseselt on E-riigi Akadeemia projek�d kaasa aidanud
üheksa eesmärgi saavutamisele. Tehnoloogia areng
ja E-riigi Akademia kompetentside laiendamine
võimaldab tulevikus toetada ka teiste kestlike arengueesmärkide saavutamist.

Tark riik
E-valitsemine toetab
jätkusuutlikku
digipööret
Linnar Viik
Targa riigi valdkonnajuht

Digitehnoloogiate kasutus suureneb kogu maailmas ning see muudab digipöörde suurepäraseks
võimaluseks kõikidele riikidele ja ühiskondadele, kes
soovivad saavutada oma arengueesmärgid. Digilahenduste rakendamine aitab kaasa enamiku ÜRO
kestliku arengu eesmärkide saavutamisele ning riigid,
mis kasutavad rohkem digitehnoloogiaid, on selliste
eesmärkide saavutamisel esirinnas. Valitsustel on
digipöörde ellukutsumisel täita keskne roll. Seejuures peab arvestama e-valitsemise lahenduste laiemat
majanduslikku ja sotsiaalset kasu.
Samu� tuleb märkida, et kuigi enamiku riikide
pikaajalised arengukavad ka�uvad sageli, on digipöörde tegevuskavad erinevad. Üheski piirkonnas ei
moodusta riigid homogeenset rühma ning seetõ�u
ei ole digivahenditele samasugune lähenemine
arengukavade eesmärkide saavutamise seisukohast
otstarbekas. Otse vastupidi. Enamik riike ja piirkondi
on väga erinevad ning nendevahelised erinevused
suured. On tõsiasi, et paljud riigid ei kasutata digitehnoloogia võimalusi veel täielikult ära, mistõ�u digitaalne areng erineb riigi�. Kuid erinevusi võib esineda
ka riikide sees, näiteks linna- ja maapiirkondade
vahel, kusjuures linnad on sageli näide sellest, millised digilahendused muutuvad vars� igapäevasteks.
Digisiirde tegevuskava on olnud aluseks E-riigi
Akadeemia koostööle keskvalitsustega. Enamik meie
partnerriikidest mõistab digitehnoloogiale ülemineku tähtsust ja aktuaalsust ning vaatab avaliku
halduse tõhustamisel ja läbipaistvamaks muutmisel e-valitsemise põhikomponen�de rakendamisest
kaugemale. Need valitsused soovivad digilahenduste pakutavad võimalused täielikult ära kasutada,
et saavutada kestlik sotsiaalne ja majanduslik mõju
ühiskonnale. Kestlikud ühiskonna arengut hõlmavad

eesmärgid peavad saama riiklike digistrateegiate
osaks ning nende rakendamist tuleb koordineerida.
Digipöörde edukaks elluviimiseks tuleb pühendada
tähelepanu ja energiat eeskä� mi�etehnoloogilistele
tahkudele, mis mõjutavad kogu protsessi kavandamist ja selle oodatavat mõju.
Tegevuskava algab ala� määratlemisest, kus me
oleme ning kuhu tahame jõuda. Erandiks ei ole ka digipöödre tegevuskavad. Häs� läbi mõeldud strateegia,
millega nõustuvad partnerid ja ühiskond, suurendab
protsessi usaldusväärsust. E�ekujutus sellest, kuhu
tahame jõuda, on suur väärtus ning aitab kaasa prioritee�de seadmisele, kuid eesmärgile lähemale jõudmiseks tuleb iga päev pingutada. Üks väike samm iga
päev, pidades silmas laiemaid eesmärke ning head
partnerid, kes annavad nõu ja juhendavad – see ongi
edu valem riikides, kellega E-riigi Akadeemia on koostööd teinud.

