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E-riigi Akadeemia 
aitab suurendada 
ühiskondade 
konkurentsivõimet
E-riigi Akadeemia (eGA) on mittetulunduslik
sihtasutus, mis asutati 2002. aastal, et toetada
ühiskondade konkurentsivõime suurendamist.

Toetame avaliku sektori ja kodanikuühiskonna 
organisatsioone digipöörde elluviimisel. Sel ees-
märgil analüüsime teavet, loome teadmisi e-riigi 

ja digipöörde kohta ning jagame Eesti ja rah-
vusvahelisi häid tavasid valitsustele ja teistele 
sidusrühmadele üle kogu maailma.
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2020. aasta lühiülevaade

EU4DigitalUA
on tegevuste hulga 
ja rahastuse poolest suurim, 
kokku 9,6 miljoni euroni 
ulatuv projekt

Tonga  
kuningriik  
on kõige kaugem riik, 
mida eGA on nõustanud

1100+
osalejat 135 riigist 
ja territooriumilt 2020. aasta 
e-valitsemise konverentsil 

307
osalejat meie 
koolitustel Eestis 
ja e-kursustel 

160
riigi ja territooriumi küber-
turvalisuse tase on hinnatud 
riikliku küberturvalisuse indeksi 
(NCSI) alusel

236
partnerorganisatsiooni, 
kellega eGA on 
koostööd teinud

31%
on suurenenud eGA töötajate 
arv 2020. aastal. eGA-l on 
Eestis, Ukrainas ja Serbias 
kokku 46 töötajat 

55
projekti viisime ellu 
2020. aastal

7
riigi digiküpsust oleme 
põhjalikult hinnanud 

5,8 M
miljonit eurot oli käive

7
vastastikuse mõistmise memo-
randumit oleme alla kirjutatud 
EL-i, Ghana, Hispaania, 
Sri Lanka, Suriname ja Ukraina 
organisatsioonidega

132 countries
riiki on kasutanud eGA 
ekspertide teadmisi 
e-valitsemise poliitika 
kavandamisel 
ja ellurakendamisel
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Viimase aasta jooksul oli ilmselt kõigil hetki, mil 
tundus, et selle aasta oleks küll võinud tervi-
kuna vahele jätta. Kontorid olid tühjad. Tegime 
veebipõhist kaugtööd rohkem kui kunagi varem. 
Koosolekute kõige levinumad fraasid olid „Kas 
te kuulete mind?“ või „Lülitage mikrofon sisse”. 
Reisisime vähem kui kunagi varem. Ent kõigele 
sellele vaatamata oli 2020. aasta E riigi Akadee-
mia (eGA) ajaloos üks paremaid aastaid.

Kõik tänu meie suurepärastele meeskonnaliik-
metele. Et olla võimelised täitma kõiki ülesan-
deid, suurendasime oma majasisest kompe-
tentsi. Kokku kasvas eGA töötajate arv 2020. 
aastal 31%. Aasta lõpuks oli E-riigi Akadeemial 46 
meeskonnaliiget kokku kolmes riigis. Nad kõik on 
pühendunud maailma paremaks muutmisele, et 
suhtlus riigiga oleks inimeste jaoks läbipaistvam, 
avatum ja probleemivabam.

Esiletõstmist väärib meie Ukraina meeskond, 
kes vaatamata keerulistele oludele ja liikumispii-
rangutele viib edukalt lõpule väga olulist digi-
pöörde projekti EGOV4UKRAINE ja käivitab uut 

Kas te kuulete 
mind?

projekti EU4DigitalUA. Mõlema projekti eelarve 
on peaaegu 10 miljonit eurot; projekte rahasta-
vad Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid.

2020. aastal avardasime oma tegevusvälja. 
Oma teadmiste viimiseks Aasia ja Vaikse 
ookeani turgudele lõime koos Jaapani mõtteko-
jaga Mitsubishi UFJ Research and Consulting 
ühisettevõtte Digital Governance Academy 
Asia-Pacific.

Oleme oma eesmärgiks seadnud kogukondade 
konkurentsivõime suurendamise,  toetades 
valitsusi ja kodanikuühiskonna organisatsioone 
digipöörde elluviimisel. Meie eesmärk ei ole 
digimuutus kui asi iseeneses. Meie siht on 
läbipaistev, tõhus ja demokraatlik juhtimine, mis 
toob kasu kodanikele ja ettevõtetele. E-riigi Aka-
deemia on aastaid jaganud valitsustele Eesti 
paremaid kogemusi. Nüüd jagame üha enam 
ka teiste riikide edulugusid. Nii näiteks Mon-
goolia valitsus soovib õppida Ukraina valitsuse 
ja Kasahstani valitsus Kõrgõzstani värsketest 
kogemustest. E-riigi Akadeemia roll on olla nii 
teejuht kui ka osapoolte kokkuviija.

E-riigi Akadeemia kliente on peaaegu kõigil 
mandritel. 2020. aastal tegime koostööd 
näiteks Mongoolia valitsusega Aasias, Tonga 
Kuningriigiga Okeaanias, Ukraina ja Moldova 
Vabariigiga Euroopas, Beniniga Aafrikas ja 
Brasiiliaga Lõuna-Ameerikas. Kokku viisime ellu 
55 projekti.

Kõigele vaatamata oli 2020. aasta 
E-riigi Akadeemia ajaloos 
üks paremaid aastaid.

Hannes Astok

Digilahendused 
on kriisiajal palju vastupidavamad 
kui kiviehitised. 

Hannes Astok

Hannes Astok
Tegevdirektor 
ja juhatuse esimees 
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Aastast 2020 sai digipöörde kiirendusaasta. 
Pandeemia tõttu on valitsused pidanud üle 
vaatama senised koordinatsiooni mudelid ja 
korra ning kolima veebikeskkonda. Mullusest 
aastast võtavad paljud organisatsioonid kaasa 
tõdemuse, et digilahendused on kriisiajal palju 
vastupidavamad kui kiviehitised. Digilahendused 
toetavad kodus töötamist, kodus õppimist ja 
isegi koduseid raviprotseduure. Ent selgemini 
kui kunagi varem on paljud valitsused mõist-
nud vajadust viia kiiresti loodud digilahendu-
sed kindlale alusele. Selle aluse loomist tuleb 
alustada kohe, et vältida ajutiste ebaturvaliste 
lahenduste kinnistumist.

Et heita pilk 2020. aastal tekkinud uuele nor-
maalsusele ja otsida uusi perspektiive, kutsume 
teid kõiki osalema meie veebipõhisel e-riigi 
konverentsil 18 – 20. mail! Teeme digipöörde 
teoks! Kõikjal.

Soovid osaleda e-riigi konverentsil 
2021? 

Registreeru konverentsile, et olla 
osa rahvusvahelisest e-riigi kogukon-
nast! Kutsume sind osalema kõikidel 
sessioonidel, looma ja värskendama 
kontakte valdkonna arendajatega üle 
maailma ning külastama expo-d.

Registreerimine, konverentsiprog-
ramm, teave esinejate kohta ja 
muu praktiline teave on veebilehel 
egovconference.ee. Kohtumiseni!

Kas te 
kuulete 

meid 
hästi? 

https://2021.egovconference.ee/
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2020. aasta algas tavapäraselt, ilma et miski 
oleks viidanud vajadusele digisiiret  kiirendada. 
Tegevuskavad olid paigas ja kõikidel valitsustel, 
kellega koostööd teeme, oli järgnevateks kuu-
deks juba midagi plaanis.

Siis aga tabas meid täie jõuga COVID-19 pan-
deemia. Sel puhul tuleb taas kasutada sõna, 
mida oleme viimastel aastatel ikka ja jälle kuul-
nud digitaalse majanduse kohta: häire. Lisaks 
igasugusele suhtekorraldus- või turundusretoo-
rikale mängis epideemia tõepoolest kõige häiri-
vamat rolli. See olukord mõjutab jätkuvalt meie 
majandust, sotsiaalseid suhteid ja harjumusi, 
muutes agressiivselt vanu ja moodustades uusi.

Töö ja teenuste pakkumise nihkumine internetti 
on olnud selle kriisi iseloomulikuim element. 
Mõned valitsused olid selleks rohkem valmis, 
kui teised. Kui enne COVID-19 võis digilahen-
dusi käsitleda täiendavate lahendustena, mis 

Maailma 
parim digisiirde 
eestvedaja

toetaks olemasolevat teenuseosutamist, siis 
nüüd seisavad valitsused silmitsi mõnevõrra 
uskumatu stsenaariumiga, kus tuleb küsida, 
mis saab siis, kui internet on ainuke toimiv asi, 
nendib Linnar Viik.

Enamik riike pidi sel juhul toetuma riigisisestele 
oskustele, pädevusele ja infosüsteemidele. 
Võttis aega, et mõista, kuidas rakendada juba 
loodud IT-lahendusi, et tagada teenuste ja riigi 
toimimine. „Aga kui teil ei ole digitaalallkirja, and-
mevahetust ega muid peamisi elemente olemas 
ja töös, ei ole teil võimalik neid ka ühe nädalava-
hetusega luua,“ hoiatab Viik.

