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E-riigi Akadeemia

E-riigi Akadeemia on sõltumatu missioonipõhine siht-

asutus, mis asutati 2002. aastal e-valitsemise, e-de-

mokraatia ja riikliku küberturvalisuse alaste teadmiste 

ja parimate praktikate levitamiseks. 

Missioon

E-riigi Akadeemia koolitab ja nõustab avaliku sektori 

juhte ja ametnikke digipöörde elluviimises, et muuta 

riigijuhtimist nutikamaks, jätkusuutlikumaks ja tõhu-

samaks ning parendada demokraatlikke protsesse. 

Koostöös IT-ettevõtetega aitab akadeemia välisriikide 

valitsustel e-lahendusi ka juurutada.

E-riigi Akadeemia – 
toetades valitsuste digipööret 



eGA 2019. aastal 

e-valitsemise juhti 
ja ametnikku 

on saanud 

e-valitsemise koolitust

6,500 
osaleja

110 riigist üle maailma 

viibis Tallinnas 

e-riigi konverentsil

Üle 400 

riiki 
on kasutanud eGA abi 

e-valitsuse poliitika 

kavandamisel ja 

ellurakendamisel

130

Kõige rohkem 

delegatsioone saatsid 

Eestisse koolitusele 

Aruba, Jaapan 
ja Ukraina
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organisatsiooniga

208 
eGA on teinud

koostööd  

Riiklik küberturvalisuse 

indeks reastab 

üle 150 
riigi

kursust Eestis digipöördega 
tegelevatele välisriikide 

ametnikele ning 15 
e-valitsemise seminari 
viidi läbi teistes riikides

44
Korraldasime

töötajat, lisaks on 
eGA tegevustesse kaasatud 
280 e-valitsemise eksperti

35
Eestis, Ukrainas ja Serbias

on eGA-l 2019. aastal viis eGA 

edukalt lõpule 

39 
projekti

parandades avalike teenuste 
kättesaadavust ning muutes 
valitsemise läbipaistvamaks 

ja tõhusamaks

Ukrainas,
Suurima projekti viime ellu 

vastastikuse mõistmise 
memorandumit

5

Mongoolia, Brasiilia, 
Costa Rica, Eswatini 

ja Sierra Leone 
organisatsioonidega allkirjastati 

Aastakäive oli 

4,62
miljonit eurot



Eelmisel aastal tähistas maailm 50 aasta möödumist 

päevast, mil esimeste inimestena astusid Kuu pin-

nale astronaudid Neil Armstrong ja Buzz Aldrin. Nagu 

me teame, algas see inimkonna jaoks suur hüpe 

väikestest sammudest: kohtumistest, uurimistööst, 

programmeerimisest, tehnoloogia arendamisest jne. 

Sama põhimõte kehtib ka digipöörde ja e-valitsemise 

arendamise kohta. Vaja on suurt vastupidavust, hoo-

likat planeerimist, õigeaegseid otsuseid, pidevaid 

tegevusi ja kannatlikkust, et oleks võimalik hiljem 

aastatele – või mõnikord aastakümnetele – tagasi 

vaadata ja mõista, kui suur hüpe on tegelikult teh-

tud. Iga valitsus peab juhtima oma uuendustegevust 

ja tagama edasiliikumise, tehes ühe väikese sammu 

korraga, kuid jätkates neid järjepidevalt. Vaid nii jõu-

takse suure hüppeni. Ja loomulikult on vaja stabiil-

sust ja kannatlikkust, et veenda kodanikke ja tekitada 

ühiskonnas usaldust uute tehnoloogiate ja uute või-

maluste kasutamise suhtes.

Pole üllatav, et samad põhimõtted käivad ka eGA 

2019. aasta kohta. Jätkasime oma koostööriikides 

sammumist digipöörde suunas. Alates asutamisest 

on eGA teinud koostööd 208 organisatsiooniga 130 

riigist. 2019. aastal jätkasime koostööd Euroopa 
Komisjoni, Eesti Välisministeeriumi, UNDP, USAID, 

Maailmapanga ja teiste rahvusvaheliste organisat-

sioonidega. Alustasime esimest ühisprojekti Roc-
kefelleri Fondiga ning jätkasime Okeaania riikide 

nõustamist Austraalia valitsuse välisabi toel. Lisaks 

allkirjastasime viis vastastikuse mõistmise memoran-

dumit, et edendada koostööd Brasiilia, Costa Rica, 

Eswatini, Mongoolia ja Sierra Leone e-valitsemist 

eestvedavate organisatsioonidega.

2019. aastal arendasime edasi valitsuse nõustamise 

tööriistu, milleks on digitaalse küpsuse mudel ja 

digipöörde tegevuskava. Mõlemad tööriistad aita-

vad valitsustel keskenduda digipöördele, et jätkata 

arengut tõhusa, jätkusuutliku ja läbipaistva avaliku 

halduse suunas. Tänavusest aastast alates aitavad 

meie tehnoloogia juurutamise eksperdid valitsus-

tel jagada digipöörde tervikliku visiooni erinevateks 

tegevusteks ja saavutada pidevate uuenduste abil 

pikaajalisi eesmärke. Väikesed sammud iga päev, 

pidades silmas suuremat pilti, ning head partnerid 

nõustamas ja juhendamas – see on olnud meie koos-

tööriikide edu valem.

2019. aasta suurimad projektid olid eGA meeskon-

nal Ukrainas ja Beninis. Ukrainas abistame valitsust 

detsentraliseerimisreformi elluviimisel, arendades ja 

rakendades turvalist andmevahetusplatvormi ning 

avalike teenuskeskuste infosüsteemi. Mõlemad aren-

dused muudavad avalike teenuste pakkumise ja 

Suur hüpe saab alguse 
väikestest sammudest 
Arvo Ott
Tegevdirektor
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juhtimise korruptsioonivabamaks ning tõhusamaks. 

Samade eesmärkide täitmiseks teeme tööd Beninis, 

ehkki rakendatavad lahendused on erinevad. Beni-

nis tegeleme turvalise andmevahetuse raamistiku, 

riigi infosüsteemide haldussüsteemi (CatIS) ja avalike 

e-teenuste portaali käivitamisega. 

Suured arendusprojektid vajavad elluviimiseks ka head 

meeskonda. Meil on heameel teha Ukrainas koostööd 

ettevõtetega Cybernetica AS ja SoftXpansion ning 

Beninis ettevõtetega Cybernetica AS, UpMind AS ja 

kohaliku partneriga Open SI.

E-demokraatia valdkonnas pöörasime 2019. aastal 

tähelepanu inimeste oskuste arendamisele ja (e-)töö-

riistadele, mis võimestaks kogukonda. Eelmisel aas-

tal käivitasime uue korruptsioonivastase võitluse 
e-platvormi ning suurendasime noorte eurooplaste 

teadlikkust ja motivatsiooni poliitikas osalemiseks. 

Usume, et praegusel paljude maailma riikide jaoks 

tormisel ja rahutul ajal on kodanikuühiskonna elujõud, 

energia ja tugevus muutunud veelgi olulisemaks. 

Usume, et kodanikuenergial ja kollektiivsel tarkusel, 

mida toetab digitaalsete tööriistade nutikas kasuta-

mine, on demokraatiat noorendav potentsiaal.

eGA küberturvalisuse meeskond tegi suure hüppe 

edasi, kaardistades 2019. aastal riiklikus kübertur-
valisuse indeksis (NCSI) enam kui 150 riigi küber-

turvalisuse olukorra. NCSI hõlmab praegu umbes 

kolm neljandikku maailma riikidest, mis teeb sellest 

oma valdkonna kõige järjepidevama ja läbipaistvama 

indeksi.

Eelmine aasta oli väga edukas ka meie e-valitsemise 

koolitusele. eGA püstitas uue rekordi, viies läbi 44 

e-valitsemise koolitust ametnikele, kes vastutavad 

digipöörde eest oma riigis. Enim koolitusi korralda-

sime Aruba, Jaapani ja Ukraina delegatsioonidele.

Eelmisel aastal tõi e-valitsemise konverents, mis on 

meie suurim iga-aastane üritus ja ka suurim koostöö-

võrgustiku arendamise võimalus, kokku 400 osalejat 

110 riigist üle maailma. Me keskendusime digipöörde 

tegevuskavadele ja esitlesime Aafrika, idapartnerluse 

ning ELi ja teiste riikide näiteid. 

