
Sissejuhatus
avalikesse e-
teenustesse

Laura Kask
PROUD ENGINEERS CEO

TARTU ÜLIKOOLI
DOKTORANT, 
KÜLALISLEKTOR 16.06.2019



2



3



4



Digitaalse ühisturu strateegia
(https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_et)
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Infoühiskonna arengukava 2020
• Ehitatakse aastaks 2020 lõpuni ülikiire interneti baasvõrk ja astutakse samme nn viimase miili ühenduste

kättesaadavuse kasvuks.

• Töötatakse välja ja viiakse ellu Eesti 5G tegevuskava , et hoogustada järgmise põlvkonna mobiilsidevõrkude
rajamist ja kasutuselevõttu Eestis.

• Avalike e-teenuste kvaliteedi ja kasutajakogemuse järgm ise arenguhüppena arendatakse
välja „nähtamatuid“ ning asutusteüleselt sündmuspõhise id teenuseid, et muuta avalikud teenused
kasutajale võimalikult lihtsaks ja tõhusaks. Inimene pe ab saama asjad aetud ühe suhtluskorraga, igal
võimalusel pigem automaatselt ja sekkuma ainult riigi poo lsel algatusel või märguandel.

• Kavas on tõsta avaliku sektori võimekust andmeanalüütika ja -teaduse kas utamiseks , sh vastavat teadlikkust ja 
oskusi.

• Alustatakse tehisintellekti rakenduste ehk nn „krattide“ kasutuselevõttu avalikus sektoris: töötatakse välja ja 
viiakse ellu vastav tegevuskava ning tehakse katseprojekte.

• Üha suurenevate andmemahtude ja andmete laialdase ristkasutuse taustal tuleb inimestele tagada kontroll oma
andmete kasutuse üle. Luuakse nii tehnoloogilised kui ka organisatoorsed ja õiguslikud tingimused selleks, 
et inimestel oleks alati võimalik teada ja ka suunata, kes,  millal ning milleks nende riigi käes olevaid
andmeid kasutab – sh oma andmeid ka lihtsamalt ja rohkem kasutusse anda (nt teaduseks ja uute teenuste
loomiseks).
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Infoühiskonna arengukava 2020
• Käivitatakse uudseid meetmeid ja algatusi IKT-spetsialistide juurdekasvu tagamiseks (sh üldhariduskoolis IKT-

süvaõppe laiendamiseks) ning kõrgemate IKT-oskuste omandamiseks Eesti majanduse traditsioonilistes sektorites.

• Tugevdatakse üleriikliku küberturvalisuse tagamise baas eeldusi ja suurendatakse riigi ning erasektori
valmisolekut tulla toime küberintsidentidega: uuendatakse turbemeetmete baasstandardit, koondatakse kokku
küberturbe riiklikke kompetentse, panustatakse rohkem inimeste küberteadlikkuse tõusu, astutakse samme infoturbe
vajaduste varajaseks arvestamiseks teenuste ja IT-arenduses (nn security-by-design ja privacy-by-design 
põhimõtete rakendamiseks).

• Hoogustatakse innovatsiooni e-valitsemise ja küberturv alisuse alal: tehakse katseprojekte, arendatakse
ettevõtete uudseid arendusse kaasamise viise ning andmete ja lahenduste taaskasutust, toetatakse rohkem teadus-
ja arendustegevust (eriti küberturvalisuse alal), jm.

• Edendatakse digi-ID ning teenuste kasutuselevõttu välisriikide kodanike seas ehk laiendatakse e-residentsuse
programmi.

Kõigi tegevussuundade puhul on elluviimise üldvastutaja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM). 
Arengukava elluviimise juhtorgan strateegilisel tasandil on e-Eesti nõukogu , küberturvalisuse alavaldkonna ja 
strateegia osas Küberjulgeoleku nõukogu.