Kriis uuendusmeelsuse 
teenistuses 
Vastus on lihtne: jah, soodustavad küll. Kriitilises 
olukorras on vaja uuendusi, et töötada välja ja 
rakendada vastupidavaid lahendusi ja plaane, 
mis aitaksid olukorraga toime tulla.

Konkreetsel juhul „algab kõik digitaalse ühis-
konna valmisolekust, mis ei tähenda üksnes 
nutitelefoni ega Interneti kasutamist,“ ütleb 

Digisiire ei ole sprint. Seda võiks 
nimetada pigem maratoniks, 
kus edasiliikumine on paljude 
pidevate väikeste sprintide summa. 

Linnar Viik

Pandeemia 
tõttu

Federico 
Plantera
WordsMatter OÜ 
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Viik. Võtmetähtsusega tõhusate lahenduste väl-
jatöötamisel on neli komponenti. Nendeks on:
• ühenduvus ja võrguvalmidus,  

toetada interneti kasutamise kümnekordset 
kasvu;

• juurdepääs tehnoloogiale;
• digitaalsed oskused, mis soodustavad digist-

rateegia hõlpsamat vastuvõtmist, sest vastav 
valmisolek ja väljaõpe on juba olemas;

• digilahendused on juba saadaval ning sobi-
vad hästi kaugtööks, mis toimis tõhusamalt 
seal, kus andmeid suudeti vahetada digitaal-
selt valitsusasutuste vahel, mitte üksnes asu-
tusesiseselt.

Kolm kuud pärast pandeemia algust näib olevat 
selgem kui kunagi varem, et valitsemise digitaal-
seks muutmine on pöördumatu protsess. Riigid 
ja asutused hakkasid pandeemia puhkedes 
alles aru saama, et digitaliseerumine on või-
malik. Nüüd on see juba domineeriv seisukoht. 
„Tegelikult hoiavad valitsused, kellega me koos 
töötame, oma riigi digikulutusi stabiilsena või 
isegi suurendavad neid,“ selgitab Viik.

Ärge peljake pärast  
eriolukorra lõppu taas 
joonestuslaua taha 
naasta
Äkki maalime oma praegusest digiarengust liiga 
roosilise pildi? Ei maali, sest nii mõnigi oht ootab 
meid kohe nurga taga. Tõepoolest, otsustajad 
ja tehnoloogid ei tohiks kunagi unustada, et me 
tegutseme kriisi ajal. See tähendab, et paljud 
lahendused, mida me praegu välja arendame 
ja mille kallal töötame, võivad olla pikas pers-
pektiivis ja tavalisematel aegadel kasutamiseks 
sobimatud.

„Oleme teadlikud kiiretest muutustest, kuid ka 
sellest, et põhiprotsesside vähene ümberpla-
neerimine võib põhjustada suuremaid prob-
leeme. Oleme kõikidele koostööpartneritele 
soovitanud oma protsesse pidevalt ja järje-
kindlalt ümber hinnata. See on oluline eelkõige 
suurema turvalisuse tagamise nimel – asjaolu, 
millele me ei pruugi kriitilises olukorras lahen-
dusi rakendades piisavalt tähelepanu pöörata,“ 
hoiatab Viik.

Tegelikult hoiavad valitsused, 
kellega me koos töötame, 
oma riigi digikulutusi stabiilsena 
või isegi suurendavad neid. 

Linnar Viik

Mis puutub arengutesse tervikuna, siis oleks 
kasulik omada püsivat koordineerimisüksust, 
mis elab kriisi üle ja jätkab juba tehtud head 
tööd ka pärast pandeemiat, mis (loodetavasti 
varsti) läbi saab. Lõppkokkuvõttes tähendab 
see, et valitsused ei peaks kartma naasta nö 
joonestuslaua juurde ja mõne oma protsessi 
või kogu epideemiapuhangu jooksul kasutusele 
võetud lahendused uuesti kavandada. 

„Siirdume arutult jooksult üle mitu korda mõtle-
misele. Digisiire ei ole sprint. Seda võiks nime-
tada pigem maratoniks, kus edasiliikumine on 
paljude pidevate väikeste sprintide summa,“ 
lõpetab Viik sportliku metafooriga.
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Tänavu ootab meid ees uut normaalsust kujun-
danud häirijate süstematiseerimine. Millised 
suundumused hakkavad kujundama avaliku 
sektori digiprojekte 2021. aastal?

Reaktiivsest  
kombinatoorse  
innovatsioonini
Öelda, et olime kõik valmis selle uue normaalsu-
sega silmitsi seisma ja seda omaks võtma, oleks 
ilmne liialdus. Muudatused, mida COVID-19 on 
toimimisparadigmades teinud, on mõjutanud 
mingil moel aga kõiki, olenemata riikide digiküp-
suse tasemest.

Avalikus sektoris on tehnoloogiliste ja korraldus-
probleemide lahendamisel domineeriv lähe-
nemisviis olnud reaktiivne innovatsioon, sest 
leidsime ennast pikendatud eriolukorrast, kus 
vajasime hädasti kiireid vastuseid. Seepärast 
pakkusid riigid välja mitmekülgseid digilahen-
dusi. Nüüd on aga stabiilsemate, jätkusuutliku-
mate tegevuskavade aeg.

Üleminek selliselt reaktiivselt lähenemisviisilt 
kombinatoorse innovatsiooni mudelile, kus loo-
dud lahendusi üha täiuslikumaks lihvitakse, on 

Digisuundumused, 
millele 2021. aastal 
tähelepanu pöörata

paras väljakutse. Rakendatud või rakendatavaid 
tehnoloogia- ja äriprotsesse tuleb omavahel 
kombineerida, neid üksteisega jätkusuutlikumas 
ja pikemas perspektiivis tegevust parandava 
sidusa strateegia abil koos toimima panna.

Kolm avaliku sektori 
makrotrendi  
aastal 2021
1) Inimkesksus

Avaliku sektori organisatsioonid mõistavad, et 
inimesed on nende tegevuses kesksel kohal ja 
keskmes. Nüüd keskendutakse lõppkasutajate 
kõrval ka tegijatele, st personalile ja töötajatele. 
Teenuste pakkumise ümberkorraldus peab 
hõlmama kõiki, avaliku sektori töötajatest 
kodanikeni, kujundama viimaste netikäitumist 
ja väärtustama meie pidevalt jäetavaid digitaal-
seid jalajälgi – andmeid.

Tänavu ootab meid ees uut 
normaalsust kujundanud häirijate 
süstematiseerimine.

Linnar Viik

Linnar Viik
Nutika valitsemise 
valdkonnajuht  

Federico 
Plantera
WordsMatter OÜ 
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2) Sõltumatus asukohast

Füüsilised vahemaad suurenevad, sest tehno-
loogia võimaldab teha toiminguid ja pakkuda 
teenuseid mujalgi kui kontorihoone nelja seina 
vahel. COVID-19 ja kohustuslik distantseeru-
mine on muutnud selle tendentsi veelgi võrgu-
kesksemaks ja radikaalsemaks. Olgu tegemist 
kasutatava tehnoloogia ja platvormide või 
viimase miili teenuste pakkumisega – valitsused 
peavad funktsioneerima kõikjal, kus nad on, ja 
suutma seda teha mis tahes nende kasutuses 
oleva tehnoloogia abil. Peame võtma omaks 
kõikjal toimivuse paradigma, võtma kasutusele 
asjakohase tehnoloogia ja kindlustama selle 
turvalise kasutamise.

3) Paindlik teenusepakkumine ja paindlikud 
toimingud

Kõikjalt toimivad teenused on seotud paljude 
võimaluste ja riskidega. Automatiseerides kõik, 
mida saab automatiseerida ja luues oskuslikult 
digitaalset ökosüsteemi, muutub avalike tee-
nuste pakkumine üha paindlikumaks. Reegliks 
tuleb võtta esmajoones digitaalsete ja kaugelt 
kasutatavate lahenduste loomise ja pakku-
mise, tagades nende turvalise kasutamise.

Avalike teenuste 
osutamise uus  
normaalsus:  
kasutajakeskne,  
hajutatud, turvaline
Need kolm makrotrendi ei eksisteeri asjana 
iseeneses. Nende koosmõju, kombineeritud 
lähenemine innovatsioonile on see, mis teeb 
neist edu retsepti. Rohkem digitaalsust tähen-
dab rohkem võimalusi, aga ka täiendavaid riske 
ja vastutust. Valitsused peavad selle proovikivi 
vastu ning kaardistama kõikvõimalikud ohud. 
Sest nii kõikehõlmav (töökohad, mobiilsus, 
kodud) kui see pandeemiakogemus on olnud, on 
need muudatused selleks, et jääda. 

Tõeliselt kasutajatega arvestav avalike tee-
nuste kujundamine tähendab lisaks tarbimisee-
listuste ja -käitumisega arvestamisele ka tee-
nustele ligipääsuvahenditega (elektroonilised 
ID-kaardid, sülearvutid, nutitelefonid) arves-
tamist. Asukohast sõltumatu raamistik tähen-
dab, et kontor ei paikne enam üksnes valitsuse 
hoones, vaid tõenäoliselt hoopis mujal. Pilvela-
hendused võimaldavad nii töötada. Seda silmas 
pidades tuleb välja töötada igal ajal ja igal pool 
rakendatavad privaatsuse ja turvalisuse taga-
mise meetmed.