Väikeste sammudega kasvas ka tegevuste maht, mis 

kajastub eGA müügikäibes. 2019. aasta müügitulu ula-

tus 4,6 miljoni euroni.

Iga valitsus peab juhtima 
oma uuendustegevust ja 
tagama edasiliikumise, 
tehes ühe väikese sammu 
korraga, kuid jätkates neid 
järjepidevalt. Vaid nii jõu-
takse suure hüppeni. 

Arvo Ott
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Trendid, mis kujundavad 
e-valitsemist 2020. aastatel
Linnar Viik
Nutika valitsemise valdkonna juht 

Kümnendi vahetus toob kaasa uusi suundumusi, 
mis kujundavad valitsuste innovatsiooniga tege-
lemist. On paras aeg heita valgust dünaamikale, 
mis määrab ära järgmise kümne aasta avaliku 
digitaalse arengu. Vastamist vajavaid küsimusi on 
kaks: mis kannustab katkematut innovatsiooni ja 
kuidas valitsused saavad suundumusi ära kasu-
tada, et tõeliselt digitaalsest ühiskonnast rohkem 
kasu saada.
 

Järgmised kümnendid esitavad valitsustele üleskutse 

võtta selles vägagi paljutõotavas protsessis uus roll ja 

mitte lasta end innovatsiooni tuules lihtsalt passiiv-

selt kaasa kanda. Valitsused peaksid uurima, kuidas 

võimaldada inimestel ja teatud majandussektoritel 

saada digitaalselt pädevaks, ning jõudma nendes 

sektorites IKT täieliku kasutuselevõtuni. Selleks pea-

vad valitsused täiustama tehnoloogiliste muutuste 
mõistmist ja käsitlemist. Riigid peaksid tegutsema 
küpsete ettevõtjatena, kes oskavad näha viljakaid 

sotsiaalseid investeeringuid ja rakendada erasektori 

näitel parimaid protsessijuhtimise strateegiaid. Palju-

desse „digitaalse hüppega” seotud müütidesse tuleks 

siiski suhtuda ettevaatlikult. Otsustajad peaksid mee-

les pidama, et innovatsioon ei ole võidujooks.

Mitte kõik riigid ei räägi 2020. aastatel samasugus-

tel e-valitsemise teemadel, kuna mitte kõik pole veel 

saavutanud soovitud digitaalse küpsuse taset. Kui 

aga e-valitsemise peamised digitaalsed eeldused 

on olemas, saab avalik sektor asuda tegelema järg-

mise kümnendi ülesannetega. 

E-valitsemise 
peamised 
digitaalsed 
eeldused:

digitaalne isikutuvastus;
rahvastikuregister;
äriregister;
maa- ja kinnisvararegister;
digitaalsete finantsteenuste ja digitaal-
sete maksete tööriistade kättesaadavus.
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Neli soovitust 
tõhusaks 
e-valitsemiseks 
2020. aastatel
Suundumused, mis lähiaastatel muudavad riikide 

suhtumist digipöördesse

VALITSUSED KUI UUENDAJAD
Valitsused peavad toetama ja looma digi-

ühiskonna arenguks vajalikke tingimusi nii 

hariduse ja oskuste osas kui ka aidates 

kaasa digimajanduse õitsengule.

Igal riigil on teatud raskuskeskmed, kindlad 

tipptasemel sektorid, mis veavad majanduse 

digitaliseerimist. See võib sõltuvalt riigist olla 

pangandus ja rahandus, tööstustootmine või 

hoopis kultuur ja turism. Valitsused peaksid 

kaasa aitama, et nende sektorite edukus 
tõmbaks kaasa ka teised sektorid, ning 

soodustama laialdast digitaliseerimist.

Riigid peaksid suunama oma tähelepanu 

sisemise IT-arenduse juurest sihtinvesteerin-

gutele ja õiglase turukonkurentsi tagamisele. 

Uuendajana etendab avalik sektor üliolulist 

rolli digipööret soodustavate ökosüsteemide 

loomisel.

1

AVALIKU DIGIPÖÖRDE KIIRENDAJA
Vahest polegi nii üllatav, et ühised lahenda-
mist vajavad probleemid võivad riike tuge-

vamaks muuta, kui jõud ühendatakse. Kui 

probleemidele lähenemine põhineb koostööl 

ja on selgelt tulemustele orienteeritud, saab 

avalike teenuste digitaliseerimise muuta 

valutumaks ja odavamaks. Sama praktikat 

kasutavad kiirendid  erasektoris. Ühiselt 

saavad riigid rohkem kasu välisest tehni-

lisest nõustamisest ja juhendamisest ning 

võivad saavutada hämmastavaid tulemusi 
märksa kiiremini ja väiksemate investee-
ringutega. Selleks et hõlbustada tegevus-

kava väljatöötamist ja elluviimist, plaanib 

E-riigi Akadeemia käivitada valitsuste 
jaoks digipöörde kiirendi. Sel viisil saavad 

riigid kõige rohkem kasu suurepärastest 

teadmistest ja juhendamisest, et hoogustada 

institutsionaalset ja seadusloome arengut 

ning suurendada oma võimekust.

3

HÜBRIIDMUDELI NING AVALIKU  
JA ERASEKTORI PARTNERLUSE TEKE (PPP)
Näeme kujunemas uut hübriidset digi-
pöörde mudelit, kus riigid kaasavad üha 

enam erasektorit – ja mitte üksnes riigi-

hangete kaudu. Kui probleemid on algusest 

peale ühiselt tuvastatud, on lahenduste väl-

jatöötamine ja haldamine lihtsam. Olukorras, 

kus on tagatud võrdsed võimalused ja ligi-
pääs investeeringutele, suurendavad digi-

taalse arengu koostööprojektid ka erasektori 

konkurentsivõimet riigis.

2

SUVERÄÄNSUSE ÜMBERMÕTESTAMINE  

DIGIAJASTUL

Rahvusvahelised organisatsioonid kasvavad 

ja piirideta digitaalsed tööriistad arenevad 

üha enam. Mida tähendaks riigi suveräänsu-

sele näiteks see, kui mingi hulk riike toetub 

avalikele pilvelahendustele? Praegu on 

seadustega ette nähtud, et andmed ja toimin-

gud peavad asuma/toimuma riigi territoo-

riumil. Kuid suveräänsuse teatud aspektide 

ümbermõtestamine digiajastul võib osutuda 

eriti kasulikuks omavahel väga tihedalt 
seotud või väikeste riikide jaoks, näiteks 

Vaikse ookeani lõunaosa või Kariibi mere 

riigid. Eeltoodud soovitused võivad raputada 

valitsuste väljakujunenud tavasid e-riigi aren-

damisel ning heast nõuandest, kuidas algava 

kümnendi trendidest kasu saada, ei ütle 

keegi ära. E-riigi Akadeemia on jätkuvalt val-

mis pakkuma oma ekspertide oskusteavet, et 

aidata valitsustel ja organisatsioonidel digi-
pöördest maksimaalselt kasu saada.

4
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2019. aasta olulisemad 
sündmused

Toetusprogrammi U-LEAD with Europe projekti EGO-

V4UKRAINE raames juurutas eGA Ukrainas koostöös 

sealse digiministeeriumi ja IT-ettevõtetega riikliku 
turvalise andmevahetussüsteemi Trembita ning 

kaasaegse infosüsteemi Vulyk. Mõlemad süstee-

mid parandavad avalike teenuste pakkumist ning 

muudavad juhtimise läbipaistvamaks ja tõhusamaks. 

Trembita muudab valitsuse andmebaasid teistele 

valitsusasutustele turvaliselt ja digitaalselt ligipääse-

tavaks ning hoogustab e-teenuste arendamist. Vulyk 

parandab kohalike omavalitsuste pakutavate tee-

nuste kättesaadavust ja kvaliteeti. 2019. aasta lõpu 

seisuga võimaldavad 15 organisatsiooni teistele ame-

tiasutustele päringute tegemist oma andmebaasidest 

Trembita vahendusel. Siseministeerium, Ukraina riik-

lik tervishoiuteenistus ja riiklik ravimiamet ja ravimite 

kontrolli teenistus on loonud esimesed e-teenused. 

Infosüsteem Vulyk on juurutatud ligi 50 avalikus tee-

nusekeskuses üle kogu Ukraina. 

Vaata lisa veebilehelt https://ega.ee/project/u_lead

Suuremahulised IT-süsteemide 
juurutused Ukrainas 

Moldovas käivitati uus e-demokraatia tööriist – kogu-

konnaplatvorm võitluseks korruptsiooniga (Anticor). 

