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Mis on DESI? 
 
Euroopa Komisjon on jälginud liikmesriikide edusamme digivaldkonnas ning koostanud 2014. aastast 
alates digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) aastaaruandeid. Neis esitatakse igal aastal 
ülevaade iga riigi olukorrast (mis aitab liikmesriikidel välja selgitada prioriteedid, millega on vaja kohe 
tegeleda) ja temaatilised peatükid (milles on EL-i tasandi analüüs olulisimate digipoliitika valdkondade 
kohta). 

2021. aastal korrigeeris komisjon DESI-t, et selles kajastuksid kaks suurt poliitilist algatust, mis 
hakkavad järgmistel aastatel mõjutama EL-i digipööret: taaste- ja vastupidavusrahastu ning Euroopa 
digikümnendi kompass. 

Et arvestada DESI-s digikompassi nelja põhisuuna ja eesmärkidega, parandada metoodikat ning võtta 
arvesse ka viimaseid tehnoloogilisi ja poliitika uuendusi, tegi komisjon 2021. aasta DESI-s mitu 
muudatust. Näitajad on varasema viiese jaotuse asemel jagatud nüüd digikompassi nelja 
põhivaldkonda. 2021. aasta DESI näitajatest 11 mõõdavad digikompassi eesmärkide saavutamist. 
Tulevikus on kavas viia DESI veelgi rohkem digikompassiga kooskõlla, et aruandes oleks käsitletud kõiki 
eesmärke. 

Peale selle on DESI-sse nüüd lisatud näitajad, millega mõõdetakse seda, mil määral aitas kasutusse 
võetud IKT äriühingutel tegutseda keskkonnahoidlikumalt (IKT keskkonnasäästlikkuse heaks), kui palju 
on kasutama hakatud gigabitiseid teenuseid ning kui suur protsent äriühinguid pakub IKT-koolitust ja 
esitab e-arveid. 

DESI varasemate aastate punktid ja järjestused arvutati kõikidel riikidel uuesti, et kajastada näitajate 
muutust ja lähteandmetes tehtud korrigeerimisi. 

Lisateave DESI veebisaidil aadressil https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi. 
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Ülevaade 
 

  Eesti EL 
  Koht Punktid Punktid 

DESI 2021 7 59,4 50,7 
 

 

Eesti on 2021. aasta DESI-s 7. kohal ja tema punktisumma on 59,4 (üle EL-i keskmise, mis on 50,7). 
Avaliku sektori digiteenuste valdkonnas on riik teenäitaja ja tulemused on head ka inimkapitali 
valdkonnas. Ühendatuse valdkonnas on Eesti keskpärane ja 5G kasutussevõtul ikka mahajääjate seas. 
Mitte kõik Eestis tegutsevad ettevõtted ei kasuta digitehnoloogia eeliseid, kuigi uuenduslikke 
idufirmasid on riigis rikkalikult. 

Eesti avaldab peagi uue digistrateegia, mis hõlmab perioodi kuni aastani 2030. Sellest strateegiast saab 
riigi tulevase digiarengu nurgakivi. Strateegias saab olema kõrgeid digiarengu sihte ning selles 
pööratakse väga palju tähelepanu avaliku sektori digiteenustele, ühendatusele ja küberturvalisusele. 

Elanikkonna digioskuste valdkonnas on riik heal kohal. Kuna algtasemel digioskused on suhteliselt 
head, saavad Eesti elanikud kasutada üha enam digitaalseid riigiteenuseid ja muid digiteenuseid. Peale 
selle võtab riik meetmeid, et i) parandada inimeste kõrgema taseme digioskusi ning ii) töötavat 
elanikkonda ümber õpetada ja nende oskusi parandada, et tööjõu oskused oleksid tulevikukindlad. 
Eesti kasvatab oma IKT-spetsialistide arvu (keda oli 2020. aastal 6,5 % tööjõust) – 2020. aastal oli selle 
eriala lõpetajaid rohkem kui 2019. aastal. Selline IKT-spetsialistide hulk on kasulik riigi aktiivsele 
uuenduslikule tehnoloogiaökosüsteemile. 

Ühendatuse valdkonnas on nii püsivõrgu kui ka mobiilse lairibaühenduse kasutus suur. Eestis on väga 
suure läbilaskevõimega püsivõrk üldiselt hästi kättesaadav, aga mitte maapiirkondades – sinna on vaja 
lisainvesteeringuid. Riik on 5G-äriteenuste pakkumisel maha jäänud, sest 5G-võrkude opereerimiseks 
vajalikke sageduslube ei ole veel antud. Sellegipoolest tahab Eesti katta 5G-võrkudega kõik suuremad 
linnad aastaks 2023 ja transpordikoridorid aastaks 2025. Eesti ei ole veel täitnud gigabitiühiskonna1 

                                                           
1 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/connectivity-european-gigabit-society-brochure. 
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eesmärke ja see, kas ta suudab need täita, oleneb sellest, kas ta võtab õigel ajal vastu oma 
2030. aastani ulatuva digistrateegia ja annab kasutusse esimesed teedrajavad 5G-sagedusalad. 

Digitehnoloogia kasutussevõtul ettevõtetes on märkimisväärne potentsiaal veel kasutamata. Kuigi 
riigis on väga elav idufirmade maastik (sh mõned nn ükssarvikud ehk IT-firmad, mis on börsil veel 
noteerimata, kuid mille väärtuseks hinnatakse kuluaarides üle 1 miljardi USA dollari), ei kasuta mitte 
kõik Eesti ettevõtted ära digitehnoloogia ja -majanduse pakutavaid eeliseid. Eesti peab jätkama 
tegutsemist selle nimel, et digitehnoloogiat paremini ära kasutada, eriti väikestes ja keskmise 
suurusega ettevõtetes (VKE-des) ja traditsioonilistes ettevõtetes. 

Avaliku sektori digiteenuste valdkonnas on Eesti juba tuntud kui oma haldussüsteemi digitaliseerimise 
üks liidreid. Riigil on hästi väljaarendatud e-riigi süsteemid: internetis saab kasutada kõiki keskvalitsuse 
teenuseid ning teenuseid osutavad ka kohalikud omavalitsused. Kuigi Eesti juba on selle valdkonna 
liider, jätkab riik märkimisväärsete investeeringute tegemist oma e-riigi teenustesse, et pakkuda 
kodanikele uusimat tehnoloogiat. COVID-19 pandeemia on näidanud, et Eesti suudab olla Euroopas 
eestvedaja ka e-tervisega seotud uuenduslike lahenduste rakendamisel. 

