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Teekaart
Alljärgnev selgitab teekaardile kantud püstitatud eesmärkide 
täitmiseks vajalike verstapostide tausta. 

IKT mõjutab kogu elukorraldust Eestis. 

See juhtub, kui IKT aitab tõsta igaühe elukvaliteeti ning võimaldab 
lihtsamini osa saada ühikonnaelust.

Ühiskond peab oskama uut tehnoloogiat rakendada nii, et sellest 
tõuseks kõige rohkem kasu. Mida suurem on ühiskondlik arusaam 
IKT kasutamise võimalustest, seda enam tekib uusi tooteid ja tee-
nuseid ning uusi ärimudeleid. Arvestades, et haridus ja tervishoid 
puudutavad enamikku ühiskonnast ning et nende valdkondade 
probleemid on ennustatavad ja lahendused aeganõudvaimad, 
tuleb muudatuste saavutamiseks juba täna suunata rohkem res-
sursse haridus- ja tervishoiusüsteemi.

E-teenused on Eestis laialt levinud ja nende kasutusoskuste ja 
-harjumuste kasv muudab e-teenuste kasutamise igapäevaseks. 
Peatselt kaob vajadus rõhutatada e-eesliidet, sest teenuse käsitlus 
hõlmab endas eri kanaleid. 

Tehnoloogia kasutamine soodustab personaalse e-õppe ja medit-
siini ökosüsteemi teket. Lapsed ja vanemad ei lepi enam tradit-
sioonilise haridusega, vaid eeldavad ajakohaseid õppemeetodeid 
ja -materjale ning parima teabe ja õpetuse kättesaadavust. Väga 
oluline on arendada ja luua ligipääs e-õpiekeskkondadele ning 
metoodilistele materjalidele. E-tervishoiu lahendused soodusta-
vad personaliseeritud meditsiiniteenuse levikut. Eriti kaalukad on 
patsientide heaolu suurendavad e-tervishoiu valdkonnad nagu 
nt kliinilised telemeditsiiniteenused, juurdepääs haiguslugudele 
ja muule ravi seisukohalt tähtsale informatsioonile, ja tervisliku 
seisundi monitoorimine reaalajas. 

IKT oskused muutuvad üha vajalikumaks ka igapäevaelus ja edu-
kal konkureerimisel tööturul. See tekitab nõudluse nii IKT-alase 
väljaõppe kui ümberõppe järele kõigil erialadel. IKT lahenduste 
kasutuselevõtt muudab kõik tööstusharud efektiivsemaks. 

Ühiskonna usaldus e-lahenduste vastu kasvab ja neid lahendusi 
pakutakse ning kasutatakse laialdaselt asukohast ja riistvarast 
sõltumata.

Eesti kogemus e-riigi tehnoloogiate ja e-õppe kasutuselevõtul 
võimaldab meil avada esimese e-riigi arenduse alase interneti-
ülikooli, kus on üle poole miljoni õppuri üle kogu maailma. See on 
märgiks IT-lahenduste sulandumisest igapäevaellu. IKT oskuste 
õpetamine kõigil erialadel väljendub nende IT-kompetentside 
levimises kõikjale majanduses ning elukestev e-õpe, kaugtöö 
ja personaalne meditsiin muutuvad domineerivaks (võrreldes 
alternatiividega nagu tavapärane formaalharidus, kontoritöö või 
massimeditsiin). 

Ka peamiseks täiend- ja ümberõppe vormiks kujuneb iseõppimine 
e-õppekeskkondade abil, mis annavad võimaluse teadmiste pare-
maks personaliseeritud jagamiseks, ja sertifitseerimiseks.

Elukorralduse muutust ja usalduseväärsete infoühiskonna tee-
nuste levikut tähistab kümnendi lõpuks kõigi e-teenuste jaoks 
kasutatav ühtne kasutajaliides, mille puhul kasutaja ei pea enam 
mõtlema, millise ametkonna või ettevõtte teenust ta kasutab. 

Eesti on usaldusväärsete infoühiskonna  
teenuste kasutamisel maailmas esikohal.