Üks väike samm iga päev, pidades
silmas laiemaid eesmärke, ning
head partnerid, kes annavad nõu ja
juhendavad – see ongi edu valem
riikides, kellega E-riigi Akadeemia on
koostööd teinud.
- Linnar Viik
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OLULISEMAD PROJEKTID
Avalike teenuste osutamine Ukrainas ITlahenduste abil
11/2016 – 10/2020
Projekt aitab kaasa järgmiste kestliku arengu
eesmärkide saavutamisele:

E-riigi Akadeemia täiustab avalike teenuste osutamist
Ukraina omavalitsustes (hromada’d) ja linnades,
arendades ja rakendades andmevahetussüsteemi
„Trembita“ ja avalike teenusekeskuste infosüsteemi
„Vulyk“. Projek� tegevused toimusid projek�
EGOV4UKRAINE raames Euroopa toetuskava U-LEAD
osana.

Andmevahetussüsteem „Trembita“ ja avalike
teenusekeskuste infosüsteem „Vulyk“ loodi selleks, et
muuta valitsemine läbipaistvamaks ja tõhusamaks nii
riigi kui ka omavalitsuste tasandil ning toetada avalike
teenuste arendamist. „Trembita“ aitab võidelda
korruptsiooniga ja toimib e-teenuste osutamise
põhitaristuna ning selle kaudu osutatakse avalikes
teenusekeskustes teenuseid. Süsteem muudab
Euroopa Liidu põhimõ�e, et andmeid tuleb esitada
ainult üks kord, reaalsuseks ka Ukrainas, võimaldades
ame�asutustel andmeid taaskasutada ja teiste
asutustega jagada. „Vulyk“ on avalike teenusekeskuste
jaoks loodud tänapäevane infosüsteem. Selle
abil paraneb teenusekeskuste kaudu osutatavate
haldusteenuste kvaliteet ja kä�esaadavus, kiirenevad
suhtlus ja tööprotsessid ning tagatakse andmete
täpsus.
„Vulyk“ automa�seerib avalike teenusekeskuste töö ja
muudab teenuste osutamise kümme korda kiiremaks,
andes „Trembita“ kaudu juurdepääsu avalikes
registrites olevatele andmetele ning võimaldades
osutada teenuseid otse kodanikele.
Programmi rahastavad Euroopa Liit ning liikmesriigid
Taani, Ees�, Saksamaa, Poola ja Rootsi.

E-valitsemise tugevdamine Armeenias
07/2017 – 09/2018
Projekt aitab kaasa järgmiste kestliku arengu
eesmärkide saavutamisele:

E-riigi Akadeemia andis Armeenia e-valitsemise
projek�de koordinaatorile EKENG CJSC nõu, kuidas
tugevdada e-valitsemise polii�kat ja ins�tutsioonilist
korraldust. Projek� käigus koostas E-riigi Akadeemia
vajalikud dokumendid ning lõi vahendid ja rakendused
valitsuse ühtse infosüsteemi (CatIS) kasutuselevõtuks.
Süsteem toimib avaliku sektori IT-allikate kataloogi ja
peamise andmeallikana, tagades koostalitlusvõime
ning andes soovitusi e-valitsemise kavandamiseks ja
rakendamiseks. Lisaks lõi E-riigi Akadeemia koostöös
partneritega avalike teenuste portaali e-gov.am
uue lahenduse ja kujunduse. EKENG teeb praegu
e�evalmistusi portaali kasutuselevõtuks.
Hannes Astok mängib Ukraina rahvuspilli Trembitat

Projekti rahastab Maailmapank.
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Turvalise andmevahetuskeskkonna
juurutamine Kõrgõzstanis
11/2017 - 11/2018
Projekt aitab kaasa kestliku arengu eesmärkide
saavutamisele:

Malaisia nõustamine eID arendamisel
04/2018 – 12/2019
Projekt aitab kaasa järgmiste kestliku arengu
eesmärkide saavutamisele:

E-riigi Akadeemia aitas Kõrgõzstani valitsusel võ�a
kasutusele 2016. aastal loodud turvalise andmevahetussüsteemi „Tunduk”. Projek� tegevused hõlmasid
„Tunduki” versiooniuuendust, IT-spetsialis�de koolitusi
ja tehnilist toetust avalike e-teenuste juurutamisel.
Projekti rahastasid Ees� arengukoostöö ja OSCE.