2020. aastal juhtunud dramaatilised muutused 
on väärt tervet digikümnendit. Uus normaalsus 
on see, mida meil õnnestub sellest kogemusest 
kasutusele võtta. Usume, et avalikul sektoril on 
praegu ainulaadne võimalus olukorrast kasu 
lõigata ja sooritada võimas digihüpe.

Usume, et avalikul sektoril on praegu 
ainulaadne võimalus olukorrast kasu 
lõigata ja sooritada võimas digihüpe.

Linnar Viik

Palun 
hoidke 

sotsiaalset 
distantsi
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2020. aasta  
tipphetked

eGA  
jätkab Ukraina  
digisiirde elluviimist  
EU4DigitalUA raames
EU4DigitalUA on Euroopa Liidu kõige ulatus-
likum partnerriigile suunatud e-valitsemis-ja 
digiprogramm. Programm käivitati Ukrainas. 
E-riigi Akadeemia ülesandeks on digivalitsemise 
taristu väljaarendamine, avalike e-teenuste 
kaasajastamine ning küberturvalisuse ja and-
mekaitsevõimekuse edendamine. eGA jaoks 
on tegemist kõigi aegade suurima projektiga  – 
kogueelarvega 9,6 miljonit eurot.

Ilmus  
käsiraamat  
„Riigi küberjulgeolek 
praktikas“
Käsiraamat „Riigi küberturvalisus praktikas“ 
on mõeldud avaliku sektori organisatsiooni-
dele küberturvalisuse arendamiseks. Kogenud 
asjatundjate kirjutatud artiklid annavad luge-
jale ülevaate riigi küberturvalisuse arhitektuuri 
toetavatest põhielementidest. Käsiraamat on 
mõeldud poliitikakujundajatele, seadusandluse 
asjatundjatele ning kõikidele, kes vastutavad 
digiteenuste ning ühiskonnale oluliste teenuste 
toimimise ja kaitse eest. 

Lae raamat alla aadressilt ega.ee/publication/
national-cyber-security-handbook

https://ega.ee/publication/national-cyber-security-handbook
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Spetsiaalselt  
kohandatud  
e-valitsemise e-kursused
eGA käivitas e-valitsemise e-kursused, 
et julgustada valitsusi ja organisatsioone hooli-
mata reisipiirangutest ja pandeemiast jätkama 
oma riikides digisiiret. E-kursused aitavad osale-
jatel mõista, mida neil tuleb teha, et suurendada 
oma riigi haldussuutlikkust ja arendada 
jätkusuutlikke avalikke teenuseid. 

Vaata lisaks: ega.ee/e-courses

Riigi  
küberturvalisuse  
indeks valiti rahvus-
vaheliste heade  
küberlugude sekka
Riigi küberturvalisuse indeks (NCSI) valiti 
heade küberlugude hulka, tunnustades indeksit 
rahvusvaheliselt riigi küberjulgeoleku võime-
kuse parandamise ning avatud, vaba ja tur-
valise küberruumi loomise vahendina. 2020. 
aasta lõpuks hindas NCSI 160 riigi valmisolekut 
ennetada küberintsidente ja võidelda küber-
ohtudega. 

Vaata lisaks: 
eucyberdirect.eu/good-cyber-stories
ncsi.ega.ee

Suur aitäh 
teile korralda-

mise eest!

https://ega.ee/e-courses
https://eucyberdirect.eu/good-cyber-stories
https://ncsi.ega.ee/
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E-valitsemise  
konverents toimus 
veebis
E-valitsemise konverents (e-Governance Con-
ference) toimus 18.–21. mail veebikeskkonnas 
egovconference.ee ja võõrustas rekordarvu 
osalejaid –- 1100+ osalejat 135 riigist ja territoo-
riumilt. Konverents keskendus valitsuste ees 
olevatele proovikividele toetada oma kodanikke 
elu ja ettevõtluse korraldamisel veebis. Igal 
aastal peetav e-valitsemise konverents on 
rahvusvaheline digitaalse arengukoostöö üritus. 
Konverentsi on korraldanud eGA koostöös Eesti 
Välisministeeriumiga alates 2015. aastast.

Digitaalse  
valitsemise tasku-
hääling igal kolmapäeval
eGA alustas taskuhäälinguga, et jagada 
visioone, lugusid ja õppetunde, kuidas tehnoloo-
gia võiks olla ühiskonna teenistuses. Taskuhää-
ling on suunatud inimestele, kes on huvitatud, 
kuidas võiks igapäevane suhtlemine valitsuse 
või omavalitsusega digiajastul välja näha. Tasku-
hääling on inglise keeles ning kuulatav taskuhää-
lingurakendustes (Spotify jpt). Uus osa ilmub 
igal kolmapäeval. 

Saated leiab aadressilt 
ega.ee/digital-government-podcast

Asutasime Aasia  
ja Vaikse ookeani 
piirkonna  
e-riigi akadeemia
E-riigi Akadeemia ja Jaapani mõttekoda Mit-
subishi UFJ Research and Consulting Co. Ltd 
(MURC) asutasid ühisettevõtte (The Digital 
Governance Academy Asia-Pacific), et osutada 
Jaapani ja Aasia regiooni valitsustele digisiirde-
teenuseid.

https://ega.ee/digital-government-podcast/
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Partnerlus  
2020. aastal
eGA liitus  
küber- 
ekspertiisi  
ülemaailmse  
foorumiga
eGA ühines küberekspertiisi ülemaailmse 
foorumiga (GFCE), et aidata arendada riiklike 
küberturvalisuse võimekust NCSI metoodika 
toel. Küberkogukonna eesmärk on toetada IKT 
arengukoostöö projektide käivitamist ja halda-
mist. Foorum loodi 2015. aastal. Praegu kuulub 
sinna 86 liiget ja 38 partnerit.

Vaata lisaks: thegfce.org 

eGA  
allkirjastas  
Eesti mitme- 
kesisuse  
kokkuleppe
Mitmekesisuse kokkuleppe allkirjastamisega kin-
nitab eGA, et et austab inimeste mitmekesisust 
ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet 
nii oma töötajate, partnerite kui klientide seas. 
eGA mitmekesine meeskond on veendunud, et 
hea ja õiglane suhtumine inimestesse aitab meil 
eGA eesmärke saavutada.

Pilt: Arvo Ott allkirjastab mitmekesisuse 
kokkulepet

eGA liitus  
Eesti  
Infoturbe- 
liiduga 
eGA liitus Eesti Infoturbeliiduga (EISA), et anda 
oma panus Eesti erasektori, akadeemilise ring-
konna ja valitsuse koostöösse. Liidu eesmärk on 
ühendada Eesti ettevõtted, asutused, organi-
satsioonid ning muud teabe- ja küberjulgeole-
kuasutused, et arendada ühistegevust, kaitsta 
liikmete huve ja väljendada ühiseid seisukohti. 
EISA asutati 2018. aastal ja sel on üheksa liiget.. 

Vaata lisaks: eisa.ee

Seitse  
vastastikuse  
mõistmise  
memorandumit  
2020. aastal allkirjastas eGA vastastikuse 
mõistmise memorandumi seitsme organisat-
siooni/asutusega:
• Euroopa Rekonstruktsiooni-  

ja Arengupank (EBRD)
• Aafrika E-riigi ja Internetivalitsemise Fond, 

Ghana
• Strateegiliste ja Rahvusvaheliste  

Uuringute Sihtasutus, Hispaania
• Informatics Holdings Limited, Sri Lanka
• Suriname Vabariigi E-valitsuse  

Koordinatsioonikogu
• Ukraina Sotsiaalpoliitika Ministeerium
• Tšortkivi linnavolikogu, Ukraina

https://thegfce.org/
https://eisa.ee/
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Nutikas  
valitsemine

2020. aasta ei olnud tavaline. Maailm läks lukku, 
liikumispiirangud sundisid valitsusi, ettevõtteid 
ja organisatsioone – hoolimata nende suuru-
sest ja digitaalsest valmisolekust – lülitama 
oma tegevuse ümber digikanalitele. Olukord oli 
ootamatu ja keeruline kõigi jaoks, ükskõik milline 
oli ka riigi digiküpsuse tase.

Nutika valitsemise meeskonna jaoks sai prak-
tiliste ja taktikaliste nõuannete jagamine kõigi 
tegevuste raskuskeskmeks. Veebipõhisest ene-
sehindamise küsimustikust koos prioriteetide 
seadmise ja riikide digiküpsuse hindamise juhis-
tega sai laialt levinud praktika, mis aitas paljudel 
valitsustel kiiresti digiteenuseid juurutada. 

Eelmisel aastal olid digisiirde nõustamise 
kaheks peamiseks teemaks
• kiirendatud ja kiire digisiirde koordineerimine,
• oskused ja pädevus pakkuda ja juurutada 

digilahendusi.