 
 

 

Digivaldkond Eesti taaste- ja vastupidavuskavas 

Eesti taaste- ja vastupidavuskavas on digieesmärkide jaoks ette nähtud 208 miljonit eurot. Seda 
on 21,5 % kava kogusummast ning seega on taaste- ja vastupidavusrahastu asutamise määruses2 
ettenähtud 20 % miinimumeesmärk ületatud. Digiüleminekusse panustavad kava kuuest 
komponendist peamiselt kaks ning riigi digipöördele aitab kaasa kokku 13 meedet. 

Eesti taaste- ja vastupidavuskava panus digiüleminekusse keskendub peamiselt kahele 
prioriteedile: i) avalike teenuste digitaliseerimine ja edasine kaasajastamine, millele eraldatakse 
97,43 miljonit eurot, ning ii) ettevõtete digipööre, mis saab 76 miljonit eurot. Kava sisaldab ka 
väiksemat investeeringut lairibaühenduse parandamiseks kõrvalisemates maakohtades (u 
24 mln) ja digioskuste arendamise toetamiseks (10 mln). Rohkem infot riigi taaste- ja 
vastupidavuskava digiaspektide kohta on esitatud järgmistes loetelupunktides. 

 Taaste- ja vastupidavuskava 3. komponent „Digiriik“ (avalike teenuste digitaliseerimise 
hinnanguline eelarve on 97 mln eurot) tugineb juba edukale digitehnoloogia 

                                                           
2 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 12. veebruari 2021. aasta MÄÄRUS (EL) 2021/241, millega luuakse 
taaste- ja vastupidavusrahastu. 
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kasutussevõtule Eesti avalike teenuste osutamisel. Selle komponendi eesmärk on 
tõhustada avalike teenuste osutamist. Samuti on selle eesmärk muuta asjaomased 
digitaristud ja -süsteemid vastupidavamaks ja säästvamaks. 

 1. komponendi „Ettevõtete digipööre“ (mille hinnanguline eelarve on 116,2 mln eurot) 
eesmärk on soodustada Eesti äriühingute digipööret ja tugevdada nende 
konkurentsivõimet eksporditurgudel. See on suunatud kõigi sektorite VKE-dele ja 
mikroettevõtetele. 

 Digiühendatuse valdkonnas peaks maapiirkondades väga suure läbilaskevõimega võrkude 
kasutussevõtu toetamine (3. komponendi „Digiriik“ osa, mille eelarve on 24,3 mln eurot) 
tagama internetipõhiste teenuste laiema kättesaadavuse. Samuti peaks see aitama kaasa 
riigi digipöördele üldiselt. 

 Ettevõtete digipöörde toetamise meetmed 1. komponendis hõlmavad ka Eesti kavatsust 
kulutada 10 miljonit eurot selleks, et oleks võtta piisavalt palju IKT-spetsialiste, kellel on 
ajakohased oskused ja teadmised, millega aidata Eesti ettevõtetel digiüleminekuga 
kaasnevaid võimalusi ära kasutada. 

Eesti taaste- ja vastupidavuskavas ei ole ette nähtud eelarvet mitme riigi ühisprojektis 
osalemiseks, aga kava sisaldab koostööd Soomega ühe kavandatud meetme puhul.  
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1. Inimkapital  
 

 

1. Inimkapital 
Eesti EL 

Koht Punktid Punktid 

DESI 2021 5 57,9 47,1 
 

] 
 

  Eesti EL 
  DESI 2019 DESI 2020 DESI 2021 DESI 2021 
1a1. Vähemalt algtasemel digioskused 60 % 62 % 62 % 56 % 
Protsent inimestest 2017 2019 2019 2019 

1a2. Algtasemest kõrgema taseme digioskused 35 % 37 % 37 % 31 % 
Protsent inimestest 2017 2019 2019 2019 

1a3. Vähemalt algtasemel tarkvaraoskused 61 % 62 % 62 % 58 % 
Protsent inimestest 2017 2019 2019 2019 

1b1. IKT-spetsialistid 5,7 % 6,0 % 6,5 % 4,3 % 
Protsent 15–74-aastastest töötavatest inimestest 2018 2019 2020 2020 

1b2. Naissoost IKT-spetsialistid 22 % 23 % 22 % 19 % 
Protsent IKT-spetsialistidest 2018 2019 2020 2020 

1b3. IKT-koolitust pakkuvad ettevõtted  13 % 17 % 17 % 20 % 
Protsent ettevõtetest 2018 2019 2020 2020 

1b4. IKT eriala lõpetanud 7,4 % 6,7 % 8,0 % 3,9 % 
Protsent kõigist lõpetanutest 2017 2018 2019 2019 

 
Inimkapitali valdkonnas on Eesti Euroopas viiendal kohal ehk üks parimate digioskustega riikidest. 
62 %-l elanikkonnast on vähemalt algtasemel digioskused, mistõttu on riik selles valdkonnas tunduvalt 
üle EL-i keskmise. Ka kõrgemal tasemel digioskuste vallas on Eesti teiste EL-i riikidega võrreldes 
edukas. 2020. aastal oli IKT-spetsialistide osakaal töötavas elanikkonnas 6,5 % (EL-is 4,3 %) ja IKT eriala 
lõpetanute osakaal kõigi 2019. aastal lõpetanute seas 8 % (märgatavalt rohkem kui EL-i keskmine 
3,9 %).Ent 2020. aastal pakkus oma töötajatele IKT-koolitust vaid 17 % Eesti ettevõtetest (sama palju 
kui 2019. aastal) ja seda on vähem kui EL-i keskmine (20 %). Eestis on ülejäänud EL-iga võrreldes veidi 
rohkem naissoost IKT-spetsialiste, aga sooline ebavõrdsus on endiselt suur – vaid 22 % IKT-
spetsialistidest on naised (ehkki seda on rohkem kui EL-is keskmselt). 

COVID-19 pandeemiast tingitud koolide sulgemist leevendas Eestis hea digitaristu nii üld- kui ka 
kutsekoolides. Eesti inimesed said ka toetuda õpetajate headele digioskustele ja kohe 
kättesaadavatele digitaalsetele õppematerjalidele.3 Varasemad investeeringud digitaalsesse 
haridustaristusse tasusid kriisi aegu ära, aidates koolidel, õpilastel ja õpetajatel uute olude ja uue 
õppekorraldusega kiiresti kohaneda. 

Haridusstrateegia aastani 2035 kinnitatakse 2021. aasta sügisel ja sellest saab Eesti haridussüsteemi 
edasise kaasajastamise katusstrateegia. 2035. aastaks peaks i) 90 %-l 16–24-aastastest olema 
algtasemest paremad digioskused ning ii) selliste oskustega elanikkonna osakaal peaks suurenema 

                                                           
3 Selgitas Eesti Haridus- ja Noorsooameti rahvusvahelistumise osakonna juhataja Heli Aru-Chabilan 
(https://futurescot.com/futurescot-live/edutech2021/).  
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2019. aasta 37 %-lt 60 %-le. Peale selle kavatseb Eesti 2027. aastaks välja õpetada veel 7 000 IKT-
spetsialisti. 

