Euroopa digitaalarengu aruanne (EDPR) 2016
Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI)1 riigi ülevaatele lisatud aruanne
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Eesti tulemused DESI viies valdkonnas
võrreldes teiste ELi riikidega

Praeguses Eesti infoühiskonna arengukavas4 on sätestatud üldeesmärk „panustada mainitud
sihtide [suurem majanduskasv ja heaolu ning rohkem töökohti] saavutamisse IKT
kasutuselevõtu ja uudsete lahenduste väljatöötamist toetava keskkonna loomise kaudu“.
Tegemist on kaugeleulatuva strateegiaga, milles on sätestatud visioon, põhimõtted,
alaeesmärgid ja meetmed koos sihtide, näitajate ja tegevustega. Strateegia rakendamist Eestis
juhib peaministri eestvedamisel e-Eesti nõukogu.

1 – Ühenduvus
ELi keskmisega samaväärse ühenduvuse hindega 0,59 on Eesti ELi liikmesriikide hulgas 16. kohal,
kukkudes eelmise aasta 14. kohalt. Mobiilse interneti (3G ja 4G) kasutamise tase on ELis üks
kõrgemaid, ligikaudu 86 % elanikkonnast. See hõlmab isikute erinevaid liitumislepinguid ja
näitab internetiühenduse jaoks kasutatava mobiiltehnoloogia laialdast levikut. Püsivõrgu
lairibaühenduse kasutamistaseme suurenemisega on suurenenud ka kiire lairibaühenduse
(vähemalt 30 Mbps) liitumislepingute osakaal (24 protsendilt 27-le), olles seega lähedal ELi
keskmisele 30 %-le. Euroopa Liidu tasandil ühtlustatud vahemikes on eraldatud spektri tase
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Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks („Digital Economy and Society Index“, DESI) on Euroopa Komisjoni
sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi väljatöötatud liitindeks, millega hinnatakse ELi liikmesriikide arengut
digitaalmajanduse ja -ühiskonna suunas. See koondab teatavad asjakohased näitajad viiest valdkonnast: ühenduvus,
inimkapital, internetikasutus, digitehnoloogia integreerimine ja avalikud digiteenused. Indeks liigitab riigid nelja
rühma: suure edumaaga, väheneva edumaaga, järelejõudvad ja mahajäävad riigid. Lisateabe saamiseks DESI kohta vt
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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DESI riigi ülevaade Eesti kohta: https://ec.europa.eu/digital-single-market/scoreboard/estonia
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Suure edumaaga riikide hulka kuuluvad veel Austria, Madalmaad, Malta, Portugal ja Saksamaa.
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https://www.mkm.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/eesti_infouhiskonna_arengukava.pdf
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Eestis langenud (ka äsja ühtlustatud 1500 MHz riba tõttu), kuid on ikkagi suuresti üle keskmise
(84 % võrreldes ELi keskmise 69 %-ga). Kuigi Eestil on hea hinne nii mobiilse kui ka püsivõrgu
lairiba kasutamises, on Eesti tagantpoolt kolmas püsivõrgu lairibaühenduse kättesaadavuses
maapiirkondades (89 % kodudest).
2014. aasta alguses uuendas Eesti oma uue infoühiskonna arengukava 2020 raames
lairibaühenduse arendamise sihte ja meetmeid. Riik on võtnud eesmärgiks pakkuda kõigile
kodanikele > 30 Mbps internetiühendust ja saavutada vähemalt 60 % kodumajapidamiste
liitumine kiirustel > 100 Mbps. Vahendeid loodetakse saada avalikust ja erasektorist,
riigieelarvest ning ELi struktuurifondidest5.
Eesti ülesanne on saavutada kiire lairiba üldine katvus. Samas on praegune lairiba püsivõrk oma
kiirete ühenduste suure osakaaluga heal tasemel. Sellega seoses on tähtis tagada, et lõplikult ja
õigeaegselt viidaks ellu 2009. aastal loodud EstWIN „keskmise miili“ projekt, mille eesmärk on
see, et projekti järel asub 98 % kõigist Eesti kodumajapidamistest maksimaalselt 1,5 km
kaugusel lähimast kiudoptilise võrgu juurdepääsupunktist, mis on kooskõlas äsja kavandatud
tähtajaga 2020. aastal. Eesti ei ole veel üle võtnud kulude vähendamise direktiivi6, mis võib
aidata kiirendada lairibaühendusele üleminekut.