Benini andmevahetusplatvorm
2018 – 2020
Projekt aitab kaasa kestliku arengu eesmärkide
saavutamisele:

E-riigi Akadeemia koostöös RaulWalteri eksper�dega
nõustab Malaisia kommunikatsiooni ja mul�meedia
ministeeriumi haldusalas tegutsevat kommunikatsiooni
ja mul�meedia komisjoni (MCMC) digitaalse iden�teedi väljatöötamisel. Kava kohaselt võetakse digitaalne
iden�teet Malaisias kasutusele 2019. aasta detsembris.
Projekti rahastab Malaisia kommunikatsiooni ja
mul�meedia komisjon.

Albaania e-teenuste hindamine
04/2018 – 11/2018
Projek� eesmärk on valmistada e�e valitsuse koostalitlusvõimet toetava andmevahetussüsteemi kasutuselevõ�u Beninis. Projek� käigus rakendatakse
mitut koostalitluslahendust (CatIS) ning antakse
käiku turvaline andmevahetuskeskkond. Turvaline
andmevahetuskeskkond põhineb Ees� X-tee mudelil
ja selles kasutatakse tarkvara Unified eXchange Platform (UXP). E-riigi Akadeemia eksperdid toetavad
andmevahetusplatvormi organisatsioonilise ülesehituse, reguleeriva raamis�ku, juhiste, menetluste ja
põhistandardite väljatöötamist.
Projekti rahastab Benini valitsus.

Raul Rikk tutvustab Benini ametnikele e-riigi võimalusi

Projekt aitab kaasa kestliku arengu eesmärkide
saavutamisele:

E-riigi Akadeemia eksperdid nõustasid Albaania valitsust e-teenuste arendamise teemadel, hinnates 35
põhiteenust, mida pakutakse e-Albaania portaali
kaudu. Lisaks hindasid eksperdid e-teenuste registreid ning esitasid põhitulemuste võrdleva analüüsi
koos registrite sisu parandussoovitustega.
Projekti rahastas Maailmapank.

Vietnami e-valitsemise tegevuskava
06/2018 – 01/2019
Projekt aitab kaasa kestliku arengu eesmärgi
saavutamisele.

E-riigi Akadeemia aitab Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsusel koostada usaldusväärse ja realistliku
kava e-valitsuse ja e-konsultatsioonide arendamiseks
ning e-teenuste kavandamiseks ja arendamiseks.
Tegevuskava hõlmab ka e-valitsuse, e-konsultatsioonide ja e-teenuste sobitamist lähitulevikus loodava
andmevahetusplatvormiga.
Projekti rahastab Maailmapank.
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E-valitsemise töötuba Guyanas

E-õppe platvormi kontseptsioon
04/2018 – 12/2018
Projekt aitab kaasa kestliku arengu eesmärkide
saavutamisele:

E-riigi Akadeemia suurendab Vaikse ookeani piirkonna riikide Paapua Uus-Guinea, Saalomoni saarte,
Vanuatu, Tonga ja Fidži valitsuste teadlikkust digiteenuste osutamisest. Projekt innustab Vaikse ookeani
piirkonna riikide valitsusi kasutama digitehnoloogiat
ning suurendab nende suutlikkust määratleda, koostada, rakendada ja rahastada e-valitsemise tegevuskavasid, võimaldab valitsustel kaasata sponsoreid,
investoreid ja muid toetajaid, soodustades kestvat ja
loovat avaliku ja erasektori partnerlust.

E-õppe platvormi kontseptsioon loodi eesmärgiga
toetada Ukraina kohalike omavalitsuste ametnikke
koolitusi ning see on riigihanke eelprojek�ks. Projek�
käigus välja töötatud kontseptsioonis kirjeldatakse
konkreetseid e-õppe keskkonna nõudeid, samu�
nõudeid e-õpet korraldavale ja arendavale organisatsioonile. Lisaks koosta� jätkusuutlik tegutsemismudel ning eelarvekava.

Guyana e-valitsemise tegevuskava
07/2018 – 11/2018

Projekti rahastas GIZ U-LEAD programmi raames.