OSKA uuringu4 soovituste alusel täiustas Haridus- ja Teadusministeerium 2020. aastal elukestvat õpet 
digioskusi andvate kursustega. Et leevendada COVID-19 kriisi mõju töötajaskonnale, pakkus 
ministeerium lisaks sellele veebiõpet enam kui 11 000 inimesele, kellest kolmandik osales IKT-ga 
seotud kursustel. 

IKT-ekspertide nappusega toimetulemiseks võttis valitsus mitu meedet. Üks neist oli valitsuse, 
ülikoolide ja IKT-sektori ettevõtete vaheline koostööprogramm IT Akadeemia,5 mille eesmärk on 
parandada IKT-hariduse kvaliteeti ja arendada IKT teadusuuringuid. Loodi uued magistriõppekavad 
IKT-spetsialistide väljaõpetamiseks ja vaba juurdepääsuga e-kursused (MOOCid), et anda noortele 
tulevaste töökohtade jaoks vajalikke oskusi. Riikliku tehisintellektistrateegia 2019–2021 osana alustati 
Eesti esimese andmeteadusalase magistriprogrammiga, mille tulemusena peaks 2023. aastaks olema 
lisandunud 50 uut oskuslikku andmeteadusspetsialisti. 

Soolise tasakaalu parandamiseks IKT-sektoris arendab sotsiaalministeerium EL-i fondide toel projekte, 
mille abil kasvatada naiste osakaalu selle valdkonna õppurite ja töötajate seas (sh juhtkonnas). 

Eesti riiklik digioskuste ja töökohtade nn koalitsioon, mida nüüd koordineerib Haridus- ja 
Teadusministeerium, loodi 2017. aastal ja seda korraldatakse praegu põhjalikult ümber. 

Eesti on viimastel aastatel olnud aktiivne EL-i programmeerimisnädalal osaleja. 2020. aastal korraldati 
umbes 670 üritust, milles osales riigist üle 20 000 inimese. Neist 34 % olid naised. Peale EL-i 
programmeerimisnädalal osalemise saavad Eesti haridusasutused toetuda ProgeTiigri programmile,6 
mis aitab neil osta IKT-seadmeid. 

Üldiselt on Eesti digioskuste valdkonnas teiste EL-i riikidega võrreldes küllaltki heal kohal. Selle 
liidripositsiooni säilitamiseks võetakse ambitsioonikaid meetmeid nii koolides kui ka ülikoolides ja 
kutsehariduses. Suurem IKT eriala lõpetajate arv vähendab tõenäoliselt riigis IKT-spetsialistide 
nappust. Et digitaliseerimise eeliseid saaksid kasutada kõik riigi elanikud, tuleb tähelepanu pöörata ka 
maapiirkondadele ja kõrvalistele kohtadele. 

Inimkapital Eesti taaste- ja vastupidavuskavas  
Eesti taaste- ja vastupidavuskavas on riigi elanikkonna digioskuste omandamise toetamiseks ette 
nähtud vaid üks meede, mille eelarve on 10 miljonit eurot (5 % digivaldkonnale mõeldud 
eelarvest) ja mis koosneb järgmisest neljast osast: 

 ettevõtete (eriti VKE-de) juhtide IKT-oskuste ja -teadmiste suurendamine ning 
teadlikkuse parandamine oma IKT-spetsialistide oskuste arendamise ja hoidmise 
olulisusest; 

 IKT-ekspertide väljaõpetamise programmide sisu ja korralduse läbivaatamine, võttes 
arvesse uusimat tehnoloogilist arengut, küberturvalisuse üha suurenevat olulisust ja 
ettevõtete vajadusi; 

 IKT-spetsialistide kvalifikatsiooniraamistiku ümberkujundamise katseprogramm; 
 IKT-spetsialistide ümber- ja täiendusõpe (sh küberturvalisuse valdkonnas). 

                                                           
4 https://oska.kutsekoda.ee/tulevikutrendid/covid-19-mojude-eriuuring/. 
5 https://www.cs.ut.ee/et/oppimine/it-akadeemia. 
6 https://www.hitsa.ee/ikt-haridus/progetiiger. 
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2 Ühendatus 

 
 

2 Ühendatus 
Eesti EL 

Koht Punktid Punktid 

DESI 2021 18 46,6 50,2 
 

] 

 

  Eesti EL 
  DESI 2019 DESI 2020 DESI 2021 DESI 2021 
2a1. Püsivõrgu lairibaühenduse üldine kasutuselevõtt 81 % 83 % 83 % 77 % 
Protsent kodumajapidamistest 2018 2019 2020 2020 
2a2. Vähemalt 100 Mbit/s püsivõrgu lairibaühenduse 
kasutuselevõtt 

11 % 14 % 19 % 34 % 

Protsent kodumajapidamistest 2018 2019 2020 2020 

2a3. Vähemalt 1 Gbit/s ühenduse kasutuselevõtt – <0,01 % <0,01 % 1,3 % 
Protsent kodumajapidamistest   2019 2020 2020 
2b1. Kiire lairibaühenduse (järgmise põlvkonna 
pääsuvõrk) kättesaadavus 

83 % 84 % 89 % 87 % 

Protsent kodumajapidamistest 2018 2019 2020 2020 
2b2. Väga suure läbilaskevõimega püsivõrgu 
kättesaadavus 

54 % 57 % 71 % 59 % 

Protsent kodumajapidamistest 2018 2019 2020 2020 

2c1. 4G kättesaadavus 99,3 % 99,4 % >99,9 % 99,7 % 
Protsent asustatud aladest 2018 2019 2020 2020 

2c2. Valmisolek 5G võrkude kasutuselevõtuks 0 % 0 % 0 % 51 % 
Eraldatud sagedusalade osakaal kogu ühtlustatud 5G spektrist 2019 2020 2021 2021 

2c3. 5G kättesaadavus – – 0 % 14 % 
Protsent asustatud aladest     2020 2020 

2c4. Mobiilse lairibaühenduse kasutajaid 68 % 75 % 75 % 71 % 
Protsent inimestest 2018 2019 2019 2019 

2d1. Lairibaühenduse hinnaindeks – 70  75  69  
Punktid (0–100)   2019 2020 2020 

 

Ühendatuses on Eesti 46,6 punktiga EL-is 18. kohal. Väga suure läbilaskevõimega püsivõrgu ja järgmise 
põlvkonna juurdepääsuvõrgu kättesaadavus suurenes 2020. aastal märgatavalt: väga suure 
läbilaskevõimega võrgu kättesaadavus oli 2020. aastal 71 % (EL-i keskmine on 59 %), mida on 
14 protsendipunkti enam kui eelnenud aastal. Väga suure läbilaskevõimega võrgu kättesaadavuse 
paranemine on tingitud sellest, et Eesti võrguettevõte Enefit Connect OÜ (alguse saanud Elektrilevist) 
hakkas pakkuma kiiret internetiühendust. Kõik väga suure läbilaskevõimega võrgud on hoonetesse 
viivad valguskaablid. Kaabelvõrgud on kättesaadavad 76,7 % kõigist kodumajapidamistest, aga vaid 
23,6 %-le maal elavatest kodumajapidamistest. Eesti tulemust püsiühenduse valdkonnas parandab 
kindlasti veelgi kaabelvõrkude edaspidine uuendamine, et viia need vastavusse DOCSIS 3.1 
standardiga. Nimelt on väga suure läbilaskevõimega võrk maapiirkondades kättesaadav ainult 20,5 % 
kodumajapidamistest. 

