
Mida uut infoühiskonnas 

Janek Rozov  

Infoühiskonna teenuste arendamise  

osakond (ITAO) 



ITAO tegevused 

•    standardiseerida teenused ja  

   

 

 

•     arendada välja füüsiline ja virtuaalne 

teenuskeskkond  lähtudes kodanikuvaatest 



• Selleks, et inimesed saaks elu 

nautida 

 

• ettevõtted äriga tegeleda 

 

• Mitte suhelda lõpmatult asutustega 

ITAO tegevused 



Eelduste 
loomine, 
kvaliteedi 

tõstmiseks, AT 
arendamiseks 

IKT vahenditega 

1.Teadlikkus 

2.Analüüsid 

3.Mudelid 4.Infohaldus 

5.Tagasiside 
haldus 

110 000€ 180 000€ 

160 000€ 

80 000€ 

40 000€ 



1. Teadlikkus AT arendamise osas 

 



1. Teadlikkus AT arendamise osas 
Käsiraamatute  tutvustamine  

Soovitusindeksi 

 tutvustamine 

Mudelite tutvustamine 

Infohalduse kontseptsiooni  tutvustamine 

 
► Haridusministeerium  

► Päästeamet  

► Registrite ja 

Infosüsteemide  

Keskus  

► Siseministeerium  

► Maksu- ja Tolliamet  

► Tallinna Linnakantselei  

Portfelli arhitektuur 

Indikaatorit  

(teenused + kanalid) 

      - asutuse vaade 

      - kliendi vaade 

      - küpsusmudel 

 

 



1. Abiks avalike teenuste arendajale 
Käsiraamatute  tutvustamine  

 
► Haridusministeerium  

► Päästeamet  

► Registrite ja 

Infosüsteemide  

Keskus  

► Siseministeerium  

► Maksu- ja Tolliamet  

► Tallinna Linnakantselei  

Portfelli arhitektuur 

Indikaatorit  

(teenused + kanalid) 

      - asutuse vaade 

      - kliendi vaade 

      - küpsusmudel 

 

 

http://mkm.ee/public/Kasiraamat2_Final_trykiversioon.pdf 

 
http://mkm.ee/public/Avalike_teenuste_uhtne_portfellijuhtimine_-_tervikaruanne_avaldamiseks.pdf  

http://mkm.ee/public/Kasiraamat_v5_0_2013.pdf  

http://mkm.ee/public/ATKRR_2013.pdf  

http://mkm.ee/public/Kasiraamat2_Final_trykiversioon.pdf
http://mkm.ee/public/Avalike_teenuste_uhtne_portfellijuhtimine_-_tervikaruanne_avaldamiseks.pdf
http://mkm.ee/public/Avalike_teenuste_uhtne_portfellijuhtimine_-_tervikaruanne_avaldamiseks.pdf
http://mkm.ee/public/Avalike_teenuste_uhtne_portfellijuhtimine_-_tervikaruanne_avaldamiseks.pdf
http://mkm.ee/public/Kasiraamat_v5_0_2013.pdf
http://mkm.ee/public/ATKRR_2013.pdf


2. Uuringud ja analüüsid AT arendamiseks 



2.1 SKAIS2 analüüs 

Taotluse vorm 6 lehel 



2.1 SKAIS2 analüüs 



2.2 Avaliku sektori  ühise e-kuvandi analüüs ja 

iseteeninduskeskkonna raamistiku väljatöötamine 



2.2 Iseteeninduskeskkonna raamistik 

http://www.mkm.ee/public/iseteeninduskeskkondade_raamistik_-_vaheversioon.pdf  

http://www.mkm.ee/public/iseteeninduskeskkondade_raamistik_-_vaheversioon.pdf
http://www.mkm.ee/public/iseteeninduskeskkondade_raamistik_-_vaheversioon.pdf
http://www.mkm.ee/public/iseteeninduskeskkondade_raamistik_-_vaheversioon.pdf