Digisiirde juhtiv jõud
Pandeemia tõttu on valitsused pidanud 
COVID19-ga seotud olukorra lahendamiseks 
üle vaatama senise kooskõlastuse vormi ja 
korra. Koolidel tuli lülituda internetti, meditsiini-
süsteemid pidid jätkama tööd, sotsiaaltoetus-
süsteemid ja majanduse taastuspaketid pidid 
olema paigas mõne nädalaga ning pandeemiaga 
toimetulekuks oli tarvis töötada välja uued kee-
rukad süsteemid – vahel täiesti nullist. Kohalike 
süsteemide arendusmeeskonnad pidid palju 
tarvilikke arendus- ja operatiivoskusi juurde 
õppima, trotsides piiratud võimalusi. 

Kokkuvõtteks lõppes 2020. aasta uue digi-
normaalsusega – sellise digitasemega, mida 
keegi ei osanud ennustada, ent samal ajal riigi 
sotsiaalelu ja majanduse eesmärkide, digisiirde 
protsessi jätkusuutlikkuse ning digilahenduste 
vaheliste seoste nõrgenemisega. Enne 2020. 
aastat oli enamikul valitsustel digistrateegia ja 
vähe tegusid. 2020. aastal oli valitsustel digi-
valdkonnas palju tegusid, mis polnud seotud 
ühegi strateegiaga. 

2020. aastal oli valitsustel 
digivaldkonnas palju tegevusi, mis 
polnud seotud ühegi strateegiaga.

Linnar Viik

Nutika valitsemise meeskond 
aitab kaasa sellele, et digisiirde 
meetmed oleks kooskõlas riigi 
strateegiliste eesmärkidega.

Linnar Viik

Linnar Viik
Nutika valitsemise 
valdkonna juht 
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Digiküpsuse  
hindamisest sai kiire 
nõustamisvahend
Selles olukorras sai eGA digiküpsuse hinnan-
gust valitsustele kiire abivahend, mille abil 
realiseerida olemasolevaid võimalusi ja tegeleda 
puuduste kõrvaldamisega. Protsessi lähtepunk-
tid (nagu ka paljudel teistel juhtudel) on visioon 
ja juhtroll. 

Kui on langetatud strateegiliste eesmärkide 
otsus, on poliitikakujundajatel ja täideviijatel 
võimalik liikuda edasi reaalsete tegevustega. 
Digiarengute eesmärke ja tegevusi aitavad 
kujundada kuus tegurit:
• keskendumine väärtusele ja kasutajatele, 

eelkõige kasutajate vajadustele;

• strateegilise raamistiku olemasolu  
või puudumine;

• asutuste eelnev varustatus tehnika  
ja infrastruktuuriga;

• kasutatavad tehnoloogilised võimalused;
• sisemiste protsesside ja toimingute  

ümberkujundamine;
• organisatsioonikultuur ja oskused.

Nutika valitsemise meeskond jätkab riikide 
digiküpsuse hindamist, digisiirde tegevuskava 
väljatöötamist ning partnerite nõustamist, et 
tagada 2020. aasta jooksul saavutatud taseme 
püsivus ja viia digisiirde meetmed vastavusse 
nõustatava riigi strateegiliste eesmärkidega.

Kaugtöö
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Benini andme- 
vahetusplatvorm  
ja kodanikuportaal
2018 – 2020
Projekt aitab saavutada 
säästva arengu eesmärke (SDG)

Projekti käigus aitasime 
Benini valitsusel välja 
töötada ja juurutada valit-
suse koostalitlusvõime ja 
kodanikuportaali. Nen-
des projektides tegi eGA 
koostööd Cybernetica AS-i ja 
kohaliku partneriga, et juurutada 
koostalitlusvõimeliste lahenduste kataloogi 
(CatIS) ning käivitada turvaline andmevahetus-
raamistik ja avalike teenuste veebiportaal.
Turvaline andmevahetusplatvorm põhineb Eesti 
X-tee mudelil, mis kasutab Unified eXchange 
Platform (UXP) tarkvara. eGA eksperdid toeta-
sid andmevahetusplatvormi ja portaali organi-
satsioonilise ülesehituse, reguleeriva raamis-
tiku, juhiste ja põhistandardite väljatöötamist.

Projekti rahastas Benini valitsus

EU4DigitalUA
10.2020 – 03.2024
Projekt aitab saavutada 
säästva arengu eesmärke  (SDG)

EU4DigitalUA on osa Euroopa 
Liidu laiemast toetusest 
Ukrainale. Eesmärk on 
jätkata Ukraina digisiiret 
ja selle ühtlustamist EL-i 
ühtse digituruga. Projekt 
on keskendunud e-riigi 
taristu, avalike e-teenuste, 
küberturvalisuse ja andme-
kaitse edendamisele Ukrainas. 
Projekt jätkab projekti EGOV4UKRAINE raames 
loodud ja juurutatud Trembita andmevahetus-
platvormi edasiarendamist. 

Partnerid: FIIAPP Hispaania, Ukraina digisiirde 
ministeerium.
Projekti rahastab Euroopa Liit

Tonga rahvastikuregister  
ja riigi isikutunnistus
11.2020 – 08.2021
Projekt aitab saavutada 
säästva arengu eesmärke (SDG)

Peamised projektid

Tänapäevane e-ühiskond põhineb valitsuse kinnitatud ja kontrollitud identitee-
dil. Projekti „Tonga rahvastikuregister ja riigi isikutunnistus“ eesmärk on ajako-
hastada Tonga Kuningriigi isikutuvastushaldust, et luua alus hilisemaks digi-
taalse identiteedi kasutuselevõtuks. eGA nõustab Tonga Kuningriigi valitsust 

riigi olemasoleva rahvastikuregistri ja riikliku isikut tõendavat süsteemi kaasajas-
tamisel ja omavahel ühendamisel.

Projekti rahastab Maailmapank
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E-valitsuse 
areng  
Mongoolias
01.2020 – 07.2021
Projekt aitab saavutada 
säästva arengu 
eesmärke (SDG)

eGA nõustab Mongoolia valitsust e-valitsusega 
seotud poliitika väljatöötamise, infrastruktuuri 
loomise, riigi küberturvalisuse ja digitaaltee-
nuste pakkumise valdkonnas. Koostöö hõlmab 
ka riigiametnikele ja sidusrühmadele korraldata-
vaid koolitusi.

Projekti rahastab Mongoolia valitsus

Seitsme riigi  
digiküpsuse hinnangud
08.2020 – 06.2021
Projekt aitab saavutada 
säästva arengu eesmärki 
(SDG)

E-riigi Akadeemia eks-
perdid korraldasid 
Palestiina, Sri Lanka 
ja Jordaania Hašimiidi 
Kuningriigi valitsusasu-
tustele avaliku sektori 
digiküpsuse hindamise. Lisaks 
hinnati Tuneesias investeeringutega seotud 
valitsusasutuste e-teenuseid, et kiirendada 
investoritele mõeldud digiteenuste kasutusele-
võttu. Aastal 2021 jätkub kolme valitud Araabia 
riigi hindamine.

Hindamise eesmärk on kaardistada avaliku 
sektori või konkreetsete asutuste praegust 

Eesti avaliku  
teenistuse tippjuhtide 
digivõimekuse arengu-
programm 
05.2020 – 12.2023
Projekt aitab saavutada 
säästva arengu 
eesmärki (SDG)

Projektis töötavad  BCS 
Koolitus ja eGA eksperdid välja ja viivad ellu 
Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide digivõime-
kuse arenguprogrammi, et suurendada avaliku 
teenistuse tippjuhtide võimekust Eesti digiühis-
konna arengu juhtimisel ja suunamisel. Arengu-
programmi on kaasatud 20 tippjuhti.

Rahastab Eesti Riigikantselei

digiküpsus, teha üldised järeldused ja pakkuda 
soovitusi, kuidas 12 e riigi fookusvaldkonnas 
edasi tegutseda. Digiküpsuse hindamises osale-
nud riigid saavad digitaalse küpsuse hindamise 
aruannet kasutada digisiirde riikliku strateegia 
aluse ja inspiraatsiooniallikana. Samuti on aru-
anne sisendiks ÜRO Arenguprogrammi ja eGA 
väljatöötatud digihindamise tööriistale, mis aidab 
välja selgitada digitaalsed võimalused säästva 
arengu eesmärgide saavutamise kiirendamiseks. 

Projekti rahastavad UNDP ning Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD)

Kontakti-
vaba

Veebis
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Tehnoloogia 
valdkond

Tõnis Mäe
Tehnoloogia 
valdkonna juht

„Kas te näete mu ekraani?“ oli  tehnoloo-
giameeskonna veebikohtumiste ajal enim 
küsitud küsimus 2020. aastal. Seda aastat 
jääme meenutama kaugtöö ja reisipiirangute 
tõttu projektide ümberplaneerimise aastana. 
Samas oli see ka koostöö aasta Armeenia, 
Tonga Kuningriigi, Iraagi, Uganda ja Djibouti 
valitsusega.

2020. aastal kasvas võrgu kvaliteedi ja tehno-
loogilise võimekuse tähtsus tohutult. COVID-
19 pandeemia survestas kaugtöö tegemist, 
sundides meid muutuma tehnoloogiataibuks 
ja leidma paindlikke töö jätkamise viise. Muu-
tus mõjutas nii üksikisikuid, ettevõtteid kui ka 
valitsusi. Aasta märksõnad nii meie meeskonna 
kui ka klientide jaoks olid koostalitlusvõime ja 
e-teenuste osutamine.