Nii püsivõrgu kui ka mobiilse lairibaühenduse kasutajaid on palju: vastavalt 83 % (EL-i keskmine 77 %) 
ja 75 % (EL-i keskmine 71 %). Ent ülikiire võrgu pakutavate teenuste kasutajaid on endiselt väga vähe: 
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1 Gbit/s teenuseid kasutab ainult 0,01 % kodumajapidamistest (EL-is 1,3 %). See võib olla tingitud 
hindadest: Eestis oli lairibaühenduse hinnaindeks 75, aga EL-i keskmine on 69. 

Eesti turul on valdav 4G, mis katab 99,9 % riigist. Ent 5G-äriteenuste pakkumisel on riik maha jäänud. 
Selle põhjus on, et kõik 5G-võrkude opereerimiseks vajalikud raadiospektri ressursid ei ole veel 
jaotatud. 

Eesti digitaalarengu tegevuskava aastani 2030 on praegu väljatöötamisel ja võetakse vastu kõige 
tõenäolisemalt 2021. aastal. Selles strateegias viiakse riigi ühendatuseesmärgid kooskõlla 
gigabitiühiskonna eesmärkidega (sh eesmärk teha kõigile elanikele kättesaadavaks ühendus kiirusega 
100 Mbit/s, mida saab suurendada kiiruseni 1 Gbit/s). 

Vahepeal on edenenud Eesti lairibataristu projekt EstWin.7 2020. aasta jaanuariks oli selle raames välja 
ehitatud umbes 7 000 km kiudoptilisi tagasiühenduse võrke maapiirkondades ja alla 10 000 elanikuga 
asulates, kus varem ei olnud valguskaableid ega ka võrguoperaatorite plaane neid paigaldada. Need 
võrgud ehitasid mittetulundusühendused, kes pidid pakkuma võrdsetel tingimustel hulgimüügitasandi 
pääsu kõigile operaatoritele ja avaliku sektori asutustele. Peale selle jätkas ülikiire internetiühenduse 
pakkumist kogu riigis ka Enefit Connect OÜ, kes võimaldas 2020. aasta neljandas kvartalis 
püsiühendust veel 3 000 aadressile. Riigikontserni Eesti Energia kuuluv Elektrilevi võitis 2018. aastal 
spetsiaalse avaliku konkursi ja lubas riigilt saadava 20 miljoni euro suuruse toetusega tagada 
internetiühenduse 40 016 aadressile, mis asuvad nn valgetel ehk internetiühenduseta aladel. Konkursi 
tingimuste kohaselt peaks Elektrilevi lairibavõrk i) olema tehniliselt võimeline pakkuma 1 Gbit/s 
allalaadimiskiirust; ii) välja ehitatama maksimaalselt viie aastaga ja iii) maksma 
kodumajapidamistele/ettevõtetele ühendustasuna mitte üle 200 euro. 

2020. aasta novembris paluti konsortsiumidel koostada 5G valdkonnas aruanne 5G-teenuste vajaduse 
kohta järgmistes valdkondades: digikultuur, ühendatud ja automatiseeritud liikuvus, energeetika, 
arukas kogukond, keskkond, sisejulgeolek, tööstus ja põllumajandus. Aruande esitamise tähtaeg on 
2021. aasta neljas kvartal. 2020. aasta septembris allkirjastas Eesti vastastikuse mõistmise 
memorandumi Via Baltica – North algatuse kohta, mille raames arendatakse koos Poola, Läti ja 
Leeduga välja piiriülene eksperimentaalne 5G-koridor. Kuna selle aluseks on eesmärk arendada edasi 
5G ühenduse võimalusi, saab seal katsetada ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse teenuseid. 

Sageduslubadega seoses on Eesti ametivõimude tegevust pärssinud probleemid piiriülesel 
koordineerimisel ELi-välise riigiga, mis on muutnud keeruliseks nii 700 MHz kui ka 3,6 GHz sagedusala 
kasutusse lubamise. Peale selle vaidlustas üks telekommunikatsioonivõrgu operaator 3,6 GHz 
sageduslubade konkursi 2019. aastal halduskohtus ja ringkonnakohtus. Nii haldus- kui ka 
ringkonnakohtu otsus olid riigi kasuks, aga operaator kaebas need edasi. Vaidlus sai lõpu 2020. aasta 
märtsis, kui Riigikohus otsustas kaebust mitte menetlusse võtta. Operaatori väitel oleks 
sageduslubade oksjonile tulnud panna neli sagedusplokki, mitte kolm. 

Eesti ei ole EL-is kasutusse andnud ühtegi osa kogu ühtlustatud 5G sagedusalast. 3,6 GHz oksjon on 
veel pooleli ja 5G turvameetmete rakendamise ootel. 26 GHz sagedusribaga seoses näitas 2019. aasta 
lõpus toimunud avalikkusega konsulteerimine, et turul selle sagedusriba järele nõudlust eriti ei ole. 
Praegu on kavas see sagedusala oksjonile panna 2022. aasta esimeses pooles. Ent 2020. aasta 
novembris hakkas üks operaator 5G äriteenust juba pakkuma kolmes suurimas linnas (Tallinnas, 
Pärnus ja Tartus), kasutades selleks 2,1 GHz sagedusalas spektri dünaamilist ühiskasutust. 

                                                           
7 Ligikaudu 85 % projekti maksumusest saadi Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERDF), ülejäänud 15 % võrgu 
ehituskuludest kaasrahastasid tagasiühenduse võrkude operaatorid. 
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Olulisimad muutused turul ja õiguses 

2019. aasta teise kvartali ja 2020. aasta teise kvartali vahel kasvas Eesti turul nii mobiilse kui ka 
püsivõrgu lairibaühenduse kasutajate arv vastavalt 4 % ja 2 %8. 2019. aasta teise ja 2020. aasta 
kolmanda kvartali vahelisel ajal kasvas 17 % ka mobiilse andmeside kasutamine9. 