See juhtub, kui Eestis väljatöötatud lahendused on usaldusväär-
sed kõikjal!

Teenuste kasutusmugavuse suurendamiseks tuleb juba nende 
disainimisel lähtuda andmete ühekordse sisestamise põhimõttest 
ja lõpetada toimivate teenuste puhul dubleeriv andmesisestus. Kui 
avalikul sektoril on kodaniku kohta mingid andmed olemas, siis 
on tema kohus need hankida, mitte nõuda inimeselt neid uuesti.. 

Et Eestis välja töötatud ja siin igapäevaselt kasutatavad e-teenu-
sed saaksid konkureerida võimalikult suurel turul, on oluline, et 
need sobituksid rahvusvaheliste standarditega. Valdkondades, kus 
standardid alles arenevad, peab avalik sektor erasektori kaasabil 
tegema pingutusi, et standardite väljatöötamisel arvestataks 
võimalikult palju just Eesti eesrindlike lahendustega. 

Eestis kasutatava elektroonilise identiteedi (e-ID) kasutuse-
levõtt vähemalt ühes Euroopa riigis on samm selles suunas, et 
mõni Eestis kasutatavatest IT-lahendusest kujuneb lähiaastatel 
üleeuroopaliseks standardiks. Uute lahenduste väljatöötamisel 
peab Eesti silmas pidama, et need sobituksid juba olemasolevate 
rahvusvaheliste nõudmistega. Eesti kogemused IKT kasutamisel 
riigihalduses ja kodanike kaasamisel valitsemisse toetavad Eesti 
kujunemist rahvusvahelise e-valitsemise mõttekojaks. 

Ettevõtted tihendavad rahvusvahelist koostööd nii bilateraalselt 
kui ka klastritena, laiendades kodumaise koostöö kogemust üle 
riigipiiride ja koostöövõrgustike näiteks teenuste pakkumise ja 
arendamise rahvusvahelise klastrina. Eriti olulised on klastriteva-
helised interdistsiplinaarsed koostööprojektid, kuhu on kaasatud 
nii IT kui muude erialade spetsialistid ja teadlased. 

E-lahenduste kasutamine asukohast ja riistvarast sõltumatult 
tähendab vabanemist seadme- ja platvormispetsiifilisusest. Sama 
lahendus on kasutatav koduteleris, tööarvutis ja nutiseadmes. 
Seadmete integratsiooni toetavad pilvelahendustel põhinevad 
mobiilsed teenused. Teenuste ristkasutuse võimalikkus laiendab 
nende kasutatavust ja kasvatab ühiskonna usaldust e-lahenduste 
vastu. 

Usaldusväärsete ja kasutajasõbralike avalike teenuste arendamine 
ning lai kasutamine on käesoleva kümnendi teiseks pooleks viinud 
Eesti e-riigiarenduses maailma tippu. Märkimisväärne osa selles 
on e-teenuste ühtsel kasutajaliidesel – kasutuslihtsus ja -mugavus 
peavad käima käsikäes teenuste turvalisuse ja usaldusväärsusega.

Eestis IKT kompetentsidega spetsialistide  
arvu (IKT sektoris) kahekordistamine.

See juhtub, kui Eestist saab parim paik IT-lahenduste väljatööta-
miseks ja kasutamiseks!

Et luua kõrgemat lisaväärtust ning meelitada Eestisse rohkem 
rahvusvahelist äri, sh ettevõtete peakontoreid ja arenduskeskusi, 
vajab Eesti konkurentsivõimelist tööjõudu. 