E-riigi Akadeemia tehnoloogiaprogrammi mees-
kond aitab koostöös välisekspertidega valit-
sustel ja organisatsioonidel arendada e-riigi 
arhitektuuri ning kasutusele võtta uusi tehno-
loogilisi lahendusi. 2020. aastal keskendusime 
Djiboutis, Ugandas ja Tongas koostalitlusvõime 
raamistikule ning äriarhitektuuri mudelite aren-
damisele.

Iraagis toetasime sealset kaubandusminis-
teeriumi elektroonilise avaliku jaotussüsteemi 
juurutamisel. Jaotussüsteemi loomine on osa 
Iraagi riiklikust vaesuse vähendamise stra-
teegiast, mille üheks eesmärgiks on pakkuda 
tõhusat sotsiaalset kaitset vaestele. Armeenias 
aitasime edendada avalikke digitaalteenuseid, 
parandades e-valitsemise haldussuutlikkust, 

poliitika kujundamist ja rakendamist ning aren-
dades avalike teenuste osutamiseks vajalikke 
digituvastusteenuseid (eID-teenuseid).

Erinevalt varasemast edastasime 2020. aas-
tal kõik tehnoloogilised lahendused tellijatele 
eemalt. See oli uus proovikivi ja õppimiskoge-
mus nii klientidele kui ka meile endile. Mõistsime, 
et ainult korra nädalas peetavate hääl/videokõ-
nedest ei piisa, et liikuda projektiga edasi soo-
vitud ajaraamis. Meie kättesaadavus ja pidev 
virtuaalne kohalolu tagas meile edu ja muutis 
projekti ka kliendiorganisatsiooni prioriteediks.

Armeenia projekt oli esimene, mille puhul pidime 
tegema ainult kaugtööd. Kõik kavandatud näost 
näkku kohtumised tuli asendada virtuaalkohtu-
mistega. Olgugi et virtuaalsuhtlust võib ka tulevi-
kus kasutada tarbetute reiside vältimiseks ja aja 
kokkuhoiuks, tunneme ometi, et isiklik kokku-
puude koostööpartneritega annab projektidele 
suuremat lisaväärtust.. 

Kas te 
näete mu 
ekraani?
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E-riigi arhitektuuri  
ja e-valitsuse  
koosvõime  
väljatöötamine  
Ugandas
11/2020 – 09/2021
Projekt aitab saavutada 
säästva arengu eesmärkes (SDG)

Projekti eesmärk on luua eel-
tingimused turvalise andme-
vahetuse jaoks Uganda 
valitsuasutuste vahel. 
Selleks töötame välja e-riigi 
arhitektuuri ja e-valitsemise 
koosvõime raamistiku ning 
anname vajalikke poliitilisi 
ja tehnilisi soovitused nende 
jätkusuutlikuks juurutamiseks.

Projekti rahastab Maailmapank

Avaliku  
halduse  
moderniseeri- 
mine Djiboutis
06/2020 – 06/2021
Projekt aitab saavutada 
säästva arengu eesmärke (SDG)

Projekti eesmärk on ajakohastada riigi avalikku 
haldust, luues sujuva ja turvalise digitaalse and-
mevahetuse Djibouti valitsuse andmebaaside 
ja registrite vahel. Turvaline andmevahetus on 
avalike e-teenuste arendamise aluseks.

Projekti rahastab Rahvusvaheline Arenguliit
Partnerid: Djibouti Riigi Infosüsteemide Riiklik 
Agentuur (ANSIE), UpMind, Roksnet, Gofore

Tonga  
e-valitsemise  
arhitektuur
11/2020 – 05/2022
Projekt aitab saavutada 
säästva arengu eesmärke (SDG)

Projekt keskendub IT-arhi-
tektuuri raamistiku (TEAF), 
äriarhitektuuri mudelite 
ja alamkomponentide 
loomisele ja haldamisele, 
käsitledes muuhulgas pilv-
töötlust, jagatud teenuseid 
ja andmestrateegiaid, koos-
võimet ja tehnoloogia hinda-
mise protsessi. Lisaks analüüsib eGA võimalusi 
vähendada valitsuse kulutusi ja IT-kulusid ning 
töötab välja ametiasutuste ja kohalike omavalit-
suste infosüsteemide hindamise protsessi.

Projekti rahastab Maailmapank

Peamised projektid
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E-demokraatia 2020:  
läbipaistvust  
ja avatud suhtlemist  
on vaja rohkem  
kui kunagi varem

Väide, et 2020. aasta on olnud kõigi aegade 
kõige keerulisem, on juba peaaegu klišeeks kuju-
nenud. Ometi on tegemist tõese väitega. Oleme 
sellest senist elukorraldust muutnud pandee-
miast šokeeritud. Samuti paneb meid muret-
sema selle võimalik pikaajaline mõju demokraa-
tia tervisele.

Kui aga kõik probleemid ja raskused kõrvale 
jätta ja proovida suhtuda olukorda positiiv-
selt, on avatud ja hea valitsemistava ilmselgelt 
praegu olulisem kui kunagi varem. Riigid, kus 
inimesed oma valitsust usaldavad, on kriisiga 
märkimisväärselt paremini toime tulnud. Koroo-
nakriis on selgelt rõhutanud avatud valitsemise, 
hea suhtlemise ja kaasamise vajalikkust, et 
valitsus saaks tõhusalt toimida. Kriis on meile 
tõestanud ka digivahendite olulisust ning muut-
nud meie digitaalse kaasatusega seotud tead-
mised ja kogemused veelgi ihaldusväärsemaks. 
Loomulikult oleme pidanud oodatud tulemuste 
nimel kohanema ning väga kiiresti uusi tööriistu 
ja meetodeid kasutama õppima. Enamasti on 
see meil õnnestunud.

Panustasime ICEDA projektis kodanikuühis-
konna organisatsioonide ja meedia suutlikkuse 
suurendamisele lahendada Lääne-Balkani 

Kristina  
Reinsalu
E-demokraatia valdkonnajuht 

riikide digitaalse tegevuskavaga seotud prob-
leeme, andes neile võimaluse selles protsessis 
aktiivselt osaleda. Pandeemia tõttu ei saanud 
me kavandatud õppereisi ja koolitust Eestis 
korraldada, ent me kohanesime olukorraga ja 
saavutasime kõik seatud eesmärgid sidusa 
veebikoolituse abil.

Ka EMY projekti elluviimist mõjutas pandeemia. 
Pidime nihutama oma arutelude fookuse mujale. 
Niisiis uurisime (lisaks põhiteemale, kuidas 
EMY-d saaksid lõimuda vastuvõtva riigi ellu) 
sedagi, kuidas pandeemia on mõjutanud EL-is lii-
kuvate tudengite elu, mobiilsusprogrammide jät-
kusuutlikkust ja (veebi)õpingute kvaliteeti. Meie 
aruteludest sündis palju konkreetseid soovitusi 
sidusrühmadele (nt eriti kriisi ajal oodatakse 
mobiilsusprogrammides suuremat paindlikkust 
jne). Need kõik kajastuvad Euroopa Komisjonile 
esitatud poliitikasoovitustes.

Riigid, kus inimesed oma valitsust 
usaldavad, on kriisiga märkimis-
väärselt paremini toime tulnud. 

Kristina Reinsalu

Kas te 
näete 
mind?
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Ebakindlad 
ajad
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Peamised 
projektid
Õpeta. Kaasa.  
Võimesta.  
Korruptsioonivastase 
võitluse  
kogukonnaplatvorm 
07/2018 – 03/2020
Projekt aitab saavutada 
säästva arengu eesmärke (SDG)

Projekt muutis Moldova ühis-
konna korruptsioonist 
teadlikumaks ja korrupt-
sioonivastase võitluse 
aktiivsemaks, harides, 
kaasates ja võimestades 
elanikkonda IKT-vahen-
dite abil korruptsiooni 
vastu tegutsema. Selleks 
loodi korruptsioonivastase 
võitluse veebiplatvorm. Platvorm võimaldab 
inimestel kontrollida oma teadmisi korruptsioo-
nist, saada rohkem teada kõige tavalisematest 
korruptsiooni liikidest ning teatada konkreetse-
test korruptsioonijuhtumitest. 

Lisateavet saab aadressilt 
https://faracoruptie.md
Projekti rahastavad Eesti 
Välisministeerium  
ja Eesti Avatud Ühiskonna 
Instituut (EAÜI)

Koostöös Tartu linnavalitsusega ellu viidud 
URBACT projektis „Aktiivsed kodanikud“ tund-
sime puudust tegelikest rahvusvahelistest koh-
tumistest. Isegi kohalikud kohtumised toimusid 
enamasti veebipõhiselt. Asjaolud muutsid meid 
väga uuendusmeelseks ja loovaks. Katsetasime 
näiteks Miro tööriistas olevat probleemipuu 
meetodit, et kohalikke probleeme kaardistada ja 
rakendasime kodanike kaasamiseks ühisloomes 
sündinud uusi tegevusi. See ei olnud alati lihtne, 
kuid oleme nüüd kindlasti paremini „relvastatud“ 
ja osavamad, et teha tulevikus rahvusvaheliste 
koostööpartneritega tõhusat tööd üle veebi.