2021. aasta 3. veebruaril saadeti Eestile ametlik kiri tulenevalt Euroopa elektroonilise side 
seadustiku ülevõtmiseks vajalike meetmete võtmata jätmisest. Euroopa elektroonilise side 
seadustik kavatsetakse Eesti õigusesse üle võtta elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja 
riigilõivude muutmise seadusega. Valitsus võttis muutmiseelnõu vastu 2020. aasta 
10. detsembril. 2020. aasta 15. detsembril hakkas parlament menetlema riigilõivude muutmise 
seaduse eelnõud. Selle esimene lugemine toimus parlamendi 2021. aasta 24. märtsi istungil. 

Eesti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) koostas 2020. aastal turuülevaate kõne 
lõpetamise hulgiteenuse kohta eri mobiilsidevõrkudes (komisjoni 2014. aasta soovituse turg 2). 
Pärast seda kehtestas TTJA kolmele märkimisväärse turujõuga operaatorile (Telia Eesti AS, Elisa 
Eesti AS ja Tele2 Eesti AS) uue mobiilikõne lõpetamise tasu – 0,70 senti minuti eest. 

Samuti andis TTJA teada, et koostab turuülevaate ka kindlaksmääratud asukohas kohaliku 
juurdepääsu (3a/2014) ja lairibaühenduse juurdepääsu (3b/2014) hulgiteenuste kohta. 
2021. aasta 19. aprillil andis komisjon TTJA-le ja Euroopa elektroonilise side valdkonna 
reguleerivate asutuste ametile teada tõsistest kahtlustest, et i) puuduvad piisavad tõendid, mis 
toetaksid asjaomase tooteturu määratlust, ja ii) puuduvad piisavad tõendid selle kohta, et 
teatatud keskse juurdepääsu hulgiturg õigustab regulatiivse kohustuse kehtestamist. TTJA võttis 
oma teatise eelnimetatud turgude kohta tagasi. 

Tarbijakaebused elektroonilise side kohta olid 2020. aastal seotud peamiselt järgnevaga: 
i) lepingutingimuste arusaadavus, ii) lepingutrahvid või muud ennetähtaegse lõpetamise tasud 
ning iii) teenuseosutaja kohustuste täitmisega viivitamine. 

Eesti on väga suure läbilaskevõimega püsivõrguga üldiselt hästi kaetud (v.a maapiirkonnad, kus seda 
tehnoloogiat ei ole paljudele kodumajapidamistele veel kättesaadavaks tehtud). See, kas riik suudab 
täita gigabitiühiskonna eesmärgid, sõltub 2030. aastani ulatuva digistrateegia õigeaegsest 
vastuvõtmisest ja esimeste teedrajavate 5G-sagedusalade eraldamisest. 

Ühendatus Eesti taaste- ja vastupidavuskavas  
Eesti taaste- ja vastupidavuskavas on üks konkreetne meede, millega parandada ühendatust riigi 
territooriumi kõrvalisimates kohtades. Meetme eesmärk on parandada väga suure 
läbilaskevõimega võrkude kättesaadavust kõrvalistes kohtades asuvate kodumajapidamiste ja 
sotsiaalmajanduslikult oluliste asutuste jaoks (haiglad, koolid, avalikud teenused ja ettevõtted). 

Nimetatud meetmele on ette nähtud 24,29 miljonit eurot ja selle investeeringu tulemusena peaks 
ühenduse väga suure läbilaskevõimega võrguga saama 8 000 kohta. Meede hõlmab rahalise 
toetuse andmist väga suure läbilaskevõimega võrkude kasutussevõtuks nn turutõrkealadel (st 
aladel, kus erasektori ettevõtjad seda teenust muidu kasumlikkuse puudumise tõttu ei pakuks). 

                                                           
8 Allikas: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. 
9 Allikas: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, mobiilse andmeside mahud/kasutajad/kuud, 18 GB-lt 
21 GBni. 
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Rahastuse eraldamiseks ettenähtud rahastamiskõlblikkuse ja valikukriteeriumid peaksid tagama 
sobiva piirkondliku tasakaalu ja riigiabi eeskirjade järgimise. 
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3. Digitehnoloogia integreerimine 
 

 

3. Digitehnoloogia 
integreerimine 

Eesti EL 
Koht Punktid Punktid 

DESI 2021 9 41,5 37,6 
 

] 
 

  Eesti EL 
  DESI 2019 DESI 2020 DESI 2021 DESI 2021 
3a1. VKE-d, kellel on vähemalt algtasemel digimahukus – – 74 % 60 % 
Protsent VKE-dest     2020 2020 

3b1. Elektrooniline teabejagamine 28 % 26 % 26 % 36 % 
Protsent ettevõtetest 2017 2019 2019 2019 

3b2. Sotsiaalmeedia 13 % 16 % 16 % 23 % 
Protsent ettevõtetest 2017 2019 2019 2019 

3b3. Suurandmed 11 % 11 % 10 % 14 % 
Protsent ettevõtetest 2018 2018 2020 2020 

3b4 Pilv 26 % 26 % 48 % 26 % 
Protsent ettevõtetest 2018 2018 2020 2020 

3b5 Tehisintellekt – – 15 % 25 % 
Protsent ettevõtetest     2020 2020 

3b6. IKT keskkonnasäästlikkuse heaks – – 62 % 66 % 
Protsent ettevõtetest, kes teevad IKTd kasutades keskkonnahoidlikkuse heaks 
kas väga või keskmiselt palju     2021 2021 

3b7. E-arved 23 % 23 % 62 % 32 % 
Protsent ettevõtetest 2018 2018 2020 2020 

3c1. Internetis kaupu või teenuseid müüvad VKE-d 16 % 17 % 16 % 17 % 
Protsent VKE-dest 2018 2019 2020 2020 

3c2. E-kaubanduse käive 12 % 12 % 12 % 12 % 
Protsent VKE-de käibest 2018 2019 2020 2020 

3c3. Piiriülene internetimüük 8 % 9 % 9 % 8 % 
Protsent VKE-dest 2017 2019 2019 2019 

 

Digitehnoloogia lõimimises ettevõtete tegevusse paigutub Eesti EL-i riikide seas 9. kohale. Uue 
näitaja – VKE-d, kellel on vähemalt algtasemel digimahukus – alusel on Eesti tulemus 74 %, 
14 protsendipunkti üle EL-i keskmise, lähenedes Euroopa digikümnendi teatises seatud eesmärgile 
(90 %).10 16 % Eesti VKE-dest müüb oma tooteid ja teenuseid veebis (EL-i keskmine on 17 %), VKE-de 
käibest 12 % tuleb e-kaubandusest ja 9 % VKE-sid müüb ka piiri taha. Arenenud tehnoloogia 
kasutamine aastal 2020: i) tehisintellekti kasutas Eesti ettevõtetest 15 % (EL-i keskmine on 25 %); 
ii) sotsiaalmeediat kasutas Eesti ettevõtetest 16 % (mis on rohkem kui 2019. aasta 13 %, kusjuures EL-
i keskmine on 23 %); iii) pilveteenuseid kasutas Eesti ettevõtetest 48 % (2019. aastal 26 %, EL-i 
keskmine on 26 %) ning iv) suurandmeteenuseid kasutas Eesti ettevõtetest 10 % (EL-is keskmiselt 
14 %). IKT kasutamises keskkonnasäästlikkuse heaks on Eesti EL-i keskmisele lähedal (puudu jääb 
4 protsendipunkti). 