2 – Inimkapital
Inimkapitali valdkonnas läheb Eestil hästi. Riik on 7. kohal, kuid võrreldes eelmise aastaga on
edusamme vähe. IKT-spetsialistide osakaal protsendina tööjõust on üle ELi keskmise, kuid Eesti
on pingereas langenud. Ülikoolide teaduse ja tehnoloogia erialade lõpetajate arv on kasvanud,
kuid ELi keskmisest on Eesti jätkuvalt palju maas. Arvestades, et 51 % ettevõtjatest on teatanud
raskustest IKT-spetsialistide palkamisel, aitaks oskustöötajate nappusega tegelemine jääda
digimajanduses konkurentsivõimeliseks. Eesti mõistab digioskuste tähtsust konkurentsivõimele
ja majanduskasvule ning on digioskusi pidanud prioriteediks juba üle kümne aasta. Eesti leiab, et
kodanikel, ettevõtjatel ja kõigil haridustasemetel on liiga vähe motivatsiooni, et võtta täielikult
omaks digitaalset mentaliteeti.
Praeguse infoühiskonna arengukava üks neljast alaeesmärgist on „rohkem kõrgema
lisandväärtusega töökohti, suurem rahvusvaheline konkurentsivõime ja kõrgem elukvaliteet
inimeste IKT-oskuste tõusu kaudu“. See hõlmab nii igapäevaelus vajalikke oskusi elanikkonnas
üldiselt kui ka tööjõu oskusi. Eesti elukestva õppe strateegia 2020 raames kavatsetakse ellu viia
mitu tegevust.
Digioskuste nappuse probleemile pikaajalise lahenduse leidmisel on tähtis formaalharidus. IKTvaldkonna õpetamis- ja õppekvaliteedi parandamiseks kõrghariduses lõi Eesti Haridus- ja
Teadusministeerium koostöös erasektoriga 2012. aastal IT Akadeemia programmi. Selle
laiendamiseks ja arendamiseks võiks Eesti luua digivaldkonna töökohtade riikliku koalitsiooni.
Need on mitut sidusrühma hõlmavad liikmesriikides loodud partnerlused digioskuste
parandamiseks riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil.
Sellised tegevused peaksid avaldama positiivset mõju digioskustele Eestis. Digivaldkonna
töökohtade riiklik koalitsioon võiks väga hästi toimida Eesti valitsuse rakendus- ja
järelkontrollimehhanismina.
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atene KOM GmbH, ELi 28 liikmesriigi riiklike lairibakavade ülevaade.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/61/EL kiire elektroonilise side võrkude
kasutuselevõtukulude vähendamise meetmete kohta (ELT L 155, 23.5.2014, lk 1).
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3 – Internetikasutus
Selles valdkonnas on Eesti kõigi ELi liikmesriikide hulgas 5. kohal ning kuigi eestlaste muusika- ja
videosisu ning mängude tarbimine on ELi keskmisega võrreldaval tasemel, on märgatavalt
suurenenud internetikaubandus. Internetiteenuste kasutamise kõrge tase kodanike hulgas
paneb hea aluse sellele, et võimaldada ettevõtjatel ja avaliku halduse organitel digitaliseerida ja
tõhustada oma toiminguid. Euroopas on eestlased esirinnas ka internetipanganduses ja
uudistesisu tarbimises. Üldiselt on Eesti ELi keskmisest üle peaaegu kõigis kategooriates, välja
arvatud videote tellimises ja sotsiaalmeedias. Nii riigisiseses kui ka piiriüleses e-kaubanduses on
Eesti üle Euroopa keskmise, kuid veidi oma tasemest allpool muudes aspektides.
4 – Digitehnoloogia integreerimine
Ettevõtjatepoolses digitehnoloogia integreerimises on Eesti 2016. aasta DESI kohaselt 22. kohal,
mis on viie valdkonna lõikes riigi madalaim hinne. Digitehnoloogia ja digitaalsete tavade
ettevõtjatepoolne arendamine on alla ELi keskmise ning Eesti ettevõtjad on alles hakanud
kasutama internetikaubanduse pakutavaid võimalusi.
Kasvu ja innovatsiooni tähtis allikas on digitaalsed, potentsiaalselt kiiresti kasvavad ja globaalsed
ettevõtted – interneti idufirmad. Idufirmade manifesti (Startup Manifesto)7 jälgimisvahend
jälgib manifesti 22 meetme rakendamist liikmesriikides, et edendada digiettevõtlust ja
innovatsiooni. 22 meetme rakendamises on Eesti alla Euroopa keskmise oskuste ja hariduse,
kapitali parema kättesaadavuse ja mentaliteedi juhtimise valdkondades, kuid üle keskmise
institutsioonilise raamistiku, talentidele juurdepääsu ning andmepoliitika ja privaatsuse
valdkonnas. Startup Estonia on valitsuse 2015. aasta algatus8 Eesti ettevõtjate toetamiseks ja
idufirmasõbraliku keskkonna loomiseks. Algatuse raames arendatakse idufirmade ökosüsteemi,
haritakse idufirmade asutajaid ja kohalikke investoreid ning lahendatakse regulatiivseid
probleeme.
