
Mis on üldse probleemiks?

• Senini väljatöötatud kesksed KOV IKT teenused ei ole 
piisava ulatusega kasutuses

• E-teenuste arendamine omavalitsustes on väga erineva 
kvaliteediga

• KOV-des arendatavad elanikkonna IKT teenused ei ole 
üleriigiliselt koordineeritud ning seetõttu ei ole tagatud 
teenuste ühtlane kvaliteet ning pole välditud dubleerivad 
kulutused sarnastele teenustele

• Ka riigi poolt arendatud infosüsteemidel , mida KOV-d 
kasutavad, ei ole klienditeenuste pool arendatud ühtlaselt 
või puudub hoopis



• Organisatsioon koondab kogu KOV IKT teenuste 
info ning kujundab selle pealt tarkvarade 
investeeringuvajadused ja arendusprojektide 
käivitamise

• Organisatsioon hakkab juhtima ministeeriumite ja
struktuurifondide vahenditest käivitatavaid 
projekte KOV IKT suunal

• Teenuste kasutuselevõtmine ja kvaliteedi
järelevalve

• Töös: Üksuses alates 2017 2 spetsialisti, käivad 3. 
töötaja ameikoha rahastamise läbirääkimised. 



• Taotluse esitamine avalike teenuste arendamise eel-, 
äri-ja kasutatavuse analüüside läbiviimise vooru. 
Projektiga analüüsitakse teostusvõimalust (toetudes 
varasemale andmekorjele):

 KOV-des laialdaselt kasutusel olevate tarkvarade 
edasiarenduste konkreetsed vajadused lähtuvalt 
teenuse laialdasemast kasutuselevõtust 

 mida tuleb lahendustesse juurde luua seoses 
muutustega eesti.ee keskkonnas (nt AAR-i ja teenuste 
vahendamise lõpetamine)

 omavalitsuste poolsel e-teenuste osutamisel võimalike 
tarkvaralahenduste väljavalimine, mis teatud 
edasiarenduste juures on sobivad laialdasemalt 
kasutuselevõtmiseks kõikides omavalitsustes



 2017  - kõik taotlusvormid isetäituvateks ja 
taotlejat menetlusest teavitavateks.

 2018 – e-taotlemise juurde tekib 
kodanikuvaade, kus on KOV kodulehelt näha 
kõik temaga seotud menetlused

 Võimalikud liidesed Riigiportaaliga, mis 
vahendavad ka riigi e-teenuste seisu KOV 
kodulehe kodanikuvaatesse ning vastupidi.

 2019 – avaldusi menetlevad infosüsteemid 
seotakse loogiliselt KOV kodulehelt esitatavate 
taotluste menetluskeskkondadeks



• Olemasolevate Rahandusministeeriumi KOV 
IT teenuste edasiarendamise projektid – mida 
uuendada ja mis tegevused teostada lähtuvalt 
nende tarkvarade laialdasemast 
kasutuselevõtust.

 KOVTP

 VOLIS

 RPIS

 KOVMEN



• Uute, keskselt arendatavate ja KOV-üleste 
tarkvaraprojektide käivitamine

• Koostatakse võrgu- ja kasutajatehalduse 
standardid KOV-le

• Kaasosalemine RIA KOV võrguseadmete 
uuendamise projektis, et saavutada KOV-dele 
kiired netiühendused.

• KOV-des X-Tee 6 ja DHX üleminekuga seonduvad 
tegevused (sh milliseid turvaserverite lahendusi 
valida KOV-ele, kas toetada teenusepakkujaid, või 
KOV-e või hoopis püstitada kesksed lahendused). 



• Prioriteetse tegevusena analüüsitakse ja 
konsulteeritakse kõiki haldusreformi käigus 
liituvaid KOV-e nende teenuste ja võrguhalduse 
arenduste seisukohalt liitumise järgselt.

• Abistatakse KOV-e liitumisega seotud IKT 
investeeringuprojektide koostamisel

• Analüüs, kas on vajalik eraldi struktuurivahendite 
meedet liitumisega seotud erakorraliste IKT 
teenuste koondamisega seotud 
investeeringuprojektide finantseerimiseks

• Liitunud KOV-de IKT võrgud ja kasutajatehaldus 
luuakse koostöös keskusega ning see tugineb 
loodud standardmudelitele



2016 ORGANISATSIOONI START

2017
TEGEVUSTE JA PROJEKTIDE 

KÄIVITUMINE

2018 
ALUSTATUD TEGEVUSTE JA 

PROJEKTIDE 
REALISEERUMINE, UUED 

EESMÄRGID

Mehitamine, strateegia, eelarve, 
analüüs

- Analüüsiprojekt teenuste 
arendusvajaduste 
väljaselgitamiseks

- VOLIS, KOVTP, KOVMEN, 
RPIS jätkutegevused

- KOV nõustamine e-teenuste 
ja seotud IKT teemades, 

standardiseerimine

- Täiendavate KOV üleste 
e-teenuste arendus- ja 

kasutuselevõtuprojektide 
teostamine 

- KOV e-teenuste ja IKT  
võrkude liitmis- ja 
standardprojektide 

realiseerimine

Praegune olukord KOV-des

Tekib info 
koordineerimine ja 
koostöö kesksete 

lahenduste loomisel ja 
kasutuselevõtul. KOV-d 

kaasatakse töösse ja 
nendes stardivad e-

teenuste- ja IKT projektid

KOV-des on realiseeritud 
teenusvaldkondade e-

lahendused ning 
käivitunud on uued 

projektid, mille 
realiseerimisel on 

juurutatud terviklikult  
vajalikud e-teenused.