3.1 „20 avaliku sektori e-teenuse detailanalüüs ja  

disaini kontseptsiooni väljatöötamine“ 



3.1 „20 avaliku sektori e-teenuse detailanalüüs ja  

disaini kontseptsiooni väljatöötamine“  



3.2 virtuaalne kõnekeskus 



4. Dokumendihaldusest Infohaldusele 

Infovahetamise 
ja teenuste 
osutamise 

kanalid 

isik asutus 

Füüsiline kanal 
E -  kanal 

Kõnede kanal 

Sots.m ja nuti 



4.1 Mida infoga teha?     
filtreerida, säilitada,  kasutada 



4.1 Mida infoga teha?     
filtreerida, … 

kohv tatar pasta 

suhkur sool jahu 



4.1 Mida infoga teha?     
filtreerida, säilitada, kasutada 



4.1 infohalduse kontseptsioon 

 Teadlikkus 

Teenused 

Informatsioon 

Andmed 

dokument 

Andmed -> teenused –> andmete säilitamine 



4.2 e-arved 



5. Asutusteülene tagasiside haldamine 

 



5. Soovitusindeks 



5. Eeldused „soovitusindeksi“ pilootprojektis 

osalemiseks 

• Teave:  klientide e-posti aadressid, kes teenust (sh e-

teenust) kasutasid; 

 

• Aeg: eelkoolitusel osalemine, minimaalselt ühe küsimustiku 

koostamine ja väljasaatmine kahekuulise perioodi 

jooksul, tagasiside andmine MKM projektimeeskonnale; 

 

• Entusiasm ja usk, et kodanikele paremate teenuste 

pakkumiseks peab kodanike arvamust küsima. 

 



5. Mida edasi teha „Soovitusindeksi“ projektis 

osalemiseks? 

• Registreeru osalejaks piloodis: reet.reismaa@mkm.ee 

• Osale praktilistel koolitustel: e-keskkonna metoodika 

(sh küsimuste koostamine, kokku 5 tundi) ja  tehniline 

kasutajakoolitus (2,5 tundi) 

22. aprill Tln (kohad täis!)  (+ tehniline koolitus 29. apr Tln) 

14. mai Tartu (+ tehniline koolitus 15. mai Tartu) 

22. mai Tln (+ tehniline koolitus 27. mai Tln) 

•Registreerumine koolitustele (isegi kui pole veel oma kindlat 

otsust, kas osaleda piloodis):       
http://www.recommy.com/Seminarid/Teeme-riigi-teenused-maailma-

parimaks-22-mai.aspx 

 

mailto:reet.reismaa@mkm.ee
http://www.recommy.com/Seminarid/Teeme-riigi-teenused-maailma-parimaks-22-mai.aspx
http://www.recommy.com/Seminarid/Teeme-riigi-teenused-maailma-parimaks-22-mai.aspx
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http://www.recommy.com/Seminarid/Teeme-riigi-teenused-maailma-parimaks-22-mai.aspx


Eelduste 
loomine, 
kvaliteedi 

tõstmiseks, AT 
arendamiseks 

IKT vahenditega 

Teadlikkus 

Analüüsid 

Mudelid Infohaldus 

Tagasiside 
haldus 



Tulemusena: 

• Koolitatud isikute arv  

• Koolitatavate rahulolu 

• Koolitusprogrammide arv 

• Metoodikad ja mudelid  

• Kirjeldatud teenuste arv 

• Uuringud ja analüüsid 

• Piloteeritud süsteem 

• E-teenustega rahulolu 

suureneb (algtase 74%)  

 

• 1 550 

• 85 % 

• 5 

• 4 

• 20 

• 4 

• 1 

• 85 % 



Lahendamist vajavad „lihtsad“ 

probleemid 
• Proaktiivsus  vs  tahteavaldus 

• Personaalne vaade e-keskkonnas  vs „Suure venna“ sündroom 

• Digiallkiri vs autenditud keskkonnas kinnitamine 

• Mass digiallkiri vs üksikallkirjastamine 

• Blanketi kuju, värvi, lahtrite arvu kehtestamine õigusaktiga vs andmete 
koosseisu kinnitamine õigusaktiga 

• Kiri väljastusteatega vs e-kättetoimetamine 

• Andmete topeltküsimise keeld vs erinevates menetlustes kogutud 
andmete kasutamise keeld 

• Paber kindel tõend vs logi IT-süsteemis 

• Riigi e-teenused tasuta vs tasu eest 

• Teenuse delegeerimine ja optimeerimine vs asutuse motivatsioon 

• Open Data vs Teenus lõpptarbijale 

• E- teenus vs e-teenus lõpptarbijale 

 
Miks on halba teenust osutada kergem kui head? 

Küsimused? 