Platvorm võimaldab kasutajatel testida oma aru-

saamu korruptsioonist ja ära tunda korruptsioo-

niohtlikke olukordi, samuti teatada konkreetsetest 

korruptsioonijuhtumitest, millest nad on teada saa-

nud või mida ise kogenud. Praeguseks on Moldova 

kodanikud esitanud portaali 81 korruptsioonijuhtumi 

kirjeldust. Platvorm töötati välja osana projektist 

„Harida. Kaasata. Võimestada. Kogukonna tööriistad 

korruptsioonivastases võitluses”.  

Vaata lisa: https://faracoruptie.md

Moldova korruptsioonivastase 
võitluse platvorm 
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Riiklik küberturvalisuse indeks 
reastab rohkem kui 150 riiki 

Uus rekord: 44 koolitust Eestis 

Riiklik küberturvalisuse indeks (NCSI) mõõdab 

küberturvalisuse taset enam kui 150 riigis ja mää-

ratleb prioriteetsed valdkonnad, millega tuleb neis 

riikides küberturvalisuse parandamiseks tegelda. 

Lisaks annab indeks ülevaate riikide valmisolekust 

ennetada küberrünnakuid ja -kuritegusid ning neile 

reageerida.

Vaata lisa veebilehelt  http://ncsi.ega.ee

eGA püstitas 2019. aastal uue rekordi, korraldades 

Eestis 44 e-valitsemise koolitust. Koolitustel osalesid 

delegatsioonid järgmistest riikidest:

Afganistan, Aruba, Bahama, Bhutan, Brasiilia, Eswa-

tini, India, Jaapan, Honduras, Gruusia, Guyana, 

Kambodža, Kongo Demokraatlik Vabariik, Keenia, 

Kõrgõzstan, Liibanon, Mali, Mongoolia, Palestiina, 

Prantsusmaa, Rwanda, Serbia, Sierra Leone, Ukraina, 

Ungari, Usbekistan, Türgi ja Türkmenistan.

eGA viies iga-aastane rahvusvaheline e-valitse-

mise konverents „Samad eesmärgid, erinevad 

teed”/“Same goals, different roadmaps“, mis toi-

mus 21.–22. mail 2019 Tallinnas, keskendus digi-

pöörde tegevuskavadele ning tutvustas nii Aafrika 

ja idapartnerluse riikide kui ka Euroopa Liidu ja 

muude riikide praktikaid. Konverentsil osales üle 

400 delegaadi, kes esindasid 110 riiki. Kaheksa riiki 

– Armeenia, Aruba, Bangladesh, Brunei, Ghana, 

Iraagi Kurdistani piirkond, Mauritius ja Rwanda 

– olid esindatud ministrite tasandil.

Rohkem kui 400 osalejat viiendal 
e-valitsemise konverentsil 
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Aasta partner 2019 

eGA liitus roheleppega 

eGA auhind „Aasta partner 2019“ anti üle Kõrgõzstani 

elektroonilise koostalitlusvõime keskusele andmeva-

hetuslahenduse Tunduk järjekindla rakendamise eest 

valitsuse tasandil ning e-valitsemise edendamise 

eest. Riiklikul andmevahetusplatvormil Tunduk, mis 

põhineb Eesti andmevahetussüsteemil X-tee ning 

mille eGA ja Aktors juurutasid 2016. aastal, on Kõr-

gõzstani valitsusorganisatsioonide usaldus ja toetus. 

2019. aasta lõpuks olid sellega liitunud 98 valitsusor-

ganisatsiooni ja majandusüksust ning loodud oli 477 

e-teenust. 

Kolmkümmend kolm Eesti tehnoloogiaettevõtet ja 

organisatsiooni, sealhulgas eGA, allkirjastasid Tallinn 

Digital Summit’il roheleppe, lubades viia oma tege-

vuse 2030. aastaks täielikult keskkonnasäästlikule 

alusele. Rohelepe loodi lähtuvalt globaalsete kliima- 

ja keskkonnaprobleemide ulatusest ning allakirju-

tanud liikmete ühisest soovist leida nende teravate 

probleemide lahendamiseks uuenduslikke võimalusi. 

Konkreetsemad eesmärgid ja roheleppe täiendav 

tegevuskava koostatakse 2020. aasta lõpuks.

Koostöös kirjastustega Nikkei Business Publications 

ja Mitsubishi Research and Consultancy ilmus Jaa-

panis eGA e-valitsemise käsiraamat e-Estonia.e-Go-

vernance in Practice. Raamat oli 2019. aasta juunis 

Amazon Jaapani enimmüüdud raamat. Tänaseks on 

eGA e-valitsemise käsiraamat avaldatud kolmes kee-

les: inglise, vene ja jaapani keeles. Käsiraamat tut-

vustab Eesti digiühiskonna põhiaspekte ja selgitab, 

kuidas riigi tasandil tehnoloogiad, seadusandlus ning 

kodanike ja erasektori kaasamise süsteemid toetavad 

e-valitsemist.

e-Estonia: e-Governance in Practice 
ilmus jaapani keeles 

Vaata lisa: https://catalog.ordo.gov.kg

Raamatut saab osta eGA kodulehelt: ega.ee



Partnerlus 2019. aastal
Koostöö ÜRO Arenguprogrammiga 
(UNDP)

eGA aitas kaasa UNDP ja Eesti  valitsuse koostööle, 

millega rakendatakse digipööret kestliku arengu 

eesmärkide saavutamiseks. eGA aitas välja töötada 

ja testida praktilist tööriista, mis aitab valitsustel ja 

sidusrühmadel paremini mõista oma riigi digitaalset 

võimekust, puudujääke selles ning aru saada, kuidas 

need puudujäägid mõjutavad kestliku arengu ees-

märkide saavutamist. Digipööret ettevalmistav töö-

riist valmib 2020. aastal.

Viis vastastikuse 
mõistmise  
memorandumit 
2019. aastal allkirjastas eGA vastastikuse 

mõistmise memorandumid viie organisat-

siooni või asutusega:

① Mongoolia kommunikatsiooni- ja info-

tehnoloogiaamet

② Rio Grande Do Suli osariik, Brasiilia valit-

semise ja strateegilise juhtimise minis-

teeriumi ning innovatsiooni, teaduse ja 

tehnoloogia ministeeriumi kaudu

③ Costa Rica teaduse, tehnoloogia ja 

telekommunikatsiooni ministeerium 

④ Eswatini IKT ministeerium 

⑤ Sierra Leone teaduse, tehnoloogia ja 

innovatsiooni direktoraat
Lisaks sellele on eGA nimetatud Eesti majandus- ja 

kommunikatsiooniministeeriumi ning Rwanda IKT 

ja innovatsiooni ministeeriumi vahel allkirjastatud 

memorandumi üheks elluviijaks.
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Costa Rica lepingu sõlmimine

UNDP lepingu allkirjastamine
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Digipööre säästva 
arengu eesmärkide 
saavutamise teenistuses: 
jäänud on 10 aastat
Radu Serrano
Küberturvalisuse ekspert ja projektijuht 

Kestliku arengu eesmärkide (SDG) lõppsiht on saa-

vutada jätkusuutlikkus 2030. aastaks. Seetõttu on 

meil jäänud vaid üks aastakümme, et saavutada see 

eesmärk info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 

eeliseid ära kasutades. Pole kahtlust, et digipööre on 

selle kümnendi üks kuumimaid märksõnu.

eGA ärgitab kõigi valitsustasandite otsustajaid suu-

nama tähelepanu digipöördele, sest nende püüdluste 

realiseerumine aitab otseselt või kaudselt kaasa eri-

nevate kestliku arengu eesmärkide saavutamisele. 

Toome alljärgnevalt ära, kuidas eGA e-valitsemise, 

e-demokraatia ja küberturvalisuse projektid neile 

eesmärkidele mõju avaldavad. 

1. KAOTADA 
KÕIKJAL 
VAESUS

Selle SDG saavutamisel on abiks 
rahvastikuregistri, elektroo-
nilise isikutuvastuse ja IKT 
infrastruktuuri loomine, juu-
rutamine ja/või arendamine 
ning eGA pakutavad koolitu-
sed ja nõustamistegevus. 
Kodanike nõuetekohane tuvas-
tamine on kõikehõlmavate 
sotsiaalkaitsesüsteemide (ees-
märk 1.3) tõhusa rakendamise 
ning majandusressurssidele ja 
põhiteenustele võrdse juurde-
pääsu (eesmärk 1.4) tagamise 
vajalik eeldus.