Aasta lõpus koondasime oma kaheksa aasta 
pikkused kaasava eelarve kogemused Eestis ja 
tegime omavalitsustes küsitluse. Meil on väga 
hea meel, et kaasav eelarve on leidnud järgijaid 
Eesti omavalitsustes – 29 vastanud omavalit-
susest rakendab kaasavat eelarvet koguni 19 
ja üks omavalitsus kavatseb selle rakendamist 
alustada. Meeldiva üllatusena võime tunnistada, 
et COVID19-il on kaasavale eelarvele olnud 
minimaalne mõju. Vaid üks omavalitsus teatas, 
et ta on selleks aastaks oma kaasava eelarve 
läbiviimise koroona tõttu peatanud, ja teine on 
kärpinud eelarvet poole võrra.

Kokkuvõtteks võib öelda: pandeemia on sel-
gelt näidanud, et ei ole ühtegi pandeemiast 
tabamata jäänud õnnelikku riiki, kuid on riike, 
kellel on rohkem vedanud, sest neil toimib hea 
valitsemistava.

Õigeaegne ja aus suhtlemine, piirangute kohta 
antud head selgitused, sõnumite järjepidevus –
need ongi hea valitsemise kvaliteeditemplid.

2021. aasta on lootuse ja taastumise aasta. Ava-
tud dialoog sidusrühmadega ja nende digitaalne 
kaasamine on veelgi olulisem. Oleme siin selleks, 
et teid nõustada!

Oleme nüüd kindlasti paremini 
„relvastatud“ ja osavamad, et  teha 
tulevikus rahvusvaheliste koostöö-
partneritega tõhusat tööd üle veebi. 

Kristina Reinsalu

https://faracoruptie.md/
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URBACT Aktiivsed  
Kodanikud
06/2020 – 09/2022
Projekt aitab saavutada 
säästva arengu eesmärke  (SDG)

URBACT-i projekt „Aktiiv-
sed kodanikud“ toetab 
linnaarenduse prog-
rammi. Kolmeaastane 
projekt püüab leida uusi 
viise, kuidas kaasata kohaliku 
elu üle otsustamisse rohkem inimesi. Projektis 
moodustavad kohalikud omavalitsused mees-
kondi, kes töötavad välja uusi ideid. eGA roll on 
olla välisekspert, kes nõustab Tartu linnavalit-
sust uute kaasamistegevuste kavandamisel. 
Tartu linnavalitsus on üks kaheksast projekti ellu 
viivast omavalitsusest.

Projekti rahastab Euroopa Komisjon

Kodanikeühenduste 
kaasamine digiteemade 
arutellu Lääne-Balkani 
riikides 
02/2020 – 01/2023
Projekt aitab saavutada 
säästva arengu eesmärke 
(SDG)

Projekt suurendab koda-
nikuühiskonna organisat-
sioonide osalust digitaalse 
tegevuskava kujundamisel ja 
elluviimisel Põhja-Makedoonias, 
Albaanias, Serbias, 
Montenegros ja Kosovos.

Projekti rahastab Euroopa Komisjon

Euroopa Liidu  
mobiilsete noorte 
võimestamine (EMY)
02/2019 – 02/2021
Projekt aitab saavutada 
säästva arengu eesmärki  
(SDG)

Projekt toetas ja hoogus-
tas välismaal õppivate ja 
töötavate noorte Euroopa 
Liidu (EL) kodanike kaasamist 
ja demokraatlikku osalemist neid vastu võtnud 
EL-i riigi poliitilises elus ning 2019. aasta mais 
toimunud Euroopa Parlamendi valimistel. Selles 
projektis tegeles eGA mobiilsete EL-i noorte 
teadlikkuse kaardistamise ja tõstmisega Eestis 
ning viis läbi kaasamistegevusi.

Projekti rahastavad Euroopa Komisjon 
ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)

Zoomi 
koosolek
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Küber- 
turvalisus

Interneti ja kaugtöö võimaluste üha massilisem 
kasutamine COVID-19 pandeemia tõttu on 
suurendanud ebaturvaliste seadmete ja võrkude 
kaudu valitsuse ja ettevõtete IT süsteemidesse 
tungimise ohtu. Pandeemia on toonud kaasa ka 
andmepüügipettuste ja võltsuudiste leviku. Vaja-
dus arendada jätkusuutlikku küberjulgeolekut 
on hetkel karjuvam kui kunagi varem, sest riikide 
küberruum vajab kaitset ja digisiiret tuleb jätkata.

Eelnevalt mainitud asjaolud kahekordistasid 
meie meeskonna projektide arvu ja tõmbasid 
küberasjatundjate tähelepanu kahele põhivald-
konnale: 
• riigi küberturvalisuse strateegia ja seadus-

raamistiku väljatöötamine ning
• avaliku sektori asutuste suutlikkuse ja küber-

julgeolekupädevuse parendamine. 

Türgi, Moldova,  
Ukraina ja Tonga  
valitsuse nõustamine
Türgis keskendusime Türgi võrgu- ja infoturbe 
õigusraamistiku ja asutuste suutlikkuse vas-
tavusse viimisele Euroopa võrgu- ja infoturbe 
direktiiviga. Moldovas arendasime riigiasutuste 
suutlikkust digitaalse turvalisuse valdkonnas. 
Tegime infoturbehalduse (sh küberjulgeoleku 
juhtumihalduse) koolitusi, korraldasime amet-
nikele küberturvalisuse õppuse ja viisime läbi 
küberhügieeni testi.

Epp Maaten
Küberturvalisuse 
valdkonna juht

Samuti pakume Ukrainas praktilist abi avaliku 
sektori pädevuse parendamiseks küberturvali-
suse valdkonnas. Eelkõige püüame suurendada 
Ukraina riigiasutuste võimekust hinnata oma 
infosüsteemide turvalisust ja ellu rakendada 
turvatestimiseks (läbistustestimiseks) vajalikke 
protseduure. Oleme sisse viinud Ukraina rii-
giasutuste kahe missioonikriitilise süsteemi tur-
valisuse hindamise ja läbistustestid. Selle tule-
musena on Ukraina kodanikele ja ettevõtetele 
tagatud turvaline ja usaldusväärne juurdepääs 
e-teenustele. Järgmiste sammudena töötame 
välja läbistustestimise juhised ja korraldame 
ametnikele koolituskursused.

2020. aasta lõpus alustasime nõustamistee-
nuste pakkumist Tonga Kuningriigi ameti-
asutustele.

Vastupanu-
võime

Pildil: 
Kübereksperdid 

Liisa Past 
ja Merle Maigre
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Riigi küberturvalisuse  
indeksis enam  
kui 160 riiki
Jätkasime ka riigi küberturvalisuse indeksi 
(NCSI) kontaktvõrgu haldamist, indeksi tut-
vustamist, riikide andmete värskendamist ning 
indeksi metoodika ja veebilehe arendamist. 
Detsembris tunnustati NCSI-d rahvusvaheli-
selt ELi heade küberlugude algatuse raames 
riigi küberturvalisuse parendamise ning ava-
tud, tasuta ja turvalise küberruumi avardamise 
vahendina. 

Teadlikkuse tõstmine
Edendamaks NCSI metoodika toel riikide küber-
turvalisuse võimekust, liitus eGA partnerina 
üleilmse küberekspertiisi foorumiga (GFCE). 
Küberkogukonna siht on tugevdada rahvusvahe-
list koostööd kübervõimekuse suurendamisel, 
ühendades vajadused, ressursid ja teadmised 
ning tehes praktilised oskused rahvusvahelisele 
üldsusele kättesaadavaks.

Novembris korraldasime koostöös ettevõttega 
CybExer Technologies konverentsi ja mudelõp-
puse „Valimiste turvalisuse tagamine digiajas-
tul”, et tõsta valimiste korraldajate teadlikkust 
valimiste turvalisusest digiajastul ja jagada Eesti 
kogemusi selles vallas. Nagu viimased aastad on 
näidanud, ei ole valimiste usaldusväärsus pel-
galt tehniline küsimus, vaid see on põhimõtteli-
sem, strateegiline probleem, mis võib määrata 
meie kogukondade saatuse aastakümneteks.

Peamised 
projektid
Võrgu- ja infoturbe  
direktiivi rakendamine 
Türgis
2019–2020
Projekt aitab saavutada säästva 
arengu eesmärke (SDG)

Projekt aitas ühtlustada Türgi võrgu- 
ja infoturbe õigusraamistikku ning asu-
tuste suutlikkust vastavalt võrgu- ja infoturbe 
direktiivile 2016/1148. Direktiiviga nähakse ette 
meetmed, kuidas tagada võrgu- ja infosüstee-
mide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu EL-is. 

Projekti rahastas Euroopa Liit 
Juhtiv partner oli KMO Infosüsteemid

EU4Digital: Küber- 
kerksuse parandamine 
idapartnerlusriikides
2019–2022
Projekt aitab saavutada säästva 
arengu eesmärke (SDG)

eGA aitab konsortsiumi 
liikmena Armeenia, Aser-
baidžaani, Valgevene, 
Gruusia, Moldova Vaba-
riigi ja Ukraina küberturbe 
agentuuridel välja töötada 
EL-i standarditega kooskõlas 
olevaid tehnilisi ja koostöömehhanisme, mis 
suurendavad küberjulgeolekut ja valmisolekut 
küberrünnakutega toimetulekul.