Siseriiklikult tuleb püstitatud eesmärgi täitmiseks koheselt suu-
rendada IKT haridusse suunatavaid ressursse. Viimase kümnendi 
jooksul on Tiigriülikooli, IT Akadeemia ja IKTP programmi näol 
loodud sellele tugev alus. Neid initsiatiive tuleb jätkata ning 
täiendada uute toetusmeetmetega (nt tagada juba lähiaastatel 
vähemalt poolte loengute kättesaadavus e-keskkonnas. See toe-

tab eesmärki kahekordistada ülikooli lõpetajate arv IKT erialadel, 
lisamata samavõrd suurt survet kõrgkoolide füüsilisele taristule. 
Ühiskonnas muutub e-teenuste kasutamine igapäevaseks – uued 
teenused leiavad aina laiemat kasutamist töö- ja eraelus, avali-
kus ja ärisektoris. Kasvab nõudlus IT-spetsialistide järele kõigil 
tasemetel ka paljudes IKT sidusvaldkondades. Eriti tasub kasva-
tada rahvusvahelise kogemusega tootejuhtide rolli ettevõtetes 
(tootejuht – tootehaldus kogu toote elutsükli jooksul). Alltöövõtu 
asemel peatöövõttu tehes kasvab nende vastutus toote arenda-
misel rahvusvahelises koostöös ja aitab Eesti ettevõtetel pakkuda 
kõrgema lisandväärtusega teenuseid. 

Kohaliku IKT-õppe tugevdamise lisaks aitab IKT oskuste kasvule 
kaasa välistudengite ja kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu Eestisse tu-
leku ja vaba piiriülese liikuvuse soodustamine läbi seadusandluse. 
Kolmandate riikide talentide vaba sissevoolu toetamiseks peab 
lihtsustuma kõrgetasemelise välistööjõu palkamine, kuid oluline 
on ka laste- ja inimsõbraliku sotsiaalse keskkonna areng. 

Teadmiste omandamisega võrdväärselt tähtis on kogemuste 
omandamine ja seetõttu on vaja juurutada toimivad praktika-
korralduse ja õppejõudude ettevõtetes stažeerimise mudelid. 
Hariduskorralduse mudelis tuleb selgelt reguleerida praktika seos 
õppekavaga ning praktikantide ja praktikaettevõtete vahelised 
õigused ja kohustused. 

Õppejõudude stažeerimine firmades aitab neid hoida neid kursis 
tänapäevaste äri- ja tehnoloogiaväljakutsetega, siduda õppetööd 
paremini majanduseluga ning levitada IKT oskuseid kõikidele 
erialadele hariduses. Praktika- ja stažeerimismudelid on seotud 
töökogemuse vaheldumisega õppega, kus õpingutejärgne töö-
kogemus tagab hetkel vajalike kompetentside omandamise ning 
annab märku uute õpingute vajadusest. Sellise õppe läbimine on 
tehtud lihtsaks ning karjääriga haakuvaks, töötades välja ja ra-
kendades ülikooliõpingute ning töötamise ühitamise otstarbekad 
mudelid.

Käsikäes IKT kompetentside levikuga kõigile majandusharudele 
muutub paljudes teadmusmahukates valdkondades domineeri-
vaks kaugtöö. Seda toetab ka asukohast ja riistvarast sõltumatute 
e-lahenduste laiem kasutamine ning ühiskonnas kasvav usaldus 
e-lahenduste vastu. Kaugtöö loob võimalused nii töömudelite aja 
ja koha suhtes paindlikumaks muutumisele kui ka välisspetsia-
listide kaasamiseks Eesti ettevõtetesse. See eeldab osa-ajalise 
tööaja ja võrgustunud töökeskkonna soodustamist.

IKT lahenduste kasutuselevõtt annab fookus- 
valdkondades poole lisandväärtuse kasvust.

See juhtub, kui IT muudab maailma üks sektor korraga!

Nutikas spetsialiseerumine loob eelduse keskenduda meie tõelis-
tele tugevustele, sidudes teadus- ja arendustegevust ettevõtlusega 
valdkondades, milles Eestis nähakse kõige suuremat potentsiaali. 
Riigi ettevõtlusalaste toetusmeetmete täpsema suunamise abil 
liigub rohkem ressursse fookusvaldkondades väljatöötatavatesse 
nutikatesse lahendustesse. See toetab ka IKT teadmussiiret 
teadusasutustest ettevõtlusesse ülikoolide spin-off-firmade ja 
iduettevõtete kaudu. 