3. TERVIS 
JA HEAOLU

Sarnaselt eelmise SDG-ga või-
maldab eGA nõustamine e-riigi 
baaskomponentide kasutusele-
võtuks (nt rahvastikuregistrid, 
elektrooniline isikutuvastus 
jne) olulist edasiminekut üldise 
arstiabi kõigile kättesaadavaks 
tegemisel (eesmärk 3.8).

5. SOOLINE 
VÕRDÕIGUSLIKKUS

IKT-lahendused aitavad kaasa 
ka soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele. X-tee (Eesti and-
mevahetusplatvorm) kui ava-
liku ja erasektori e-teenuste 
alustala tagab naistele võrdsed 
võimalused teenuste kasutami-
sel, täieliku osalemise ja kõigi 
õiguste teostamise, sõltumata 
nende ametialasest või pere-
kondlikust staatusest (eesmär-
gid 5.4, 5.5, 5.6 ja 5.B).

8. INIMVÄÄRNE TÖÖ 
JA MAJANDUSKASV

Kõik avalikus sektoris toimu-
vad digipöörded omavad mõju 
ka erasektorile. Seetõttu peavad 
valitsused kõiki muutusi hoolikalt 
kavandama ja nendega arvestama. 
eGA e-valitsemise tegevuskavad 

võimaldavad luua ja ellu rakendada 
infrastruktuuri, e-valitsemise arhi-
tektuuri komponente ja teenuseid, 
mis suurendavad majanduse toot-
likkust, ja arengule suunatud polii-
tikaid (eesmärgid 8.2 ja 8.3). eGA 
toetab ka avatud andmete kasuta-
mist ja rakendamist, mis hõlbustab 
innovatsiooni kõigis sektorites.
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9. TÖÖSTUS, 
INNOVATSIOON 
JA TARISTU 

eGA ekspertkogemus tagab 
vajaliku toe digitaalse ja füü-
silise, usaldusväärse, jät-
kusuutliku ja vastupidava 
taristu (eesmärk 9.1) ja selle 
koostisosade (nt tegevus-
kavad, X-tee, elektrooni-
line isikutuvastus, registrite 
koosvõime, küberturvalisuse 
standardid/protsessid jne) 
arendamisel. Nende eelduste 
rakendamine suurendab üldi-
selt IKT ja interneti kasutamist 
ja neile ligipääsu (eesmärk 9.C).

10. EBAVÕRDSUSE 
VÄHENDAMINE

E-demokraatia tööriistad ja 
protsessid (nt osaluspõhine 
eelarvestamine, infosüsteem 
VOLIS, KOVTP teeninduspor-
taal, internetihääletus jne) 
aitavad suurendada inimeste 
kaasatust otsustusprotsessi-
desse. Need tööriistad, ava-
tud andmete kasutamine 
ning juurdepääs avaliku sek-
tori teabele ja e-teenustele 
tugevdavad kõigi kodanike sot-
siaalset, majanduslikku ja polii-
tilist kaasatust (eesmärk 10.2).

11. JÄTKUSUUTLIKUD 
LINNAD JA 
KOGUKONNAD 

Digipööre võib hõlbustada ini-
masustuse planeerimist ja hal-
damist (eesmärk 11.3). eGA-l on 
kogemusi digitaalsete kaasa-
miskavade, nutika linnadiag-
nostika ja teekaartide loomise 
ning dokumendihaldussüstee-
mide juurutamisega. Kaasava 
eelarve tutvustamine ja kasu-
tuselevõtt aitab tugevdada ka 
riikliku ja piirkondliku arengu 
planeerimist (eesmärk 11.A).

16. RAHU, ÕIGLUS 
JA TUGEVAD 
INSTITUTSIOONID 

Korruptsiooni ja altkäemaksu 
andmise vähendamine (eesmärk 
16.5), tõhusate, vastutustundlike 
ja läbipaistvate institutsioonide 
arendamine (eesmärk 16.6), 
reageerimisvõimelise, kaasava, 
osaleva ja esindava otsustus-
protsessi tagamine (eesmärk 
16.7), avalikkusele juurdepääsu 
võimaldamine teabele (16.10) 
ja/või kõigile isikutele sea-
dusliku identiteedi pakkumine 
(eesmärk 16.9) on enamiku, kui 
mitte kõikide eGA projektide 
ja digipöördega seotud tege-
vuste peamised tulemused. 
Need jõupingutused hõlmavad 
muu hulgas tegevuskavade 
väljatöötamist, abi e-lahen-
duste arendamisel, e-kabi-
neti juurutamist, e-teenuseid, 
e-demokraatia tööriistu ning 
konsultatsioone õigusaktide 
väljatöötamise ja e-valitse-
mise organisatsioonilise kor-
ralduse osas.

17.  PARTNERLUS 
EESMÄRKIDE NIMEL

eGA lahenduste portfell mõju-
tab otseselt selle kestliku 
arengu eesmärkide alaees-
märke. E-makseteenused 
mõjutavad maksude ja tulude 
sissenõudmise võimekust (ees-
märk 17.1). Eesmärgid 17.6, 17.7 
ja 17.8 saavad kasu rahvusvahe-
lise andmevahetusplatvormi 
edukast rakendamisest. Enam 
kui 6500-le koolitusel osalejale 
erinevatest maailma paikadest 
on eGA pakkunud tuge tehni-
lise, protsessipõhise, õigusliku 
ja administratiivse võimekuse 
suurendamiseks (eesmärk 
17.9). Lõpetuseks, avatud valit-
semise partnerluse poolda-
jana julgustab ja edendab eGA 
tõhusat avaliku, avaliku-era-
sektori ning kodanikuühiskonna 
koostööd (eesmärk 17.17) ning 
abistab e-demokraatia tööriis-
tade kasutuselevõtmisel, et 
tõhustada valitsuste ja koda-
nike vahelist suhtlust.

Säästva arengu eesmärgid võeti 

vastu maailma paremaks muut-

miseks ja nende saavutamiseks 

on jäänud vaid kümme aastat. 

Digipööre aitab neid eesmärke 

saavutada ja eGA saab sellele 

omalt poolt kaasa aidata. Täht-

ajast kinnipidamiseks tuleb jul-

geda rakendada meetmeid ja viia 

ellu muudatusi. E-riigi Akadeemia 

on valmis valitsusi toetama, et 

hoogustada riikide liikumist kest-

liku arengu eesmärkide poole.

E-riigi 
Akadeemia 
on valmis 
valitsusi 
toetama. 
Radu Serrano 



Valitsus vastutab  
jätkusuutliku  
digipöörde eest
Linnar Viik
Nutika valitsemise valdkonna juht 

Üleilmsed suundumused näitavad digitaaltehnoloo-

gia üha laialdasemat levikut kogu maailmas. Nii on 

digipööre saanud heaks vahendiks mis tahes riigi ja 

ühiskonna arengueesmärkide saavutamisel. Digila-

hendused võivad kaasa aidata enamiku ÜRO säästva 

arengu eesmärkide (SDG) täitmisele. Täidavad ju rii-

gid, kellel on kõrgem digitaalsete lehanduste kasu-

tamise määr, paremini ka SDG-sid. Selles protsessis 

mängivad võtmerolli valitsused, kusjuures e-valit-

semise lahendused peavad olema tihedalt seotud 

laiema majandusliku ja sotsiaalse kasuga.

On tähelepanuväärne, et suurem osa riikide eesmär-

kidest ja pikaajalistest arengukavadest sageli kattu-

vad, kuid tegevuskavad, sealhulgas ka digipöörde 

tegevuskavad, võivad riigiti erineda. Maailmas pole 

ühtegi piirkonda, mida võiks pidada homogeenseks 

riikide kogumiks, kus oleks ühtlustatud lähenemisviis, 

kuidas kasutada digitööriistu arengukavade elluviimi-

sel. Enamikus riikides pole digitehnoloogiate täielikku 

potentsiaali veel kasutatud ja digitaalse küpsuse tase 

on riigiti erinev. Riikides võivad olla erinevused ka 

linna- ja maapiirkondade vahel ning sageli saab lin-
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DIGI-
PÖÖRDE 
TEGEVUS-
KAVA

DIGITAALNE
KÜPSUS

DIGIPÖÖRDE
EESMÄRGID

Kuidas selleni 
jõuda? Kus me tahame olla?Kus me oleme?