                                                           
10 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:12e835e2-81af-11eb-9ac9-
1aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF. 
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Poliitikavaldkonnas toimunud muudatuste vallas on hiljuti ametisse nimetatud valitsus tõstnud esile 
kaks prioriteeti: ettevõtete digipööre ja toetus digitehnoloogia kasutussevõtule ettevõtetes. 
Viimatinimetatu on 2020. aasta oktoobris esitletud teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning 
ettevõtluse arengukava 2021–203511 oluline osa. 

Eesti jätkab oma riikliku tehisintellekti alase tegevuskava 2019–202112 elluviimist ja plaanib kava sel 
aastal uuendada, et katta ajavahemik 2021–2023. Praeguses kavas on meetmed, mida valitsus võtab 
selleks, et i) edendada tehisintellekti kasutussevõttu nii avalikus kui ka erasektoris, ii) suurendada 
asjaomast oskuste ning teadus- ja arendustegevuse baasi ning iii) arendada õiguskeskkonda, mis on 
vajalik riigis tehisintellekti kasutamise edendamiseks. Viimasel kahel aastal on avalik sektor 
investeerinud tehisintellekti üle 12 miljoni euro, millest valdav osa pärines struktuurifondidest. Peagi 
asutatakse tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE. Eesti on kavandanud selle ühinema Euroopa 
digitaalse innovatsiooni keskuste (EDIH) võrgustikuga.13 AIRE aitab kõigi sektorite VKE-del töötada 
välja teadmusmahukaid tehisintellekti- ja robootikalahendusi. Seda innovatsioonikeskust toetab 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning selle meetmeid rakendavad Eesti ülikoolid ja 
teaduspargid. 

Peale selle toetab Eesti idufirmade ökosüsteemi riigi rahastatava organisatsiooni Startup Estonia14 
kaudu (vt allpool tekstikast „Olulist“). Nõu ja toetuse küsimiseks saavad ettevõtjad juba valitsusega 
veebis ühendust võtta. Ent valitsuse ja ettevõtjate vahelise suhtluse veel paremaks muutmiseks 
koostas valitsus 2020. aastal tegevuskava sellise ühtse veebipõhise kontaktpunkti kohta, mille kaudu 
saavad ettevõtjad valitsusega suhelda. Tegevuskava sisaldab konkreetseid meetmeid ajavahemikuks 
2021–2025. Eesti valitsus loodab, et lisaks kliendikesksete veebiteenuste abil ettevõtete 
halduskoormuse vähendamisele meelitavad need meetmed Eestis tegevust alustama ka välismaiseid 
ettevõtjaid. 

Mis puudutab arenenud digitehnoloogiat, siis Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuuri konsortsium 
(ETAIS)15 osaleb Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte projektis EUROCC ja selleks on 
aastateks 2020–2021 ette nähtud 2 miljonit eurot. Eesmärk on parandada Eesti andmetöötluse ja 
andmemahukate teadusdistsipliinide konkurentsivõimet, pakkudes ühtse kontaktpunkti, kust saada 
kõrgjõudlusega andmetöötluse ja andmeanalüüsi ressursse. ETAIS ühines ka Euroopa kõrgjõudlusega 
andmetöötluse eksatasandieelse superarvuti ühisettevõtte konsortsiumiga LUMI, et Eesti teadlastel 
oleks võimalik kasutada maailmatasemel andmetöötlusressursse, mida luuakse koos Soome 
partneritega. Eesti eraldab projektile kuue aasta jooksul alates 2021. aastast 2 miljonit eurot. 
2020. aasta septembris ühines Eesti EL-i kvantsidetaristu koostööraamistikuga.16 Raamistikus osaledes 
uurib Eesti järgmise 12 kuu jooksul koos teiste EL-i liikmesriikidega seda, kuidas EL-is järgmise 10 aasta 
jooksul kvantsidetaristut arendada ja kasutusse võtta. Eesti Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium on loonud töörühma, kes vastutab kvantsidetaristu pikaajalise 
strateegia väljatöötamise eest koostöös erasektori ettevõtete ja teadusasutustega. 

                                                           
11 https://www.hm.ee/sites/default/files/taie_arengukava_2035_eelnou_riigikogusse_29.10.2020.pdf. 
12 https://kratid.ee/. 
13 https://teaduspark.ee/sugisest-saavad-eesti-ettevotted-head-nou-toostuses-tehisintellekti-ja-robootika-
kasutamiseks/. 
14 https://kredex.ee/et/startup-estonia. 
15 https://etais.ee/. 
16 https://www.mkm.ee/et/uudised/eesti-liitus-uleeuroopalise-turvalist-andmevahetust-uuriva-
koostoovorgustikuga. 
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Nende eri algatustega parandab Eesti oma äriökosüsteemi konkurentsivõimet, et olla innovatiivne riik, 
kes suudab konkureerida kogu maailmas suurte äriühingutega. Kindlasti peab sellest toetusest olema 
kasu ka traditsioonilistel ettevõtetel ja majandusharudel, et Eesti majanduse digitaliseerimine 
hõlmaks kõiki sektoreid. 

 

Olulist 2020. ja 2021. aastal. Eesti idufirmade vilgas ökosüsteem 

Eesti idufirmade ökosüsteem on väga elav. Eesti idufirmade andmebaasi värskeimate andmete 
kohaselt tegutseb riigis praegu 1 126 idufirmat. 2020. aastal oli nende käive riigis 782 miljonit 
eurot, mida on 43 % rohkem kui sellele eelnenud aastal. Idufirmad on muutnud elavamaks ka 
tööturu, sest on 2020. aasta lõpuks võtnud tööle 6 072 inimest. 