Loe lähemalt: https://www.mkm.ee/et/tegevused-eesmargid/infouhiskond
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Tallinna Deklaratsioon 2018

Loe lähemalt: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration
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Digivärav teabe ja menetluste ning abi-
ja probleemilahendamisteenuste
pakkumiseks ehk Digital Single Gateway

Liides tagab kodanikele ja ettevõtjatele tsentraliseeritud
juurdepääsu teabele, mis on neile vajalik oma õiguste kasutamisel
seoses liikuvusega ELis ja täielikuks juurdepääsuks veebipõhistele
menetlustele mittediskrimineerival viisil.
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Your Europe

http://europa.eu/youreurope/index.htm

• Miks kasutada keskset portaali?
• Kuidas jagatakse e-teenuse vastutust?
• Milline on kasutajakogemus?
• Kui tihti inimene e-teenused kasutab?
• Mis on tulevik?
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Veebikäideldavuse direktiiv (Web 
Accessibility)

• Veebi juurdepääsetavuse eesmärk on võimaldada puuetega
kasutajatele juurdepääs veebis leiduvale teabele ja 
funktsioonidele. 

• Selleks, et muuta veebilehitsemine kõikide inimeste, sealhulgas
puuetega inimeste jaoks võimalikult mugavaks, peavad
veebisaidid olema korrektselt üles ehitatud ja arendatud.

• Eestis üle võetud AvTSiga, kohustuslik avalikule sektorile!
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e-identimise ja e-tehingute jaoks
vajalike usaldusteenuste määrus
(eIDAS)
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Kas me teame kes on arvuti taga?

Peter Steiner

published by The New Yorker on July 5, 1993



Mis on isikusamasus ja elektrooniline
identiteet?

Kellegi identiteedi ehk õiguse kindlaks tegemiseks tuleb isik identifitseerida ehk kellegina ära
tunda, samastada.

Isikusamasuse tuvastamine tähendab, et tegemist on sama isikuga, kes ta väidab end olevat.  

Isikusamasust saab tuvastada füüsiliselt ja elektrooniliselt.

Elektrooniline identiteet on andmete kogum, mis seob elektroonilises keskkonnas isiku tema
füüsilise identiteediga.

Füüsilist ja elektroonilist identiteeti on (Eestis) üks, kuid kandjaid on elektroonilise identiteedi
puhul mitmeid.



eIDAS Regulation



Mis on eIDAS määrus?
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 910/2014, 23. juuli
2014 , e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste
kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv
1999/93/EÜ:

• lihtsustada piiriülest e-teenuste kasutamist.
• luua digitaalses maailmas samasugune usaldus nagu füüsilises maailmas. 
• Euroopa avalikele asutustele ühtsed põhimõtted, kuidas elektroonilist

identiteeti ja allkirju tunnustada.



eIDAS määrus     = Eesti seadus

Lisaks eIDAS määrusele reguleerib valdkonda e-identimise ja e-
tehingute usaldusteenuste seadus
(https://www.riigiteataja.ee/akt/125102016001?leiaKehtiv)
Digitaalallkirjaseadus – kehtetu alates 26.10.2016





eID piiriülene tunnustamine
Määrus reguleerib piiriülest koosvõimet – millist eID-d tuleb teistest 
liikmesriikidest aktsepteerida.

Kui kuskil kasutatakse autentimist, siis peab sinna ligi laskma ka teiste 
riikide samaväärse või kõrgema tasemega eID kasutajaid teistest riikidest.

Ligi peab laskma neid eID vahendeid, millest riigid on teada andnud 
(teavitanud).

14.05.2019 seisuga on teavitanud eID skeemid:
• Portugal
• Saksamaa
• Eesti
• Hispaania
• Horvaatia
• Belgia
• UK
• Luxemburg
• Itaalia



Autentimine
• Teave. Midagi, mida ainult antud kasutaja teab, näiteks parool
• Millegi omamine. Midagi, mis ainult antud kasutajal on, näiteks

kiipkaart
• Kasutaja olemus. Midagi, mis antud kasutaja ise on, näiteks

kasutaja sõrmejäljed



Autentimine = authentication
Ühetasandiline autentimine = one factor authentication
Kahetasandiline autentimine = two factor authentication

Autentimistasemed:
• High
• Substantial
• Low

Loe lähemalt:https://courses.cs.ut.ee/2013/infoturve/fall/Main/Autentimine



Elektroonilise allkirja tasemed Eestis
• Kvalifitseeritud e-allkiri ehk digitaalallkiri ehk ID-kaardiga või muu 

isikut tõendavate dokumentide seaduses sätestatud vahendiga
antud allkiri;

• Smart ID uus võimalus autentimiseks ning ka e-allkirja andmiseks –
kaks erinevat taset; 

• Muud elektroonilised allkirjad.