Projekti rahastab Euroopa Liit

Oled huvitatud konverentsil jagatud 
teadmistest? 
Külasta veebilehte ega.ee/cyberconf2020

https://ega.ee/cyberconf2020/
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Riigi küberturvalisuse 
indeks (NCSI)
2018–2020 and 2020 – 2022
Projekt aitab saavutada 
säästva arengu eesmärke (SDG)

2016. aastal loodud NCSI 
aitab süstemaatiliselt 
kaardistada ja arendada 
riikide küberturvalisust. 
Projekt jätkab turvaliste 
digitaalsete kogukondade 
arendamist arengumaades, 
hinnates nende praegust küberturvalisuse 
olukorda, tuvastades võimekuse puudujäägid 
ja jagades soovitusi. Küberturvalisuse indeksis 
on 160 riigi paremusjärjestus koos vastavate 
tõendusmaterjalidega.

Projekti rahastab Eesti Välisministeerium 
arengukoostöö vahendite toel

Tonga kuningriigi 
nõustamine küber-
turvalisuse valdkonnas
2020–2022 
Projekt aitab saavutada 
säästva arengu eesmärke (SDG)

eGA tegevus on kesken-
dunud operatiiv- ja hal-
dusstandardite väljatöö-
tamisele ning kindlustuse, 
seire, auditi ja küberturvali-
suse hädaolukordadele rea-
geerimise (CERT) võimekuse 
loomisele. Lisaks korraldab eGA igakülgseid 
küberturvalisuse koolitusi, tõstes riigiametnike, 
IT- ja turvatöötajate, tegevjuhtide ja erasektori 
teadlikkust.

Projekti rahastab Maailmapank

Küberturvalisus  
Ukraina  
ametiasutustes
2020–2021 
Projekt aitab saavutada 
säästva arengu eesmärke (SDG)

eGA aitab Ukraina valitsu-
sasutustel suurendada 
valmisolekut hinnata 
valitsuse infosüstee-
mide turvalisust. Projektis 
anname avalikele organisat-
sioonidele suunised, kuidas 
kavandada ja korraldada infoturbe testimist ja 
hindamist, analüüsida tulemusi ja töötada välja 
leevendusstrateegiaid.

Projekti rahastavad USA suursaatkond 
Ukrainas ja Eesti Välisministeerium 
arengukoostöö vahendite toel

Moldova küber- 
turvalisuse  
suutlikkuse  
arendamine
2018–2020
Projekt aitab saavutada 
säästva arengu eesmärke (SDG)

eGA aitas Moldova e-riigi 
agentuuril õigusaktide 
täiustamise, uue riigi 
küberturvalisuse stra-
teegia väljatöötamise ning 
koolituse ja nõustamise 
pakkumisega edendada turvalist 
e-valitsemist.

Projekti rahastas Eesti Välisministeerium 
arengukoostöö vahendite toel
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160 riiki NCSI-s:  
saadud õppetunnid  
ja huvitavad faktid 

Kuidas meil õnnestus jõuda 160 
riigini? Millised on NCSI haldamise 
tõkked ja õppetunnid?  

NCSI (riigi küberturvalisuse 
indeks) ei saa täielikult õnnes-
tuda ilma rahvusvahelise 
vabatahtlike võrgustiku osa-
luseta ja koostööta. Meiega 
koostööd teinud riigid on 
olnud enam kui vaimusta-
vad: nad on hoidnud meid 
kursis oma küberjulgeole-
ku-uudistega, juhtinud meid 
õigesse suunda, kui oleme 
seda kõige rohkem vajanud, 
ning kontrollinud tõendus-
materjale topelt, et need 
kajastaksid riigi tegelikkust. 
On rõõm tõdeda, et NCSI-i 
vabatahtlike meeskonda kuulub 
rohkem kui 110 kaastöötajat 77 
riigist. 

Radu  
Serrano
Projektijuht 

Teie 
mikrofon 
on välja 
lülitatud
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Esimene tõke: digikohaloleku tase

Peamised tõkked, millega oleme kokku puutu-
nud, on tekkinud seoses riigi digitaliseerimise/
läbipaistvuse taseme ja kirjasüsteemide/
keelega. Esimene neist võimaldab või takistab 
sisestada riiki või konkreetset tõendit NCSI-
sse. NCSI kujutab endast tõendusmaterjalidel 
põhinevat indeksit. Oleme selle loonud selliselt, 
et iga riigile antud näitaja puhul näeks külastaja 
selle näitaja aluseks olevat tõendusmaterjali ja 
pääseks sellele ligi. Seepärast nõuame riikidelt 
alati avalikult kättesaadavat ametlikku teavet. 
Kui riigil on digitaalseid materjale, võib meie 
uurimine alata.

Kui valitsusasutused on veebis, alustame otsin-
guid alati IKT küsimustega tegeleva ministee-
riumi, asutuse või ameti tuvastamisest, sest 
küberturvalisus on seotud just selle teemaga. 
Seejärel liigume andmekaitseasutuse, CERT/
CSIRT-i, politsei ja relvajõudude veebilehtedele, 
et otsida tõendeid nende vastavate näitajate 
kohta. Mõnikord leiame infot üksikute riikide 
seadusandlikke dokumentide kohta (nt krimi-
naalkoodeksid, riiklikud strateegiad jms) ka 
rahvusvaheliste organisatsioonide (nt ITU, ILO 
jne) keskkondadest. 

Teine tõke: geopoliitilised iseärasused

Isegi sellise metoodilise lähenemisviisi korral on 
esinenud juhtumeid, kus oleme leidnud teavet 
esmatähtsate teenuste või kriitiliste tähtsusega 
taristute operaatorite kohta kõige ebatõenäoli-
sematest kohtadest. Näiteks mõnes riigis on krii-
tilise tähtsusega taristud määratlenud loodus-
kriiside ohjet käsitlevas seadusandluses. Teised 
riigid on identifitseerinud kriitilise tähtsusega 
taristud oma tööseadusandluses, kus on sätes-
tatud, et esmatähtsate taristute töötajad ei tohi 
streikides osaleda ega neid korraldada. Ehkki 
võib tunduda, et seal ei ole mingit seost küber-
turvalisusega, on võimalik tuvastatud kriitilise 
tähtsusega taristuid ohustada ka digitaalselt. 
Ilma spetsiaalselt küberturvalisusele mõtle-
mata on need riigid juba oma kriitilise tähtsu-
sega taristud tuvastanud ja saavad nüüd edasi 
liikuda, kehtestades küberturvalisusnõuded ja 
-standardid nende operaatoritele. 

Tutvuge teemaga lähemalt 
NCSI veebilehel NCSI.ega.ee! 

Kui mõni riik ei kuulu veel NCSI-sse 
või kui soovite värskendada mõne 
riigi andmeid, võtke ühendust NCSI 
meeskonnaga aadressil ncsi@ega.ee.

Kolmas tõke: keel

Oleme puutunud kokku ka riigi keelest ja kir-
jutussüsteemist ajendatud tehnilise tõkkega. 
Nagu meie andmekogumismetoodikas on 
selgitatud: „Kogu NCSI ekspertide kontrollitav 
tõendusmaterjal peab olema inglise keeles.”  
Kui tõendid on saadaval ainult kohalikus keeles, 
oleme palunud meiega koostööd tegevaid riike 
varustada meid tõlkega inglise keelde. Riikides, 
kust meil ei ole veel õnnestunud hankida koha-
pealseid vabatahtlikke, töötame sellegipoolest, 
kuid tõlketarkvara abil. See võimaldab meil küll 
riigi küberturvalisust hinnata, kuid mõjutab uuri-
miskiirust. 

Miks NCSI arvesta kõiki esitatud tõendeid? 

Kui oleme uurinud konkreetse riigi kõiki 46 näi-
tajat, esitame leitud tõendid küberturvalisuse 
ekspertidele, kes seejärel kontrollivad neid ja 
kiidavad heaks või lükkavad tagasi. Kui näitajale 
osutav seos tagasi lükatakse, selgitab ekspert 
keeldumise taga olevaid põhjuseid. Seejärel 
püüab meie uurimisrühm või andmekogumi esi-
tanud koostööpartneri esindaja leida lisateavet, 
millega tagasilükkamise põhjust kummutada, 
või esitab uusi tõendeid, mis näitajaga paremini 
klapivad.

https://ncsi.ega.ee/
mailto: ncsi@ega.ee


Indeksis olevast 160 riigist:
(31.12.2020 seisuga)

on esindatud rahvusvahelises koostöös150

on vastu võtnud küberkuritegusid kriminaliseerivad õigusaktid142

on kehtestanud elektroonilise allkirjaga seotud õigusaktid141

omab küberintsidentidele reageerimise üksust117

omab küberturvalisuse strateegiat81

on tuvastanud oma kriitilise tähtsusega taristud66
on kehtestanud küberturvalisuse nõuded

kriitilise tähtsusega teenuste operaatoritele

vabatahtlikke operatiivselt küberkriisi korral kaasab

41

ainult 8

31.12.2020 seisuga kuulub NCSI-sse

Aafrikast
36 riiki (st kõik riigid) 

Ameerikast

35 
riiki 

Okeaaniast
9 riiki 

Euroopast
39 riiki 

Aasiast
41 riiki 

Gruusia ja Soome 
kasutavad NCSI-d 
oma riigi küberjulgeoleku 
edendamiseks.
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Huvitavaid fakte
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E-riigi koolituskursused  
edendavad  
digisiiret

E-riigi Akadeemia 18 aastat kestnud töö e-va-
litsemise koolituste valdkonnas on olnud täis 
kohtumisi toredate inimestega ja huvitavaid 
arutelusid, kuidas maailma digisiirde kaudu 
paremaks muuta. Paljud nendest aruteludest 
on kujunenud edukateks koostööprojektideks, 
e-riigi lahenduste juurutamiseks ja innovatsiooni 
toomiseks riigi valitsemisesse. Juba enam kui 
130 riiki üle kogu maailma on käinud koos meiega 
digiühiskonnaks kujunemise teed. 