Projekt aitab kaasa kestliku arengu eesmärgi
saavutamisele:

Teadlikkuse tõstmine arenguabi saavates
Vaikse ookeani saareriikides
09/2018 – 12/2019
Projekt aitab kaasa kestliku arengu eesmärkide
saavutamisele.

Projekti rahastavad Austraalia valitsus ja Ees�
arengukoostöö.

E-riigi Akadeemia koostas Guyana valitsusele e-valitsemise tegevuskava ja kuluarvestusega plaani, tuginedes sealsele olukorrale e-valitsemise valdkonnas.
Projekti rahastas Guyana riiklik andmehaldusamet.

E-demokraatia:
Keskendume
avatud valitsemise
partnerlusele ja
kaasavale eelarvele
Kristina Reinsalu
E-demokraatia valdkonnajuht
2018. aastal kasutasime e-demokraa�a valdkonnas ära
olemasolevad teadmised ja tavad, mida oleme viimastel aastatel edukalt rakendatud väljaspool Ees�t. Lisaks
teadmiste vahendamisele viisime Gruusias ellu Ees�
e-lahenduse katseprojek�d.
Esiteks kohandasime ja katsetasime kohalike omavalitsuste teabesüsteemi VOLIS (Ees�s kasutusel alates
2011. aastast) Gruusia linnades Kutaisis ja Akhaltsikhes ning viisime selle lahenduse abil läbi kaasava
eelarve katseprojek�. Kahe aasta jooksul tutvustasime avatud valitsemise partnerluse põhimõ�eid ja
Ees� lahendusi enam kui sajale Gruusia avaliku sektori
ja kodanikuühiskonna organisatsiooni esindajale.
Teiseks, kasutasime eelmisel aastal kogutud teadmisi
e-demokraa�a idapartnerluse riikides rakendamise
hindamisel ning andsime sama piirkonna kümnele
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Kuna demokraatia on hapram kui kunagi
varem, tuleb veelgi rohkem tähelepanu
pöörata oskustele ja (e-) lahendustele,
mis suurendavad kohalike kogukondade
mõjuvõimu.
- Kristina Reinsalu

kodanikuühiskonna organisatsioonile nõu, kuidas
suurendada tehnoloogia abil läbipaistvust ja kodanike
kaasamist.
Ees�s oleme jätkuvalt teenäitaja avatud valitsemise ja
kaasava eelarve valdkondades. Nõustasime uusi kohalikke omavalitsusi (nt Tartu valda) kaasava eelarve rakendamisel. Meie algatusel hõlmab uus avatud valitsemise
partnerluse riiklik tegevuskava avatud valitsemise tegevuskavade koostamist ja sellega seotud tegevusi kohalikes omavalitsustes. Lisaks jagasime avatud valitsemise
partnerluse metoodika rakendamise kogemusi Ees�t ja
E-riigi Akadeemiat külastanud delegatsioonidega kogu
maailmast ning meie enda kohalikest omavalitsustest.
Meil oli au korraldada ja juh�da kaasava eelarve teemalist istungit 2018. aastal Tbilisis toimunud avatud valit-
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semise partnerluse �ppkohtumisel, et tutvustada
Portugali, Hispaania, Ukraina ja Ees� kogemusi kaasava
eelarve rakendamisel. Vaatlesime kaasavat eelarvet
kodanikuühiskonna ja kohaliku omavalitsuse seisukohast ning arutlesime kaasava eelarve protsessi tõukejõudude ja takistuste üle. Samu� jagasime oma kogemusi e-demokraa�a üritustel Ameerika Ühendriikides,
Ungaris, Šo�maal ja Austrias.

Uus aasta toob uued väljakutsed. Kuna demokraa�a on
hapram kui kunagi varem, tuleb veelgi rohkem tähelepanu pöörata oskustele ja (e-)lahendustele, mis suurendavad kohalike kogukondade mõjuvõimu. Töötame
välja uut e-demokraa�a lahendust – korruptsiooniga
võitlemise platvormi Moldova jaoks.
Kuna 2019. aasta on Ees�s ja Euroopas valimiste aasta,
alustame uue projek�ga, mis käsitleb Euroopa noorte
osalemist demokraa�as, ning loodetavas� saame Ees�
valimiste käigus uut huvitavat materjali e-hääletuse ja
valimiste interne�kampaaniate kohta.