IKT läbiv kasutamine tootmisahelas kasutajasõbralike tootmis-
tehnoloogiate rakendamisel ja tootmise automatiserimisel aitab 
toota suurema lisandväärtusega tooteid. Eestisse tehtavate tehno-
loogiavaldkonna välisinvesteeringute soodustamiseks tuleb välja 
töötada motivatsioonipaketid investoritele. 

Panused haridusse ja ettevõtluskeskkonda on vilja kandnud, kui 
Eesti on nutikate toodete arendaja ja rahvusvaheliste klastrite 
eestvedaja. See tähendab endale suurema projektijuhtimisrolli 
võtmist. Eesti peab olema nutikate toodete ja teenuste väljatöö-
taja. Nende teostamist võib toimuda allhankena väljastpoolt Eestit. 
Selleks tuleb luua piiritagust allhanget soodustav regulatsioon, 
tekitada vastav võimekus ja juurutada parimad praktikad. Välis-
turgudele mineku eelduseks on ettevõtete tegelik koostöö. 

IKT kompetentsid levivad kõikidele erialadele ja järsult kasvab 
vajadus IKT-õppe järele kõikidel erialadel hariduses. Aastaks 
2020 on IKT-haridus muutunud osaks teistest distsipliinidest. In-
fotehnoloogia kasutuselevõtt muudes tööstusharudes hoogustub 
kasutajasõbralike tootmistehnoloogiate rakendamise tulemusel. 
Igas majandusvaldkonnas tekivad oma eriala kompetentsidega 
IKT spetsialistid.

„Suured andmed“ ja asjade internet on vaid mõned IKT trendid, 
mille abil luuakse uusi ärimudeleid tootmises, allhankes, logistikas 
jm. Need kasvatavad näiteks nõudlust andmeanalüüsi ja andme-
kaevanduse tehnoloogiate rakendamisoskusega spetsialistide 
järele. 

Visiooni eesmärkideni jõudmisel omavad läbivat tähtsust järgmi-
sed võimaldajad:

 / Andmekogude integratsioon – üha enam andmekogusid 
hakkab omavahel infot vahetama, nii topelt andmesisesta-
mise vältimiseks kui ka inimestele ja ettevõtetele parema 
teenuse pakkumise nimel.  

 / „Suured andmed“ – andmete digiteerimine, analoogsead-
mete asemel digitaalsete kasutamine (nt meditsiinis), kasvav 
sensorite ja laiemalt IT-seadmete kasutamine viivad üha 
mitmekesisemale andmete tekkele igas eluvaldkonnas.  

 / Turvalahendused – tehnoloogiate areng ja kasutusvaldkon-
dade laienemine hoiab ka nõudluse turvalahenduste järele 
pidevas arengus ning muutuses.  

 / Kasutajasõbralikud tehnoloogiad – nii nagu hiire ja 
klaviatuuri kõrvale on võimsalt kerkinud puutetundlikud 
kasutajaliidesed, on tulevikus oodata nende veel intuitiivse-
maks muutumist hääle, pilgu, žestide ja muude inimesele 
loomuomaste liideste kasutuselevõtmise näol. 

 / Standardid – nii andmekogude integratsiooni kui ka sead-
mete ühilduvuse puhul on standardid kriitilise tähtsusega 
ja nende olulisus tõuseb regionaalse ja üleeuroopalise 
integratsiooni käigus, olgu nendeks finantsandmed, inimeste 
terviselood, identifitseerimine ja autentimine või eesti 
keeletehnoloogiate sobitumine imporditud tehnoloogiasead-
metega. 

 / IKT taristu – riist- ja tarkvaralise infrastruktuuri ajakohasus 
on oluline eeldus peaaegu kõigile kirjeldatud arengueesmär-
kidele. Traadiga ja traadita sidevõrgud (k.a lairibaühendused) 
peavad säilitama läbilaskevõime igal aastal kasvavate 
andmemahtude korral; avaliku võtme infrastruktuur ja muud 
turvataristu komponendid garanteerivad IKT süsteemide 
usaldusväärsuse; andmekeskuste roll kasvab nii andmeaita-
dena kui ka pilveteenuste majutajatena.
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