Eesti ettevõtluse kasvustrateegias 20209 on esitatud visioon, et „Eesti innovatsiooni- ja
ettevõtluspoliitika on aastaks 2020 oluliselt kasvatanud Eesti elanike heaolu, parandanud Eesti
lõimumist rahvusvahelise majandusega ning ettevõtete konkurentsivõimet“. Strateegias
keskendutakse kolmele peamisele väljakutsele: tootlikkuse tõstmine, ettevõtlikkuse ergutamine
ja innovatsioonile julgustamine.
Need strateegiad on põhjalikud ja teatavatel juhtudel täiendavad neid muud sektorispetsiifilised
algatused. Et Eesti on selles valdkonnas praegu maha jäänud, on Eesti ühiskonnale ja
majandusele need hiljuti vastu võetud algatused vajalikud.
5 – Avalikud digiteenused
Eesti on olnud paar aastat avalike internetiteenuste valdkonnas esirinnas ja on DESI kohaselt
2016. aasta parimate tulemustega riik Euroopas. Eelmise aastaga võrreldes on tehtud veelgi
edusamme. Täidetud avaldusi interneti kaudu saatvate e-valitsuse kasutajate osakaal (80 %) on
palju suurem ELi keskmisest (32 %). Sellele aitab kaasa ka võimalus sooritada vajalike teenuste
saamiseks pea kõik toimingud internetis. Samuti on Eesti võtnud kohustuse rakendada
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Idufirmade manifesti koostas 2013. aastal Euroopa Komisjoni üleskutsel Euroopas asuvate tehnoloogiaettevõtete
asutajate rühm Leaders Club. Manifest sisaldab 22 poliitilist meedet ettevõtluse ja innovatsiooni edendamiseks, et
suurendada kasvu ELis.
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http://www.startupestonia.ee/
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http://kasvustrateegia.mkm.ee/index.html
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efektiivselt ühekordse asjaajamise põhimõtet, taaskasutades juba esitatud teavet, et vähendada
eeltäidetud avalduste abil kodanike koormust, ja tehes seda paremini kui ükski teine ELi
liikmesriik.
Eesti valitsus on loonud suure hulga e-teenuseid, millele riigi kodanikud pääsevad ligi oma
elektroonilise ID-kaardi (e-ID) abil. Kõnealune kaart võimaldab elektroonilist autentimist ja
toimib digiallkirjana, et võimaldada eestlastel allkirjastada lepinguid, hääletada, esitada
tuludeklaratsioone, osta ühistranspordipileteid ning vaadata internetis oma laste õppetulemusi.
Sellise lähenemisviisi kasutajakesksusele viitab e-teenuste populaarsus: 2015. aastal esitati 96 %
tuludeklaratsioonidest elektrooniliselt. Eesti infoühiskonna arengukavas 2020 on e-valitsusel
tähtis koht ning sellega seotud sihid ja tegevused kuuluvad mitme alaeesmärgi ja meetme alla.
See on paljutõotav ja moderniseerib veelgi Eesti avalikku haldust. Eesti keskendub tõsiselt oma
e-teenuste, näiteks e-identiteedi ja digiallkirjade piiriülesele suutlikkusele, mis avaldub
võimaluses saada Eesti e-residendiks.
Tervishoiusektoris on Eesti välja töötanud elektroonilise tervise infosüsteemi – riikliku süsteemi,
kuhu on integreeritud erinevatelt Eesti tervishoiuteenuste osutajatelt saadud andmed, et luua
iga patsiendi kohta üks elektrooniline terviselugu. Lisaks on kõik esmatasandi
tervishoiuasutused, haiglad ja apteegid ühendatud e-retsepti süsteemiga, mis on paberivaba
süsteem raviretseptide määramiseks ja töötlemiseks.
Avaliku sektori digiteerimise kõrge tasemega seoses kasvab julgeoleku ja privaatsuse tähtsus.
Eestil on eraldiseisev küberjulgeoleku strateegia, mis hõlmab aastaid 2014–2017.
Tulemused, mida DESI raames mõõdeti, on Eesti avaliku halduse moderniseerimise valdkonna
silmapaistva töö tulemus. Miski ei viita ambitsioonide vähenemisele ja Eesti on kindlasti
Euroopale eeskuju ja juht digilahenduste rakendamises avalikus sektoris ja avaliku sektori poolt.

Tekstikast: e-residentsus Eestis
Eesti on esimene riik, mis pakub e-residentsuse võimalust – digitaalset identiteeti, mis on
maailmas kättesaadav kõigile, kes on huvitatud asukohast sõltumatu ettevõtte juhtimisest
interneti teel. E-residentidele väljastatakse nutikas ID-kaart, mis võimaldab digitaalset
identifitseerimist ja autentimist, dokumentide allkirjastamist, dokumentide autentsuse
kinnitamist ja dokumentide krüptimist. E-resident võib näiteks registreerida oma ettevõtte
elektrooniliselt ja allkirjastada äridokumente ilma, et ta peaks füüsiliselt Eestis asuma.
Lisateabe jaoks vt https://e-estonia.com/e-residents/welcome/
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