OLULISEMAD TÖÖD
Vabaühenduste eestkostevõimekuse
arendamine idapartnerluse riikides
06/2018 – 11/2018
Projekt aitab kaasa järgmiste kestliku arengu eesmärkide saavutamisele:

Koostöös Tšehhi Vabariigis baseeruva mõ�ekodade võrgus�kuga PASOS ja viie idapartnerluse riigi
juh�vate kodanikuühiskonna organisatsioonidega
suurendasime kodanikuühiskonna organisatsioonide eestkostevõimekust, eelkõige võimekust jälgida
ja hinnata riigi ning kohalike eelarvete koostamise,
samu� vahendite kasutamise läbipaistvust, avalike
teenuste pakkumist ja hankeid.

E-riigi Akadeemia tegi uuringu ja analüüsis projek�s osalevate kodanikuühiskonna organisatsioonide
eestkostetegevusi ja vajadusi, koostas kodanikuühiskonna organisatsioonidele koolitusmaterjalid ja 35
väljaandest koosneva teadmusbaasi, valmistas e�e
ja korraldas kolm veebipõhist seminari, juhendas
nelja kodanikuühiskonna organisatsiooni ning osales
Budapes�s toimunud lõppkonverentsi e�evalmistamises ja läbiviimises. Lõppkonverentsil rääkis Kris�na Reinsalu sellest, kuidas saab kasutada tehnoloogia võimalusi läbipaistvuse ja kodanike kaasamise
suurendamiseks idapartnerluse piirkonnas, samas
analüüsides ka e-demokraa�a rakendamise takistusi
ja käivitajaid.
Projekt oli osa ELi rahastatud projek�st „Partners in
Empowerment” (PiE) ning seda kaasrahastas Ees�
välisministeerium.

Kris�na Reinsalu ja Kris�na Mänd (keskel) viivad läbi
kaasava eelarve webinari

Õpeta. Kaasa. Suurenda
mõjuvõimu. Kogukonnaplatvorm
korruptsioonivastaseks võitluseks
07/2018 – 02/2020
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Projekt aitab kaasa järgmiste kestliku arengu eesmärkide saavutamisele:

Projek� üldine eesmärk on suurendada Moldova
ühiskonna teadlikkust korruptsioonist kõikidel tasanditel ning anda inimestele võimalus panustada ak�ivselt korruptsioonivastasesse tegevusse IKT vahendite abil. Selleks loome korruptsioonivastase võitluse
veebiplatvormi. Platvorm aitab inimestel kontrollida oma teadmisi korruptsioonist ja seda ära tunda,
saada rohkem teada kõige tavalisematest korruptsiooni liikidest ning tuvastada konkreetseid korruptsioonijuhtumeid ja neist teada anda. Moldova kodanikuühiskonna organisatsioonid hakkavad projek�
käigus kogutud teavet kasutama oma eestkostetegevuses ja korruptsioonivastases võitluses. Platvorm
antakse käiku 2019. aasta esimeses pooles.
Projekti rahastavad Ees� välisministeerium ja Ees�
Avatud Ühiskonna Ins�tuut.

Kuidas hea valitsemine toimib: Gruusia
uued e-valitsemise algatused avatud
valitsemise partnerluse põhimõtete
järgimiseks
12/2016 – 09/2018
Projekt aitab kaasa järgmiste kestliku arengu eesmärkide saavutamisele:

Kolmes pilootlinnas (Kutaisis, Batumis ja Akhaltsikhes) suurenda� üldist teadlikkust avatud valitsemise
põhimõtetest ning tutvusta� erinevaid e-kaasamise
mudeleid ja vahendeid, mida kasutatakse Ees�s ja
mujal. Projek� kõige märkimisväärsemaks saavutuseks on Ees� volikogude teabesüsteemiga VOLIS
sarnase platvormi kohandamine Gruusia oludele
vastavaks ning selle kasutusele võtmine. Lisaks
katsetasime Kutaisis ja Akhaltsikhes kaasavat eelarvet teabesüsteemi VOLIS abil. Neis linnades ellu
viidud katseprojek�d äratasid Gruusias suur tähelepanu ning loodetavas� andsid kohaliku demokraa�a
arengule hoogu juurde. Lisaks koostasime Gruusia
rahandusministeeriumi ja tervishoiuministeeriumi
jaoks e-kaasamise lahenduste kontseptsioon ja
pädevusraamis�k.
Kolme Gruusia omavalitsuse juhid osalevad
seminaril Tartus

Projekti rahastasid USAID ja Ees� välisministeerium
arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest.

Riigi küberturvalisus
Täiustatud indeks ja
uus veebikeskkond
Raul Rikk
Küberturvalisuse valdkonnajuht

2018. aastal oli küberturvalisuse valdkonna põhitähelepanu riikide küberturvalisuse indeksi (NCSI) uuendamisel. Arendustöid tegime kolmes valdkonnas:
1. Indeksi metoodika arendamine,
2. Veebikeskkonna arendamine,
3. Andmete kogumine riikide kohta.
Uuendatud indeksi kõige olulisemaks muudatuseks
on see, et uus metoodika võtab arvesse Euroopa
Liidu küberturbe põhimõ�eid, mis kehtesta� viimaste
aastate jooksul. Lisasime indeksisse indikaatorid, mis
näitavad, kas riigi seadusandluses on sätestatud need

küberturbe aspek�d, mida rõhutavad Euroopa Liidu
NIS direk�iv1, eIDAS määrus2 ja GDPR3.
Samu� lihtsustasime ja täpsustasime indeksi metoodikat. Uuendatud indeks näitab riikide küberturvalisuse taset 12 võimekuse lõikes, mida hinnatakse
46 indikaatori abil. Hindamise fookus on jätkuvalt
keskvalitsuse vastutusvaldkonnas asuvatel küberturvalisuse aspek�del.
2018. aastal tegi indeksi veebikeskkond läbi täieliku
uuenduskuuri, et suurendada selle kasutusmugavust. Selleks uuendasime veebi ülesehituse loogikat,
lisasime funktsionaalsusi ja lõime täies� uue disaini,
mis kohaldub ka nu�seadmetele. Nüüd on võimalik
saada riikidest parem ülevaade ning võrrelda riikide
arengut erinevate indikaatorite lõikes. Vajadusel saab
keskkonnast alla laadida kahelehelise riigi ülevaate
PDF-formaadis.
Aasta jooksul tegime suure töö andmete kogumise,
kontrollimise ja publitseerimise osas. Nüüdseks on
indeks saavutanud globaalse mõõtme, sisaldades
andmeid 125 riigi küberturvalisuse olukorra kohta.

1 The Direc�ve on Security of Networks and Informa�on Systems
2 The Regula�on on Electronic Iden�fica�on and Trust Services for Electronic Transac�ons
3 The General Data Protec�on Regula�on
4 Index of Cyber Security Indices 2017. (www) h�ps://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/2017_Index_of_Indices.pdf, lk 5.
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NCSI on saavutanud globaalse
mõõtme, sisaldades andmeid 125 riigi
küberturvalisuse olukorra kohta.
- Raul Rikk

OLULISEMAD PROJEKTID
Riiklik küberturvalisuse indeks
2018–2020
Projekt aitab kaasa kestliku arengu eesmärgi
saavutamisele:

Kõik tõendusmaterjalid on veebis avaldatud ning
kä�esaadavad kõikidele huvilistele. Andmete uuendamine jätkub ka aastal 2019, sest indeks täieneb
jooksvalt.
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu küberturvalisuse indeksite võrdlus näitab, et NCSI on üks
põhjalikumaid indekseid.4
Lisaks küberturvalisuse indeksi arendamisele tegelesime Benini Vabariigi ja Tonga Kuningriigi valitsuste
esmaste nõustamistega küberturvalisuse valdkonna
arendamiseks.