Idufirmad saavad riikliku Startup Estonia platvormi kaudu riigiteenustest palju tulemuslikku tuge. 
Platvormi eesmärk on Eesti idufirmade ökosüsteem n-ö ülelaadida, et seal tekiks palju uusi 
edukaid idufirmasid. Startup Estonia avaldas 2020. aastal valge raamatu, kus on idufirmade 
edendamise strateegia aastateks 2021–2027.17  

Selline toetus ja ökosüsteem on osutunud edukaks. Eesti on praegu riik, kus ükssarvikute arv 
elaniku kohta on Euroopa suurim. Eestlaste asutatud ja/või Eestis asuvaid ükssarvikuid on 
kokku seitse18. Viimase kahe aasta jooksul lisandus olemasolevale neljale – Skype.com 
(asutatud 2003, ükssarvikuks sai 2005), Playtech.com (asutatud 1999, ükssarvikuks sai 2007), 
Wise.com (asutatud 2010, ükssarvikuks sai 2015) ja Bolt (asutatud 2013, ükssarvikuks sai 
2018) – veel kolm: Pipedrive.com (asutatud 2010, ükssarvikuks sai 2020), Zego.com (asutatud 
2016, ükssarvikuks sai 2021) ja ID.me (asutatud 2010, ükssarvikuks sai 2021). 

 

Digitehnoloogia integreerimine Eesti taaste- ja vastupidavuskavas  
Eesti taaste- ja vastupidavuskava 1. komponendi „Ettevõtete digipööre“ põhieesmärk on 
soodustada Eesti äriühingute digipööret ja konkurentsivõimet eksporditurgudel. 
1. komponendiga antakse rahalist toetust eri sektorite VKE-dele ja mikroettevõtetele, kes on oma 
digipöörde eri etappides. Samuti toetatakse digilahenduste kasutussevõtmist ehituses ja kaupade 
maanteetranspordis. 

Kavas on ettevõtete digitaliseerimiseks ette nähtud kokku 76 miljonit eurot ehk 37 % 
digivaldkonnale mõeldud eelarvest. 

Eesti taaste- ja vastupidavuskava olulisimad ettevõtete digitaliseerimise meetmed on esitatud 
järgmistes punktides. 

 Ühe meetmega antakse eri sektorite VKE-dele ja mikroettevõtetele rahalist toetust 
investeeringuteks, mis edendavad nende digipööret. Ettevõtted peavad toetusele lisaks 
kasutama ka oma vahendeid ja suunama need ühte või mitmesse alljärgnevasse 
valdkonda: digitehnoloogia kasutuselevõtmine, tööstusandmepilvede arendamine, 
rakendusuuringud, arendustegevus, testimine ja katsetamine, teostatavusuuringud, 

                                                           
17 https://media.voog.com/0000/0037/5345/files/SE_Whitepaper_Web %20(1)-1.pdf. 
18 https://startupestonia.ee/blog/estonia-1-in-europe-in-number-of-unicorns-per-capita (eesti keeles 
https://kredex.ee/et/uudised/eesti-tousis-suurima-ukssarvikute-arvuga-riigiks-euroopas). 
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nõuande- ja tugiteenused ning personali koolitamine. Selle meetmega toetatakse 
230 ettevõtet (58 mln eurot). 

 Teise sihitatud meetmega toetatakse ehitustööstuse digipööret, et suureneks tootlikkus, 
väheneks keskkonnajalajälg ja paraneks hoonete kvaliteet. Selle meetmega toetatakse 
kokku 120 projekti (9 mln eurot). 

 Taaste- ja vastupidavuskavas nähakse ette kaupade maanteeveo teabevahetuse 
digitaliseerimine digitaalsete saatelehtede kasutussevõtuga (6 mln eurot). 

 Lisaks sellele on Eesti taaste- ja vastupidavuskavas mõned konkreetsed reformid 
ettevõtete (sh IKT-ettevõtete) konkurentsivõime suurendamiseks välisturgudel (u 3 mln 
eurot sellest on otseselt seotud digipöördega).  
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4. Avaliku sektori digiteenused 

 
 

4. Avaliku sektori 
digiteenused 

Eesti EL 
Koht Punktid Punktid 

DESI 2021 1 91,8 68,1 
 

] 
 

  Eesti EL 
  DESI 2019 DESI 2020 DESI 2021 DESI 2021 
4a1. E-riigi teenuste kasutajad 88 % 88 % 89 % 64 % 
Protsent internetikasutajatest 2018 2019 2020 2020 

4a2. Eeltäidetud vormid – – 97 63 
Tulemus (0–100)     2020 2020 

4a3. Riigi digiteenused kodanikele – – 91 75 
Tulemus (0–100)     2020 2020 

4a4. Riigi digiteenused ettevõtetele – – 98 84 
Tulemus (0–100)     2020 2020 

4a5. Avaandmed – – 91 % 78 % 
Protsent maksimumtulemusest     2020 2020 

 
Avaliku sektori digiteenuste poolest on Eesti EL-is 1. kohal ja on selles valdkonnas jätkuvalt tugev liider. 
E-riigi kasutajate osakaal on viimastel aastatel tasapisi kasvanud ja jõudnud 89 %-ni 
internetikasutajatest. Eesti tulemused eeltäidetud vormide kasutajate arvu valdkonnas olid paremad 
kui 2020. aastal: punktisumma oli 97 100-st, palju rohkem kui EL-i keskmine 63 punkti. Riik on tugev 
avaliku sektori digiteenuste pakkumises nii kodanikele (100-st võimalikust punktist 91, mis on oluliselt 
suurem kui EL-i keskmine 75) kui ka ettevõtetele (98 punkti võrreldes EL-i 84 punktiga). 

2021. aastal edenes Eestis ka avaandmete kasutamine: selle valdkonna näitajad paranesid 
2019. aastaga võrreldes 24 protsendipunkti võrra. Nii märkimisväärne paranemine tuleneb sellest, et 
üha enam avaliku sektori teavet tehakse avalikkusele kättesaadavaks. 2021. aasta alguses oli Eesti 
avaandmete portaalis peaaegu 800 andmestikku enam kui 100-lt avaldajalt ning need hõlmasid 
põllumajandust, haridust, energeetikat, tervishoidu, valitsemist ja transporti. Selliseid andmestikke 
võivad teadustöötajad, idufirmad ja ettevõtted vabalt kasutada, et luua uusi teenuseid ja laiendada 
olemasolevaid. Peale selle parandasid Eesti ametivõimud oluliselt teabe piiriülest kättesaadavust. 
Näiteks lubavad kolm Balti riiki rahvastikuregistri andmete piiriülest vahetamist19 ning Eesti hakkas 
2020. aastal jagama X-Tee algatuse20 raames teavet ka Soome ametivõimudega.21 Andmeid kogub 
ainult ühe korra üks konkreetne asutus ühes riigis (ühekordsuse põhimõte) ning see toimub turvaliselt 
ja usaldusväärselt. 