Aasta 2020 esitas meie koolitusvaldkonnale 
samuti digiväljakutse pakkuda koolitusi e-õppe 
vormis. Samal ajal säilitasime ka e-õppes meie 
klientide poolt kõrgelt hinnatud kontseptsiooni 
– pakkuda igale rühmale/riigile just neile kohan-
datud programmi, et anda neile meie kogenud, 
25 aastat tagasi Eesti e-riiki kujundanud asja-
tundjate praktilisi juhiseid digisiirde elluviimi-
seks.

Nüüd saavad e-riigi huvilised osaleda meie 
koolitusprogrammides e-kursuse vormis, õppe-
käigu vormis Eestisse või nii, et meie eksperdid 
tulevad sihtriiki koha peale. Kõik need vormid 
teenivad sama eesmärki. Jagame oma koge-
musi, toome näiteid teistest riikidest ja tekitame 
interaktiivseid arutelusid, et mõista sihtriigi 
vaatepunkti, saada aru ootustest ja mõtetest 
võimalike lahenduste osas ning aidata kliendil 
selgusele jõuda, millest tuleks alustada elekt-
rooniliste lahenduste väljatöötamist. Kui oleme 

Annela Kiirats
Koolituste valdkonna juht 

plaani paika pannud, saame jätkata konkreet-
sete tegevustega. Koolitus on niisiis eGAga 
koostöö ja e-riigiks saamise püüdluse teosta-
mise esimene etapp.

Välisriigi esindajate õppekäik Eestisse on tava-
liselt nädala pikkune, intensiivne ja interaktiivne 
üritus, millest piisab eri teemaside põhjalikuks 
uurimiseks. Et e-kursusega on raske osalejaid 
intensiivselt kogu nädala vältel kaasata, oleme 
jaotanud programmi tegevused 8 nädala peale. 
See annab osalejale programmi läbimisel piisa-
valt paindlikkust ning võimaldab samal ajal teha 
ka igapäevatööd. Programm sisaldab veebipõ-
hiseid iseõppimise sessioone, interaktiivsete 
aruteludega veebiseminare ja temaatilisi veebi-
sessioone. Koostöös vastava riigi kontaktisikuga 
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kohandame koolitusprogrammi sisu, võttes 
aluseks riigis hetkel esinevad probleemid ja osa-
lejate ootused tulemuste osas.

eGA ekspertmeeskonnal on praktilised koge-
mused e-valitsuse organisatsioonide ülesehita-
misel, õigusaktide väljatöötamisel, muudatuste 
juhtimisel ja IKT arhitektuuri kavandamisel. 
Vajadusel kaasame koolituste läbiviimisse ka 
avaliku sektori (ministeeriumid ja nende alla-
sutused), erasektori (valitsusega avaliku ja 
erasektori partnerluse alusel koostööd tegevad 
ettevõtted, idufirmad jne) ning akadeemiliste 
valdkondade väliseksperte ja õppejõudusid, et 
tuua välja erinevaid vaatenurki.

2020. aastal õnnestus korraldada kolm õppe-
käiku Eestisse, enne kui pandeemia sundis meid 
juba kinnitatud programme tühistama. Paral-
leelselt oma e-kursuse kontseptsiooni väljatöö-
tamisega korraldasime välisriikidest koostöö-
partneritele kaheksa e-kursust ning kaasasime 
e-kursuse testimisse Keenia ja Nepaali valitsus-
organisatsioonide esindajad.

Aasta 2020 esitas meie koolitus- 
valdkonnale samuti digiväljakutse 
pakkuda koolitusi e-õppe vormis. 

Annela Kiirats

Kui mõne riigi avaliku sektori või kodaniku-
ühiskonna organisatsioon vajab e-valitsemise 
rakendamisel nõu, soovitame võtta ühendust 
meiega. Üheskoos leiame parima koolitusvormi 
ja koostame spetsiaalselt neile kohandatud 
programmi!

Koolituskursused  
2020. aastal

Koolitus aitab saavutada säästva 
arengu eesmärki 17, soodustades 
partnerlust ja teadmiste jagamist

3 õppekäiku 
ja 8 e-kursust 
kokku 307 osalejale

Koolituskursustel osalenud riigid: 
Brasiilia, Kolumbia, Küpros, India, 
Keenia, Mongoolia, Nepaal, Ukraina, 
Usbekistan

Kokku korraldasime 6 seminari 
(Arubal, Barbadosel, Moldovas, 
Belgias ja Türgis)  

Õppekäigud ja e-kursused 
aastatel 2003–2020 

osalejat

6800+

esindajad on külastanud Eestit

89 riigi 

õppekäiku ja seminari

339

Kas saak-
site korrata 
oma viimast 

lauset?
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eGA tegevus 
aastatel 
2002.–2020. a

Euroopa Komisjon

SIDA (Rootsi)

Eesti Välisministeerium

USAID (AÜ)

Rahvusvahelised organisatsioonid

Maailmapank

IADB

ÜRO

USAID

EBRD

Teised rahastajad 

* prognoos

3,7 mln

0 1 mln 2 mln 3 mln

Kokku: 5,8 mln

* prognoos

18%

3%

41%

10%

27%

1%

2019

Eesti Välisministeerium
Euroopa Komisjon
SIDA (Rootsi)
USAID (USA)
Teised rahastajad
Ettevõtlustulu

2017

11%
5%

4%

15%

37%28%1%
2018

19%

31%
20%

9%

20%

2016

20%

14%

21%6%

10%

29%

1% 2%

2020

9%
5%

48%

36%

Rahastajad 2020. a*

Rahastusallikad 2016. – 2020. a*
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Tehtud tööde maht riikide lõikes 2020. a (eurodes)

Top 10 partnerriiki aastatel 2017.– 2020. a

Tegevusvaldkonnad 2019. – 2020. a

5 mln

Ukraina

2,5 mln

0
Armeenia Benin Gruusia Moldova Tonga Eesti Iraak Uganda Mongoolia

19,5 mln

Armeenia

Aruba

Benin

Djibouti

Euroopa Liit

India

Iraak

Kiribati

Kosovo

Mauritius

Moldova

Mongoolia

Palestiina

Ida-Timor

Tonga

Tuneesia

Türgi

Uganda

Ukraina

Teised riigid

0 0,5 mln 1 mln 0 0,5 mln 1 mln

3,1 mln

Teadlikkuse tõstmine
Küberturvalisus
E-teenuste arendamine
E-demokraatia
Elektrooniline identiteet
Koolitus
Muu tegevus
E-valitsemise infrastruktuur

1%

1%

12%

4%

36%

4%

13%

29%

2019

1%
2%

2%
2%

2020

3% 6%

47%

37%

* prognoos
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Personalikulud
Reisikulud
Teised otsekulud

Tulud kokku: 5,8 mln €
Kulud kokku: 5,5 mln €

Kasum: 1,6 mln €

Administratiivsed kulud
Allhanked
Finantstulu

0 0,5 mln 1,0 mln

1,9 mln

1,1 mln

1,2 mln

−0,7 mln

2,9 mln

1,5 mln 2,0 mln 2,5 mln * prognoos

4,1 mln

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0

1 mln

2 mln

3 mln

4 mln

5 mln

6 mln 5,8 mln
(prognoos)

2015

2016

2017

2018

2019

2020 * prognoos

Kokku
10,2 mln

0,7 mln

2,3 mln

1,4 mln

1,5 mln

1,2 mln

2,9 mln*

Tulud ja kulud  2020. a*

Tulud 2003. – 2020. a

Hanked ja alltöövõtjate tasud 2015. – 2020. a
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Meie oleme 
E-riigi 
Akadeemia!
Ülevaade organisatsioonist

eGA töötajat 
(31.12.2020 seisuga)

46 17
neist 
Ukrainas

Töötajate 
arv kasvas 
2020. aasta 
jooksul 

Haridus

doktori-
kraadi

8
magistri-

kraadi

24
baka-

laureuse-
kraadi

9
rakendus-
teaduste 
diplomit

2
muud

haridus-
taset

3

Jaotus 
soo järgi 18 28

Keskmine vanus

47 eGA töötajate 
keskmine vanus

31%
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