Tegevuskavad algavad alati het-

keolukorra kaardistamisega, et 

seejärel otsustada, kuhu soovi-

takse liikuda. Digipöörde tege-

vuskavad ei ole siin erandiks. Iga 

riik on oma digitaalse küpsusega 

erineval tasemel ning seatud 

eesmärgi saavutamiseks vajalike 

ülesannete sõnastamisel on läh-

tepunktiks riigi digitaalse küpsuse 

hindamine ning sellest tõukuva 

strateegia kavandamine. Stratee-

gia, mis on laiemalt aktsepteeri-

tud nii partnerite kui ka ühiskonna 

poolt, loob usalduse kogu prot-

sessi vastu.

Visioon sellest, kuhu soovitakse 

jõuda, on suur eelis ja toidab 

ümberkujundamise protsessi, kuid 

visioonile lähemale jõudmiseks 

tuleb iga päev selles suunas ka 

samme astuda. 

Väikesed sammud iga päev, pida-

des silmas suuremat pilti, ning 

head partnerid nõustamas ja 

juhendamas – see on olnud edu 

valem nende riikide jaoks, kellega 

eGA on koostööd teinud.
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nade järgi aimata, millised digilahendused võivad 

varsti riigiüleselt reaalsuseks saada.

2019. aastal keskvalitsustega tehtud koostöö olu-

lisemad märksõnad eGA jaoks olid riigipõhine 

digitaalse küpsuse mudel ja digipöörde tege-
vuskava. Enamik meie partnerriike on mõistnud 

digipöörde olulisust ja selle liikumapanevat jõudu 

ning vaatavad avaliku halduse tõhususe ja läbi-

paistvuse tagamiseks kaugemale e-valitsemise 

põhikomponentide rakendamises.

E-valitsemise lahendused 
peavad olema tihedalt seo-
tud laiema majandusliku ja 
sotsiaalse kasuga.

Linnar Viik

Me näeme, et valitsused keskenduvad digilahen-

duste maksimaalsele ärakasutamisele – nad loovad 

digilahendusi, millel on jätkusuutlik sotsiaal-ma-

janduslik mõju. Nende uute eesmärkidega, nagu 

ka rakendusprotsesside üldise koordineerimisega, 

tuleb tegelda riikliku digistrateegia tasandil. Eel-

datava mõju saavutamiseks pööratakse kogu 

protsessi kavandamisel üha enam tähelepanu 

mittetehnoloogilistele aspektidele.

PEAMISED PROJEKTID
Avalike teenuste edendamine  
Ukrainas IT-lahenduste abil

11/2016 – 10/2020
Projekt aitab kaasa säästva arengu  

eesmärkidele (SDG) :

eGA parandab avalike teenuste osutamist Ukraina 

omavalitsustes (hromadad) ja linnades, arendades 

ja juurutades valitsuse andmevahetussüsteemi Trem-

bita ning avalike teenusekeskuste (ASC) infosüsteemi 

Vulyk. Mõlemad IT-lahendused muudavad juhtimise 

läbipaistvamaks ja tõhusamaks nii riiklikul kui ka 

kohalikul tasandil ning toetavad avalike e-teenuste 

arendamist.

Trembita muudab ELi ühekordsuse (once only) põhi-

mõtte Ukrainas reaalsuseks, võimaldades ametiasu-

tustel andmeid uuesti kasutada ning teiste asutuste 

ja avalike teenusekeskustega vahetada. Lisaks toimib 

Trembita peamise avalike e-teenuste osutamise inf-

rastruktuurina. Vulyk on kaasaegne avalike teenuse-

keskuste infosüsteem. Infosüsteem aitab parandada 

avalike teenusekeskuste pakutavate teenuste kätte-

Visioon sellest, kuhu soovitakse 
jõuda, on suur eelis ja toidab ümber-
kujundamise protsessi, kuid visioonile 
lähemale jõudmiseks tuleb iga päev 
selles suunas ka samme astuda. 

Linnar Viik
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saadavust ja kvaliteeti, arendades suhtlus- ja tööprot-

sesse ning suurendades andmete täpsust. 2020. aasta 

lõpuks rakendatakse Vulyk enam kui 400 avalikus 

teenusekeskuses üle Ukraina. 

Projekti tegevused viiakse läbi toetusprogrammi 

U-LEAD with Europe projekti EGOV4UKRAINE raames.

Rahastajad: Euroopa Liit ja selle liikmesriigid Eesti, 

Poola, Rootsi, Saksamaa ja Taani.

Benini andmevahetusplatvorm  
ja kodanikuportaal

2018 – 2020
Projektid aitavad kaasa säästva arengu  

eesmärkidele (SDG):

Projektide raames teeb eGA koostööd Cybernetica 

ASi ja kohaliku partneriga, et juurutada riigi infosüs-

teemise haldussüsteem (CatIS) ning käivitada turva-

line andmevahetus registrite vahel ja luua avalike 

teenuste veebiportaal. Turvalise andmevahetuse 

platvorm põhineb Eesti X-tee mudeli edasiarendusel 

Unified eXchange Platform’il (UXP). eGA eksperdid 

toetavad loodava andmevahetusplatvormi ja koda-

nikuportaali organisatsioonilise ülesehituse, regu-

latiivse raamistiku ning sellega seotud suuniste, 

protseduuride ja põhistandardite väljatöötamist.

Rahastaja: Benini valitsus

E-valitsuse kiirendiprogrammi  
kontseptsioon 

02/2019 – 07/2019
Projektid aitavad kaasa säästva arengu  

eesmärkidele (SDG):

Projekt tõukus lõhest teooria ja praktika vahel e-va-

litsemise arendamisel: kuidas kokkulepitud väärtused 

ja põhimõtted kanda üle rakendusprotsessi ja tehno-

loogilistesse lahendustesse. Probleemi lahendami-

seks töötas eGA välja e-valitsemise meistriklassi ja 

kiirendiprogrammi, millega tekiks võimalus pakkuda 

osalevatele valitsustele abi digilahenduste kasutu-

selevõtul. E-valitsemise meistriklass ja kiirendiprog-

ramm on pühendumuspõhised kiired ja paindlikud 

arenguprogrammid sarnaste seisukohtade ja ees-

märkidega valitsuste jaoks. See kahekordistab kiirust, 

kolmekordistab mõju ja tagab üleminekuprotsessi jät-

kusuutlikkuse.

Rahastaja: Rockefelleri Fond

Plokiahela integreerimine  
Roheneemesaarte  
faktooringu portaali

02/2019 – 08/2019
Projektid aitavad kaasa säästva arengu  

eesmärkidele (SDG):

eGA pakkus tehnilist ja juriidilist oskusteavet plokia-

helatehnoloogia integreerimiseks Roheneemesaarte 

faktooringu portaali ning abistas Roheneemesaarte 

ministeeriumidevahelise innovatsiooni ja infoühis-

konna komisjoni (NOSi) operatiivüksust portaali 

arendamisel. Selle tulemusel töötati välja portaali 

IT-arhitektuur ning testiti plokiahela lahendusi.

Rahastaja: NOSi

Seminar Cabo Verdel
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Vaikse ookeani arenguabi riikide  
teadlikkuse tõstmine

09/2018 – 12/2019
Projektid aitavad kaasa säästva arengu  

eesmärkidele (SDG):

eGA suurendas Vaikse ookeani piirkonna riikide Paa-

pua Uus-Guinea, Saalomoni saarte, Vanuatu, Samoa, 

Tonga Kuningriigi ja Fidži valitsuste teadlikkust digi-

taalsete teenuste osutamise võimalustest. Projekt 

julgustas Vaikse ookeani piirkonna valitsusi kasu-

tama digitehnoloogiaid, suurendas nende võimekust 

e-valitsemise tegevuskava väljatöötamiseks, raken-

damiseks ja rahastamiseks. Samuti andis projekt 

valitsustele võimaluse kaasata rahastajaid, investo-

reid ja muid tugiteenuste pakkujaid avaliku ja erasek-

tori partnerluse edendamise kaudu.

Rahastajad: Austraalia valitsus ja Eesti 

välisministeeriumi arengukoostöö fond

Mauritiuse majandusdiplomaatia  
digiteerimine

05/2019 – 03/2020
Projektid aitavad kaasa säästva arengu  

eesmärkidele (SDG):

eGA projektimeeskond abistas Mauritiuse Vabariigi 

välissuhete, piirkondliku integratsiooni ja rahvus-

vahelise kaubanduse ministeeriumi IKT-lahenduste 

kasutusele võtus nende igapäevastes organisatsioo-

nilistes protsessides ja suhtluses. Projekti raames 

võttis ministeerium kasutusele elektroonilise andme-

haldussüsteemi, teadmushaldussüsteemi, arhiivid ja 

videopõhise koosolekutarkvara.