2020. aastal töötas Eesti välja visiooni nn reaalajamajanduse kohta, kus kõik ettevõtete vahelised 
tehingud on digitaalsed ja üha enam automaatsed ning viiakse lõpule reaalajas ehk hetkel, mil need 

                                                           
19 www.rahvastikuregister.ee. 
20 https://www.ria.ee/et/riigi-infosusteem/andmevahetuskiht-x-tee.html. 
21 https://dvv.fi/en/-/population-registers-of-finland-and-estonia-use-suomi.fi-data-exchange-layer-to-
exchange-information. 
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toimuvad, ja koostas reaalajamajanduse tegevuskava aastateks 2020–2027.22 Tegevuskava ja visiooni 
eesmärk on viia ettevõtete halduses ja juhtimises ellu struktuurne muutus, i) parandades 
standardimisega andmete kvaliteeti ning ii) kasutades toimingute automatiseerimiseks 
digitehnoloogiat (sh tehisintellekt ja plokiahela tehnoloogia). 

Eesti tehisintellekti- (ehk krati)strateegias aastateks 2019–202123 pööratakse palju tähelepanu 
tehisintellektil põhinevate lahenduste kasutuselevõtule avalikus sektoris. Eesti on jätkanud strateegia 
rakendamist ning teinud kindlaks üle 80 erineva tehisintellekti kasutamise juhu avalikus sektoris, 
näiteks: prognoosimine, millise tõenäosusega leiab töötu töö; selliste tegurite leidmine, mis 
mõjutavad seda, kas töötu leiab töö või mitte; valitsussektori portaalides pakutav masintõlge. 

Digitaalarengu tegevuskavas aastani 202024 (ajakohastatud aastal 2018) rõhutatakse, et elutähtsad 
funktsioonid peavad suutma vastu panna küberohtudele. Selleks on vaja riigiülest strateegilist 
ülevaadet, koostalitlusvõimet ja tulemuslikku kavandamist. Küberturvalisuse strateegias aastateks 
2019–202225 on esitatud pikaajaline visioon, eesmärgid, prioriteetsed tegutsemisvaldkonnad, rollid ja 
ülesanded, mis tagavad Eesti küberturvalisuse. Strateegia alusel kavandatakse meetmeid ja 
eraldatakse ressursse. Hiljuti asutati riiklik küberturvalisuse poliitika nõukoda, mille soovituste alusel 
koostatakse uus digistrateegia aastani 2030, mille eesmärk on hoida Eesti küberruum turvaline ja 
usaldusväärne. 

Eesti on eksperimenteerinud pilvetehnoloogiaga ja viinud ellu katseprojekti „Eesti riigipilv“.26 See 
näitas, et pilvetehnoloogia toimib avaliku sektori IT-rakenduste jaoks ja tasub kaaluda selle laiemat 
kasutamist. Samal ajal uurib valitsus edasi, kuidas kasutada avalikus sektoris pilvandmetöötlust, et 
paremini aru saada, milliseid andmeid võib hoida pilves ja milliseid pilveteenuseid on vaja. Eesti loob 
nende vajaduste rahuldamiseks oma riigipilve. 

Eesti oli esimene EL-i riik, kes võttis kasutusele vaktsineerimistõendid (süsteem loodi 2021. aasta 
aprillis), ja on häälekalt pooldanud EL-i COVID-i digitõendit (vaktsineerimise, läbipõdemise ja testimise 
kohta). 2020. aasta oktoobris allkirjastasid Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ja Eesti valitsus 
vastastikuse mõistmise memorandumi sellise hajutatud digitaristu väljaarendamise teemal, mis pakub 
tervishoiualaseid lahendusi COVID-19 pandeemiale ja muudele rahvatervishoiu vajadustele. 
2021. aasta veebruaris alustas riik koostöös WHO-ga katseprojekti, milles uuritakse üleilmselt 
tunnustatud elektrooniliste vaktsineerimistõendite kasutamist. 

Eesti jätkab tööd ambitsioonikate projektide kallal, millega veelgi parandada oma juhtpositsiooni 
avaliku sektori teenuste digitaliseerimises. Hiljutine pandeemia on andnud riigile võimaluse saada 
selles valdkonnas üheks maailma liidritest ning uus küberturvalisuse strateegia peaks Eesti positsiooni 
avaliku sektori teenuste digitaliseerimise liidrina nii Euroopas kui ka kogu maailmas veelgi parandama. 

 

                                                           
22 Reaalajamajanduse visioon 2020–2027 
https://www.mkm.ee/sites/default/files/reaalajamajanduse_visioon_2020-2027_kaskkiri.pdf. 
23 https://e-estonia.com/nationa-ai-strategy/ (eesti keeles https://www.kratid.ee/). 
24 https://www.mkm.ee/sites/default/files/eesti_infouhiskonna_arengukava_2020.pdf. 
25 https://www.mkm.ee/sites/default/files/kuberturvalisuse_strateegia_2019-2022.pdf. 
26 https://e-estonia.com/government-cloud-infrastructure-service/ (eesti keeles 
https://riigipilv.ee/riigipilvest). 
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Avaliku sektori digiteenused Eesti taaste- ja vastupidavuskavas  
Eesti taaste- ja vastupidavuskava 3. komponent (digiriik) keskendub peaaegu täielikult juba 
praegu hästi digitaliseeritud avaliku halduse edendamisele. See hõlmab meetmeid, millega aidata 
ettevõtetel ja avalikkusel kasutada ära uusima tehnoloogia pakutavaid eeliseid. 

Peaaegu pool (47 %) digipöörde toetamise meetmetest Eesti kavas on ette nähtud avaliku halduse 
ja avalike teenuste edasiseks digitaliseerimiseks. Sellisteks investeeringuteks on eraldatud kokku 
97,43 miljonit eurot. 

Kõige olulisemad meetmed kavas on järgmised: 

 avaliku sektori peamiste digiteenuste ümberkorraldamine ja nende turvaline üleviimine 
pilvetaristusse, et paraneks nende töökindlus, turvalisus ja usaldusväärsus (Eesti avaliku 
sektori IT-süsteemid ja teenused viiakse üle privaatpilve ja see vajab suuremahulist 
turvatestimist); 

 ärisündmusteenuste ja digivärava arendamine, et parandada avaliku sektori teenuste 
osutamise tõhusust ja vähendada ettevõtete halduskoormust; 

 mitme avaliku teenuse (ja nende IT-süsteemide) ümberkujundamine, et neid osutataks 
automaatselt vastavalt kodanike elus või ettevõtetega seoses toimuvatele sündmustele (nt 
abiellumine, lapse sünd, ettevõtte asutamine); 

 riikliku digitaalassistendi platvormi loomine programmi #Bürokratt raames, et parandada 
Eesti avaliku sektori teenuste kasutusmugavust; 

 andmehalduse ja avaandmete tippkeskuse loomine ja arendamine, et parandada Eesti 
avaliku sektori asutuste kogutud andmete haldamist. Selle eesmärk on parandada andmete 
kvaliteeti, kasutada neid rohkem otsuste tegemisel ning teha andmed avaandmetena 
kättesaadavaks, et neid saaksid taaskasutada ka muud sidusrühmad. 

 