2016. aastal esmakordselt avaldatud ja 2018. aastal
uuendatud indeks aitab süsteemselt mõõta ja
arendada riikide küberturvalisuse alast võimekust.
Projek� käigus loodi uus veebileht, arenda� metoodikat ja hinna� esitatud andmeid.
Projekti rahastas Ees� Välisministeerium arengukoostöö raames

Moldova küberturvalisuse võimekuse
arendamine
2017
Projekt aitab kaasa kestliku arengu eesmärgi
saavutamisele:

Seadusandluse täiendamise, uue riikliku küberturvalisuse strateegia koostamise, koolituste ja nõustamistega aitame Moldova E-riigi Keskusel arendada turvalist e-riiki.
Projekti rahastas Ees� Välisministeerium arengukoostöö raames

Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni
Liidu küberturvalisuse indeksite võrdlus
näitab, et NCSI on üks põhjalikumaid
indekseid.
- Raul Rikk
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E-valitsemise
koolitused

E-riigi Akadeemia soovib algatada
dialoogi kohalike eestvedajate ja
valitsusjuhtidega ning olla neile
abiks otsuste langetamisel.
- Annela Kiirats

Annela Kiirats
E-valitsemise koolituste juht

E-riigi Akadeemia üks peamisi tegevusi on olnud e-valitsemise koolituste korraldamine riikides, mis vajavad
abi e-ühiskonna ülesehitamisel. Tutvumisreis Ees�sse
või Ees� eksper�de kutsumine oma riiki on paljude
jaoks esimene kord kuulda, mida e-valitsemine tegelikult tähendab, sest sageli on organisatsioonid IKT-lahenduste kasutusele võtmisel kahevahel.
Meie eesmärk on tutvustada Ees� ja rahvusvahelisi
näiteid e-valitsuse loomisel ning kaardistada vajadused ja võimalikud lahendused riikide jaoks, mis on
veel üleminekuetapis ja unistavad sellest, et neil oleks
ülevaade oma kodanikest või et valitsusasutused
saaksid omavahel andmeid vahetada. Läbi koolituste
soovib E-riigi Akadeemia algatada dialoogi kohalike
eestvedajate ja valitsusjuh�dega ning olla neile abiks
otsuste langetamisel.

Annela Kiirats tutvustab
Ees� e-teenuseid

E-riigi Akadeemia korraldab igal aastal kuni 30 tutvumisreisi Ees�sse – tavaliselt nädal aega kestva kursusena, et oleks piisavalt aega erinevaid teemasid süvitsi
käsitleda. Me ei kasuta standardprogrammi, vaid
kohandame iga kursuse sisu konkreetsete osalejate
ootustele vastavaks. Selleks kasutame kontak�sikuid,
kes annab koolituse eel ajakohast teavet oma riigi
kohta ja määratleb õppereisi oodatavad tulemused.
E-riigi Akadeemia eksper�del on vahetu kogemus
e-valitsemise korraldamisel, õigusak�de koostamisel, muutuste juh�misel ja IKT-arhitektuuri kavandamisel Ees�s ja teistes üleminekuriikides. Lisaks
E-riigi Akadeemia meeskonnale kaasame eksperte ja
lektoreid
• valitsusest,
• erasektorist,
• akadeemilistest ringkondadest
(kõrgkoolid, uurimisasutused jne).

Kursused 2003 – 2018
5500+

Üle 5500 osaleja
84

84 riiki
240

240 kursust ja
seminari
Meie eksperdid on kursis viimaste suundumustega
e-valitsemise valdkonnas, osaledes e-valitsemise
alastes ümarlaudades ja meeskondades Ees�s ning
nõustades teiste riikide valitsusi digipöörde kavandamisel ja elluviimisel.
E-riigi Akadeemia koolitused on suurepäraseks
hüppelauaks edasiseks tegevuseks. Parimal juhul
saab neist alguse ulatuslikum koostööprojekt. Loome
üheskoos e-ühiskonda!