Rahastaja: Mauritiuse välisministeerium

E-valitsuse tehniliste ja ärisüsteemide 
nõustamine

04/2019 – 03/2021
Projektid aitavad kaasa säästva arengu  

eesmärkidele (SDG):

Selles projektis arendab eGA Kiribati teabe-, kom-

munikatsiooni-, transpordi- ja turismiministeeriumile 

e-valitsemise süsteeme ja sidevõrgustikku, mis ühen-

dab valitsusasutusi ja loob aluse e-valitsemise lahen-

duste järkjärguliseks kasutuselevõtuks. Nii aidatakse 

kaasa valitsuse sisemise tõhususe parandamisele 

ning avalike teenuste osutamisele ettevõtetele ja 

ühiskonnale.

Rahastaja: Maailmapank

Vietnami e-valitsuse tegevuskava

06/2018 – 01/2019
Projektid aitavad kaasa säästva arengu  

eesmärkidele (SDG):

eGA abistas Vietnami Sotsialistliku Vabariigi Riigi-

kantseleid realistliku plaani väljatöötamisel e-ka-

bineti ja e-konsultatsioonide ning e-teenuste 

arendamiseks. Tegevuskava hõlmas ka seda, kuidas 

e-kabinet, e-konsultatsioonid ja e-teenuste arenda-

mine haakuvad lähitulevikus arendatava andmeva-

hetusplatvormiga.

Rahastaja: Maailmapank

Digital Summit Austraalias

Seminar Vaikse ookeani piirkonna riikide esindajatele
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Tõnis Mäe
Tehnoloogia 

valdkonna juht

Tehnoloogia on digiühiskonna üks peamisi kompo-

nente. Õige tehnoloogia valimine ja selle süsteemne 

rakendamine on e-valitsemise arendamisel võtme-

küsimuseks. eGA enam kui 17 aasta pikkune nõusta-

miskogemus näitab, et riigid, kes on oma digitaalse 

arengu alguses rajanud tugeva tehnoloogilise aluse, 

suudavad kiiremini luua jätkusuutliku e-riigi. Pööra-

maks tehnoloogiaküsimustele suuremat tähelepanu 

ning toetamaks valitsusi e-valitsemise strateegiate ja 

tegevuskavade elluviimisel, lõi eGA 2019. aastal teh-

noloogia valdkonna.

E-riigi Akadeemia tehnoloogiameeskond aitab koos-

töös välisekspertidega valitsustel ja organisatsiooni-

del välja töötada ja juurutada digitaalseks arenguks 

vajalikku e-valitsemise arhitektuuri ning rakendada 

selle komponente.

Tehnoloogiaprogramm abistab ja nõustab valitsusi 

järgmistes valdkondades: 

• koostalitlusvõime raamistiku väljatöötamine ja teh-

niliste lahenduste (peamiselt X-tee) juurutamine, 

• elektroonilise isikutuvastuse raamistikud ja lahen-

dused (ID-kaart, Mobiil-ID, Smart-ID),

• digitaalsete andmebaaside (registrite) loomine ja 

e-teenuste (nt e-teenuste portaal) pakkumine,

• e-riigi teenuste ja infosüsteemide haldamine,  

• tehnilise infrastruktuuri (andmevõrgud, andmekes-

kused, pilvelahendused jne) arendamine,

• valitsuse istungite elektroonilise infosüsteemi aren-

damine ja juurutamine.

eGA loodud valitsuse istungite elektroonilist infosüs-

teem põhineb Eesti valitsuse istungite infosüsteemi 

kogemustel, kasutab kaasaegset tehnoloogiat ning 

on kohandatav ka teistele riikidele. 2019. aasta lõpus 

valmis prototüüp Bahama valitsusele. 2020. aastal 

jätkame lahenduse täiustamist, et saaksime seda 

pakkuda igale riigile, kes soovib muuta oma valitsuse 

istungid tõhusaks ja paberivabaks.

Uus programm: 
tehnoloogia 
muudab ideed 
reaalsuseks

Valitsuse istung Eestis
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Kristina Reinsalu
E-demokraatia valdkonna juht 

E-demokraatia: uued oskused  
ja e-tööriistad kogukonna  
võimestamiseks

Kuna demokraatia tervis kogu maailmas muutub jär-

jest hapramaks, tuleb pöörata suuremat tähelepanu 

kogukonna võimekuse tõstmisele ja (e-)vahendite 

kasutuselevõtule. Usume, et praegusel paljude rii-

kide jaoks tormilisel ja rahutul ajal on kodanikuühis-

konna elujõud, energia ja tugevus muutunud veelgi 

olulisemaks. Demokraatia uuenemine on võimalik, 

kui rakendada kodanikuenergiat koos kollektiivse tar-

kusega, mida toetab digitaalsete tööriistade nutikas 

kasutamine.

2019. aastal töötasime Moldovas välja uue e-demo-

kraatia tööriista – kogukonnaplatvormi võitluseks 
korruptsiooniga. Platvorm võimaldab kasutajatel 

testida oma arusaamu korruptsioonist ja ära tunda 

korruptsiooniohtlikke olukordi, samuti teatada konk-

reetsetest korruptsioonijuhtumitest, millest nad on 

teada saanud või mida ise kogenud. Moldova koda-

nikuühiskonna organisatsioonid kasutavad portaali 

laekunud sisendit korruptsioonivastase võitluse eda-

siseks kavandamiseks.

Kuid korruptsiooni võib esineda ka arenenud riikides. 

Seepärast oleme ühendanud jõud Transparency Inter-

national Eestiga ja koolitanud Eesti omavalitsusi, et 

tõsta nende teadlikkust. Samuti oleme aidanud oma-

valitsustel leida uusi innovaatilisi tehnoloogiaid, mis 

aitaksid suurendada otsustusprotsesside läbipaistvust 

ja vältida korruptsiooniohtlikke olukordi.

Oleme aktiivselt propageerinud ka avatud valitse-
mise partnerluse (OGP) väärtusi ja põhimõtteid ning 

aidanud mitmeid omavalitsusi avatud valitsemise 
rakendamisel Eestis, Lätis ja mujal. On hea meel 

tõdeda, et meil on mõned tõelised avatud valitse-

mise meistrid, näiteks Elva vald ja Tartu vald, kes on 

Demokraatia uue-
nemine on võima-
lik, kui rakendada 
kodanikuenergiat 
koos kollektiivse 
tarkusega, mida 
toetab digitaalsete 
tööriistade nutikas 
kasutamine. 

Kristina Reinsalu



PEAMISED PROJEKTID
Harida. Kaasata. Võimestada. Kogukon-
na tööriistad korruptsioonivastaseks 
võitluseks

07/2018 – 03/2020
Projekt aitab kaasa säästva arengu 

eesmärkidele (SDG) :

Projekti üldine eesmärk on tõsta Moldova ühiskonna 

teadlikkust korruptsioonist ning astuda senisest 

aktiivsemalt koruptsiooni vastu oma kodanikke koo-

litades, kaasates ja võimestades IKT vahenditega. Sel 

otstarbel töötati välja korruptsioonivastase võitluse 
veebiplatvorm, mis võimaldab kasutajatel testida 

oma arusaamu korruptsioonist ja ära tunda korrupt-

siooniohtlikke olukordi, samuti teatada konkreetse-

test korruptsioonijuhtumitest.

Uuri lähemalt: https://faracoruptie.md

Rahastajad: Eesti Välisministeerium arengukoostöö 

fondist ja Avatud Ühiskonna Instituut

Mobiilsete noorte mõjuvõimu  
suurendamine Euroopa Liidus (EMY)

02/2019 – 02/2021
Projekt aitab kaasa säästva arengu 

eesmärgile (SDG) :

Projekti „ELi noorte osaluse suurendamine poliitili-

ses elus“ (EMY) põhieesmärk on toetada ja edendada 

välismaal õppivate noorte ELi kodanike, nn „mobiilse-

teks ELi noorte” kaasamist ja demokraatlikku osalemist 

vastuvõtva riigi poliitilises elus, sealhulgas 2019. aasta 

mais toimunud Euroopa Parlamendi valimiste ajal. eGA 

ülesandeks on tõsta teadlikkust ja korraldada kaasa-

mistegevusi mobiilsete ELi 

noortega Eestis.