Elektroonilise allkirja tasemed
• Kvalifitseeritud e-allkiri (qualified e-signature)– kvalifitseeritud 

serdiga antud ja kasutatud selleks turvalist vahendit (kiipkaart 
vmt.), sert on olnud kehtiv allkirjastamise ajal. = meie digiallkiri = 
omakäelise allkirjaga võrdväärne allkiri.

• Täiustatud e-allkiri kvalifitseeritud sertifikaadiga (advanced e-
signature with qualified certificate)– elektroonilised allkirjad, mis 
tekitavad tõsiseltvõetava seose allkirjastatud asja ja allkirja andja 
vahel, sertifikaadi kehtivuse kontroll allkirjastamisel ei ole 
tingimata nõutav.

• Täiustatud e-allkiri (advanced e-signature)– sama, kuid sertifikaat
ei pruugi ka kvalifitseeritud olla.

• Lihtsalt e-allkiri (e-signature)– igasugu e-allkirjad, mida antakse
mingil viisil digitaalselt (pulgaga ekraanil antud vmt.)



eIDAS määrus

Kui kuskil avalikus sektoris aktsepteeritakse e-allkirjaga dokumente, 
siis tuleb aktsepteerida ka teistest riikidest ja teiste teenuseosutajate 
abil allkirjastatud samaväärse allkirja tasemega dokumente.



Õiguslik tähendus
Omakäelise allkirjaga võrdväärse allkirja tähendus varasemalt
kehtinud digitaalallkirja seaduse kohaselt digitaalallkirjale;

eIDAS määruse artikkel 25 (2) kohaselt on kvalifitseeritud e-allkirjal on 
käsitsi kirjutatud allkirjaga samaväärne õiguslik toime.

Elektroonilisi allkirju ja nende tasemeid on erinevaid, kuid 
omakäelisega on võrdväärne on vaid kvalifitseeritud e-allkiri ehk 
digitaalallkiri. 



Kuidas kasutatakse e-allkirju avalikus
sektoris?
Juhul, kui avaliku sektori protsessis on vajalik elektrooniliselt midagi
esitada, sobivad kõik e-allkirja tasemed.

Juhul, kui on nõutud, et dokument/avaldus vms tuleb esitada ning
allkirjastada omakäeliselt või digitaalselt, siis tuleks kasutada
digitaalallkirja ehk kvalifitseeritud e-allkirja.



Kuidas kasutatakse e-allkirju erasektoris?
Eraõiguslikes suhetes vormivabaduse põhimõte- tahteavalduste 
vahetamine;

Juhul, kui seaduses ei ole erinõuet, siis võibki olla tehing allkirjastatud 
ükskõik mis tasemega allkirjaga;

Juhul, kui seaduses on nõue omakäeliseks allkirjaks, siis see saab olla 
üksnes kvalifitseeritud e-allkiri ehk digitaalallkiri.



Kuidas kasutatakse e-allkirju piiriüleses
suhtluses Euroopas vs kolmandate riikidega?

Euroopa avalikul sektoril kohustus aktsepteerida dokumente, mis on 
elektrooniliselt allkirjastatud mõnes teises liikmesriigis (seaduses
võib olla piirang taseme osas)
Kolmandate riikide aktsepteerimine sõltub:

EL ja kolmanda riigi kokkuleppest (avalik sektor)
Tehnigu osapoolte riskihinnangust ja tahtest (erasektor)
Tehnilisest võimekusest



Mis on aga tegelikkus?



Küberturvalisus ja NIS direktiiv (+GDPR)
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Eesti õigusaktid

• AvTS
• KüTS
• IKS
• EUTS
• ITDS
• + kogu Eesti õigussüsteem
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