E-riigi Akadeemia koolitused
on suurepäraseks hüppelauaks
e-valitsemise plaanide seadmisele ja
algatuste elluviimisele.
- Annela Kiirats

Kursused 2018. aastal
32 õppereisi Ees�sse 398
ametnikule

2018. aastal Ees�s koolitustel osalenud riigid: Afganistan,
Albaania, Ameerika Ühendriigid,
Bahama, Barbados, Benin, Gruusia, Guyana, Holland, India, Iraak,
Jamaika, Kaimanisaared, Kanada,
Kasahstan, Keenia, Kosovo, Madagaskar,
Malaisia, Moldova, Norra, Panama, Paraguay,
Sambia, Suriname, Šveits, Trinidad ja Tobago,
Türkmenistan ja Ukraina.

E-valitsemise alased seminarid
15 riigis enam kui tuhandele
osalejale.

eGA tegevused
aastatel 2002 - 2018
Rahastajad 2018. a
1 391 716

Euroopa Komisjon
SIDA (Rootsi)

891 551

Ees� Välisministeerium

852 440

Välisriikide valitsusorganisatsioonid

286 478

Rahvusvahelised organisatsioonid

249 299

GIZ

216 311

Maailmapank

211 237

IADB

76 591

ÜRO

51 767

USAID (AÜ)

48 085

EBRD

23 400

Teised rahastajad

180 542

Rahastus 2014 - 2018
Ees� Välisministeerium

9%

Euroopa Komisjon

19%

5%

4%

11%

15%

20%

SIDA (Rootsi)

2017

2018

USAID (AÜ)
E�evõtlustulu

20%

37%

28%

31%

Teised rahastajad

4%
20%

29%

29%

2016
10%
6%

21%

20%

14%

2015
10%
6%

21%

1%

11%

13%
14%

25%

2014
46%
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Tehtud tööde maht riikide lõikes 2015. - 2018. a (eurodes)
Ukraina
Tuneesia
Venemaa
Pales�ina
Muu
Namiibia
Moldova
Kõrgõzstan
Gruusia
Ees�
Armeenia
Norra
Aafrika riigid
Usbekistan
Kariibi mere riigid
100 000

600 000

1 200 000
2018

2017

1 800 000
2016

2 400 000

2015

Partnerriigid 2018. a
Benin
Madagaskar
Teised Aafrika riigid
Kaimanisaared
Trinidad ja Tabago
Teised Kariibi mere riigid
India
Malaisia
Vietnam
Okeaania
Guyana
Panama
Paraguay
Kõrgõzstan
Turkmenistan
Pales�ina
Armeenia
Albaania
Gruusia
Moldova
Ukraina
Ees�
Teised riigid

2 527 295

25 000

50 000

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000
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Tegevusvaldkonnad 2017. - 2018. a*

2018

3%

Teadlikkuse tõstmine

3% 3%

Küberturvalisus

40%

E-teenuste arendamine

36%

2017

33%

35%

E-demokraa�a
Elektrooniline iden�teet
Uuringud
Koolitus

2%
4%

7%

Muu tegevus

10%

E-valitsemise infrastruktuur

1%

2%

Tulud ja kulud 2018.* a
53 146

4 479 417

1 590 432

350 683
776 159

Personalikulud
Reisikulud

455 339

Teised otsekulud
Administra�ivsed kulud

1 277 201

Allhanked
Tulu
Prognoos

Tulud 2003. - 2018. a*
Income in 2003 - 2019

6 550 000
(eelarve)

4 459 247

4 500 000

4 479 417
(prognoos)
3 810 173
3 000 000
2 582 674
2 380 999

1 625 957

1 500 000

323 530
121 604
294 341

0
2003

2004 2005

642 678

491 885

334 041
2006 2007

440 672

513 477

500 867

411 941

2008 2009

2010 2011

2012 2013

Hanked ja alltöövõtjate tasud 2015.a - 2018.a
2015
2016
2017
2018
2
3
18
315

Kokku
6 miljonit

70
80
92

90
15

43
14 2
51
84
1

2014 2015

2016 2017 2018 2019

eGA meeskond

31
Siim Raie (Chair), Ander Kull,
Christine Leitner,
Mait Heidelberg, Ivar Tallo
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