Rahastaja: 
Euroopa Komisjon

oma juhtimispraktikad täielikult ümber kujundanud 

ning kasutusele võtnud mitmed uuenduslikud kaasa-

mismeetmed. Tänu meie märkimisväärsele praktili-

sele kogemusele kutsuti eGA osalema OGP kohaliku 
mudeli töötoas ning uue OGP kohaliku strateegia 
elluviimisel.

2019. aasta oli maailmas aktiivse kodanikuosaluse 

aasta. Lisaks kogu maailmas demokraatia kaitseks 

toimunud meeleavaldustele kerkis esile ka noorte 

põlvkondade ärkamise uus laine sooviga etendada 

aktiivset rolli keerukate üleilmsete probleemide tõs-

tatamisel ja lahendamisel. Sellega haakub ka meie 

projekt Euroopa Liidu noorte osaluse suurenda-
mine poliitilises elus (EMY), mis on seadnud sihiks 

suurendada noorte eurooplaste teadlikkust ja moti-

vatsiooni poliitikas osalemiseks. Selleks soovime 

paremini mõista Eestis või Austrias õppivate ja ela-

vate noorte mobiilsete ELi kodanike valmisolekut 

osaleda vastuvõtva riigi poliitilises elus. Projekti käi-

gus tuvastame ka takistused mobiilsete ELi kodanike 

kaasamisel sihtriikides. Enne ja pärast Euroopa Parla-

mendi valimisi on toimunud arutelud mobiilsete ELi 

noortega, et kaardistada noorte valijate arvamusi ELi 

2019. aasta valimiskampaaniate kohta. Projekt alles 

kestab, kuid sellele vaatamata jagasime EMY projekti 

esialgseid järeldusi juba Brüsselis Euroopa avaliku 

kommunikatsiooni konverentsil.

Uus aasta toob meile uusi ülesandeid ja võimalusi, mis 

toob kaasa e-demokraatia valdkonna tööpõllu laiene-

mise nii geograafiliselt kui ka sisuliselt. Näiteks alus-

tame uut projekti kodanike suuremaks kaasamiseks 

digitaalarengu tegevuskava loomisse Balkani riikides.
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Riiklik küber-
turvalisus

Epp Maaten
Riikliku küber-

turvalisuse 

valdkonna juht 

Riiklik küberturvalisuse indeks  
reastab enam kui 150 riiki

Riiklik küberturvalisuse indeks (NCSI) jõudis 2019. 

aasta lõpus märkimisväärse saavutuseni, avaldades 

veebilehel nci.ega.ee enam kui 150 riigi küberturvali-

suse reitingud ning vastavad tõendusandmed.

2019. aastal oli meie tähelepanu koondunud teabe 

kogumisele ning täiendavate koostööpartnerite leid-

misele. NCSI meeskonna uute koostööpartnerite abil 

lisati indeksisse enamiku Ladina-Ameerika riikide 

küberturvalisuse teave.

Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) 

tehtud küberturvalisuse indeksite võrdlus näitab, et 

NCSI on üks detailsemaid kasutusel olevaid indekseid. 

NCSI eeliseks on, et hinnates riikide küberturvalisust, 

aidatakse samas valitsustel jõuda ühise arusaamani 

riigi olukorrast, tuvastada puudujääke suutlikkuses ja 

küberturvalisust parandada.

Eelmisel aastal uuendasime NCSI veebilehte, kus nüüd 

saab näha iga riigi reitingute ajalugu ning registreeruda 

riigi koostööpartnerina või edastada tõendusmater-

jali mõne konkreetse näitaja kohta. Koostööpartne-

rid hakkasid saama ka automaatseid teavitusi nende 

andmekogumite vastu võtmise ja avaldamise kohta. 

Lisaks avaldasime NCSI metoodika versiooni 2.1, mille 

tõttu muutus riikide järjestus indeksis.

Türgi ja Moldova valitsuste nõustamine

Lisaks indeksile oleme nõustanud Türgi ja Mol-

dova valitsusi küberturvalisuse arendamisel. Türgis 

keskendusime Türgi võrgu- ja infoturbe valdkonna 

õigusraamistiku ning institutsionaalse suutlikkuse 

vastavusse viimisele Euroopa direktiiviga. NISi direk-

tiiviga nähakse ette meetmed võrgu- ja infosüstee-

mide kõrge ühise turbetaseme saavutamiseks kogu 

ELis. Projekti peamisteks tulemusteks on Türgi senise 
praktika analüüs, seadusandlike ettepanekute 

ettevalmistamine ja info- ja kommunikatsiooniteh-

noloogia ameti (ICTA) vastava personali võimekuse 

parandamine rakendada ELi võrgu- ja infoturbe direk-

tiivi ja liikmesriikide tavu.

Moldovas arendasime riigi institutsionaalset suut-

likkust küberturvalisuse valdkonnas. Korraldasime 

infoturbe haldamise koolitusi „ISO 27001, Lead 

Implementer“ ja „ISO 27001, Lead Auditor“ ning 

küberturvalisuse õppusi Moldova riigiasutuste küber-

turvalisuse spetsialistidele. Kõrgetasemeline õppus 

küberrünnakuga hakkama saamiseks korraldati koos-

töös ettevõttega CybExer Technologies. 
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PEAMISED PROJEKTID
NISi direktiivi rakendamine  
Türgis 

Aeg: 2019–2020

Projekt aitas kaasa Türgi õigusliku raamistiku ja insti-

tutsionaalse suutlikkuse vastavusse viimisele võrgu- 

ja infoturbe valdkonnas NISi direktiiviga 2016/1148. 

Direktiiv näeb ette meetmed võrgu- ja infosüstee-

mide kõrge ühise turbetaseme saavutamiseks kogu 

ELis. Projekt hõlmas töötubade ja õppekäikude kor-

raldamist ning olukorra analüüsi ning seadusandlike 

ettepanekute ettevalmistamist.

Rahastaja: Euroopa Liit

Juhtivpartner: KMO Information Systems

Moldova küberturvalisuse  
võimekuse arendamine 

Aeg: 2018–2020

Aitasime Moldova e-valitsemise agentuuril välja 

töötada turvalise e-valitsemise rakenduskava õigus-

aktide täiustamise, uue riikliku küberturvalisuse 

strateegia väljatöötamise ning koolituse ja nõusta-

mise abil.

Rahastaja: Eesti välisministeeriumi 

arengukoostöö fond

Riiklik küberturvalisuse  
indeks 

Aeg: 2018–2020

2016. aastal käivitatud ja 2018. aastal täiustatud NCSI 

aitab süstemaatiliselt mõõta ja üles ehitada riikide 

küberturvalisuse võimekust. Projekt keskendus uue 

veebilehe väljatöötamisele, metoodika täiustami-

sele ja andmete hindamisele. Riiklik küberturvalisuse 

indeks näitab praegu enam kui 150 riigi pingerida 

koos vastavate tõendusandmetega.

Rahastaja: Eesti välisministeeriumi 

arengukoostöö fond

Küberturvalisuse eksperdid Janne Järvinen, Kimmo 
Ruosku, Epp Maaten e-valitsemise konverentsil
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Riiklik küberturvalisuse indeks 
(NCSI) kaardistab riikide 
valmisolekut küberrünnakuteks

Epp Maaten, 
Riikliku küberturvalisuse valdkonna juht  

Meie digitaalse eluviisi kaitsmine on keeruline 
ülesanne nii valitsustele kui ka ettevõtetele. Kuid 
mille alusel me oma edu tegelikult hindame? Kui 
turvaline on meie riigi küberruum ja mida saak-
sime selle parandamiseks ära teha? 

Neid küsimusi esitavad endale regulaarselt paljud 

valitsused, kuid selleks, et arendada ja mõõta küber-
turvalisust riiklikul tasandil, pole varem häid töö-
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riistu olnud. Ehkki on olemas mitu erinevat indeksit, 

ei avalikusta paljud väljaanded kogu metoodikat ega 

hindamiskriteeriume. Siin tulebki appi riiklik küber-
turvalisuse indeks. 

Riiklik küberturvalisuse indeks (või NCSI) põhineb 

E-riigi Akadeemia pikaaegsel valitsuste ja organisat-

sioonide nõustamise kogemusel küberturvalisuse 

valdkonnas. Indeks kujutab endast nii küberturvali-
suse võimekuse suurendamise tööriista kui ka läbi-

paistvat ja süsteemset hindamismetoodikat riikliku 

küberturvalisuse mõistmiseks ja juhtimiseks.

Kaardistades enam kui 150 riigi küberturvalisuse olu-

korda, keskendub NCSI sellele, kuidas saavad selleks 

pädevad riigiasutused riigi küberturvalisust suuren-

dada. NCSI mõõdab riigi valmisolekut küberohtude 

ennetamiseks riiklikul tasandil ning valmidust tulla 

toime küberintsidentide, küberkuritegevuse ja ulatus-

like kriisidega. Näiteks Soome ja Gruusia on võtnud 

NCSI aluseks oma riigi küberturvalisuse hindamisel ja 

parendamisel.

NCSI-s välja toodud valdkondade analüüsimine aitab 

tuvastada puudujääke poliitikas ja strateegiates, 

millega tuleb riigi küberturvalisuse parandamiseks 

tegelda. Tasemel küberturvalisus tähendab ka seda, 

et riigis on olemas tõhusad protseduurid küberintsi-

dentide ennetamiseks, avastamiseks ja neile reageeri-

miseks. Samuti seda, et katkestuste minimeerimiseks 

osatakse kavandada vastumeetmeid ja neis kokku 

leppida ammu enne küberrünnakute toimumist. 

NCSI kaardistatud riikide veebilehed kujutavad endast 

sadu linke ja dokumente sisaldavat andmebaasi, 
kus saab tutvuda materjalidega, millel NCSI eksper-

tide hinnangud põhinevad. Seega on NCSI väärtus-
lik tasuta jagatava teabe allikas, kus kirjeldatakse 

üksikasjalikult, kuidas riigid oma küberturbe väljakut-

setega toime tulevad. 

Soovite värskendada 
NCSI-s oma riigi kohta 
käivat teavet? Teil on 
parendusettepanekuid?

Võtke ühendust NCSI meeskonnaga 

e-posti aadressil ncsi@ega.ee!

Tutvuge NCSIga veebilehel 

ncsi.ega.ee.

1. Kreeka

2. Tšehhi

3. Eesti

4. Leedu

5. Hispaania

6. Prantsusmaa

7. Soome

15. Itaalia

16. Šveits

17. Suurbritannia

18. Malaisia

19. Rumeenia

20. Läti

8. Taani

9. Holland

10. Saksamaa

11. Singapur

12. Slovakkia

13. USA

14. Serbia
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Pärast 17 aastat tööd mitmete riikidega on koolitus-

kursused jätuvalt eGA üks peamisi tegevusvaldkondi. 

Meie individuaalsel lähenemisel põhinevad e-valit-

semise koolitusprogrammid on loodud riikidele, kes 

soovivad suuniseid oma digipöörde kavandamisel 

või elluviimisel. Eestisse koolitusele tulek või Eesti 

ekspertide küllakutsumine on sageli esimene samm 

e-valitsemise ülesehituse mõistmisel, sest väga 

sageli seisavad organisatsioonid silmitsi küsimus-

tega, millest ja kuidas alustada elektrooniliste lahen-

duste väljatöötamist.

Oma koolituskursusel tutvustame e-riikideks pürgi-

vate riikide ametnikele Eesti ja rahvusvahelisi tavasid 

e-valitsemise ülesehitamisel. Arutelude ja küsimus-

tike abil analüüsime riigi hetkeolukorda, selgitame 

välja riigi vajadused ja kursuse lõpus kaardistame 

võimalikud lahendused.

2019. aasta oli meie jaoks rekordiline, sest korralda-

sime Eestis 44 koolitust. Tavapäraselt jääb koolituste 

arv 30 piiresse aastas. eGA koolitused on tavaliselt 

nädalapikkused, andes piisavalt aega käsitleda erine-

vaid teemasid süvitsi. Koolituse sisu valmistame ette 

E-valitsemise 
koolitused
Annela Kiirats
Koolitusjuht  

koostöös riigi kontaktisikuga. Nii saame tugineda aja-

kohasele teabele riigi lahendamist vajavatest prob-

leemidest ja teame, millised on osalejate ootused.

eGA ekspertidel on praktiline kogemus e-valitsemise 

organisatsiooni ülesehitamisel, õigusaktide välja-

töötamisel, muudatuste juhtimisel ja e-valitsemise 

arhitektuuri kavandamisel. Lisaks oma asutuse eks-

pertidele kaasame koolituste läbiviimisel ka väliseks-

perte avalikust sektorist, erasektorist (ettevõtted, 

kes teevad koostööd riigiasutustega; idufirmad jt) ja 

akadeemilistest ringkondadest, et esitleda erinevaid 

vaatepunkte.

Hoidmaks end kursis e-valitsemise arengutega, kuulu-

vad eGA eksperdid mitmesugustesse e-valitsemisega 

seotud ümarlaudadesse ja meeskondadesse Eestis 

ning osalevad arvukatel rahvusvahelistel üritustel. 

See annab võimaluse võrrelda erinevaid e-ühiskondi 

kogu maailmas.

Ootame kõiki riike oma koolitustele koguma inspirat-

siooni e-valitsemise rakendamiseks oma riigis. Ehita-

gem koos e-ühiskonda kõikjal maailmas!

Meie individuaalsel lähenemi-
sel põhinevad e-valitsemise 
koolitusprogrammid on loo-
dud riikidele, kes soovivad 
suuniseid oma digipöörde 
kavandamisel või elluviimisel.

Annela Kiirats
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KOOLITUSKURSUSED  
2019. AASTAL

Koolituskursused aitavad kaasa 

kestva arengu eesmärgi 17 saa-

vutamisele, soodustades part-

nerlust ja teadmiste jagamist.

44 koolituskursust Eestis 

445 välisriigiametnikule

E-valitsemise seminarid 

15 riigis rohkem kui 

1000 inimesele.

Delegatsioonid, kes osalesid 
2019. aastal Eestis koolitus-
tel, tulid järgmistest riikidest:

Afganistan, Aruba, Bahama, Bhutan, Brasii-

lia, Eswatini, India, Jaapan, Honduras, Gruu-

sia, Guyana, Kambodža, Kongo Demokraatlik 

Vabariik, Keenia, Kõrgõzstan, Liibanon, Mali, 

Mongoolia, Palestiina, Prantsusmaa, Rwanda, 

Serbia, Sierra Leone, Ukraina, Ungari, Usbekis-

tan, Türgi ja Türkmenistan.

Üle 6500 osaleja

KOOLITUSKURSUSED  
AASTATEL  2003–2019 

Eestit on külastanud 

osalejad 89 riigist

Oleme korraldanud 

328 koolituskursust 

ja seminari

Aruba peaminister ning Armeenia ja Rwanda IT-ministrid 
tutvuvad valitsuse istungite infosüsteemiga



eGA tegevus aastatel 
2002.–2019. a
Rahastajad 2019. a
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Euroopa Komisjon

SIDA (Rootsi)

Eesti Välisministeerium

USAID (AÜ)

Rahvusvahelised organisatsioonid

GIZ (Saksa)

Maailmapank

IADB

ÜRO

USAID

EBRD

Teised rahastajad

138 595

1 894 135

831 572

923 968

277 191

46 198

46 198

46 198

46 198

46 198

92 397

230 992
Kokku: 4 619 842

18%

3%

41%

10%

27%

1%

2019

Eesti Välisministeerium

Euroopa Komisjon

SIDA (Rootsi)

USAID (AÜ)

Teised rahastajad

Ettevõtlustulu

2017

11%
5%

4%
15%

37%28%

2018

19%

31%

20%

9%

1%

20%

2016

20%

14%

21%6%

10%

29%

2015

20%

14%

21%6%

10%

29%

Rahastusallikad 2015 – 2019



Tehtud tööde maht riikide lõikes 2017. – 2019. a (eurodes)

Partnerriigid 2019. a
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Armeenia Eesti Gruusia Kõrgõzstan Moldova Aafrika
riigid

Palestiina Teised
riigid

Ukraina Kariibi mere
riigid

500 000

1 000 000

2 527 295 1 874 270

20182017 2019

750 000

250 000

0 500 000

Benin
Madagaskar

Teised Aafrika riigid
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Personalikulud

Reisikulud

Teised otsekulud

Administratiivsed kulud

Allhanked

Finantstulu

Tulud kokku: 4 619 842 €

Kulud kokku: 4 599 907 €

Kasum: 27 740 €

1 794 251 398 541 369 996

577 872 1 459 247

7 805

Tulud ja kulud 2019. a (prognoos)
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