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KOV infosüsteemide analüüs

VOLIS2 (uus infosüsteem)

KOV veebilehtede uus platvorm VP 2.0 baasil

Anna Teada uuendamine ja võimalik liidestus Bürokratt’iga (tehisintellekt)

IKT haldus- ja teenusmudeli analüüs ja rakendamine

VOLIS ja Anna Teada riigipilve

KOV IKT taristu uuendamine küberturbe nõuetele vastavaks

KOV geoinfosüsteemi menetluskeskkond

KOV teenusportaal lasteaiakoha taotluse sündmusteenuse näitel

VOLIS2 analüüs

KOV teenusportaali analüüs

ELVL KOV IKT PROJEKTIDE TEEKAART

Ärianalüüs



1. OVP - omavalitsuste 
veebilehtede uus platvorm

• KOVTP platvorm asendatakse kaasaegse 
Valitsusportaal (VP 2.0) platvormiga

• Pilootprojektis osaleb 5 KOVi ja ELVL, partner 
Riigikantselei

Projekti seis:

• Koostamisel on ärianalüüs – kirjeldatakse 
vajadused KOV vaatest (lehtede sisuline 
ülesehitus, info paigutus, esitlus, disain, 
funktsionaalsus jms)

• Eeltaotlus SF meetmest heaks kiidetud

• Hangete väljakuulutamine

• Eelarve – 234 000 EUR



2. VOLIS ja VOLIS2 –
volikogu istungite ja 
rahvahääletuse infosüsteem

VOLIS uuendused 2021. a:
• Stabiilsem video, uus kasutajate ja gruppide 

haldus, uus istungite juhtimise vaade ja 
funktsioonid, istungil salajane hääletus, liidestus
TARAga

• Rahvahääletus (isikukoodi põhine), Riigipilve 
võimekus, koolide kontroll kaasavas eelarves

VOLIS2 – uue infosüsteemi analüüs

• SF projekt heakskiidetud, lepingud sõlmimisel

• Koostatakse uue infosüsteemi analüüs ja prototüüp 
ning uue IS ärimudel

• Analüüsi valmimise aeg – juuni 2022

• Analüüsi eelarve – 80 000 EUR



3. KOV-ide poolt elanikele teenuste 
osutamiseks kasutatavate peamiste 
infosüsteemide analüüs

• Analüüs loob ülevaate kuni 20 KOV-ide
poolt enim kasutatava infosüsteemi (v.a riigi 
omanduses olevad) kasutatavuse- ja 
arendusvajadustest

• Projekti partneriteks on 32 KOV-i, kes 
panustavad projekti kaasfinantseeringuga 
ning osalevad analüüsi protsessis

Projekti seis:

• SF projekt heakskiidetud, leping sõlmitud

• Analüüsi valmimise aeg – juuli 2022

• Eelarve – 50 900 EUR

KOVTP EVALD VOLIS Veera

KOVMEN PMEN ARNO SPOKU

ArcGIS Delta Amphora Haudi

WebDesktop Anna Teada LLR ELIIS

GoPro elasteaed.eu tartu.ee Huvihunt



4. Anna Teada 
uuendamine

• Täiendatakse ja parandatakse 
infosüsteemi funktsionaalsust

• Tekivad uued liidesed (APId)

• Uuendatakse Android ja iOS äppe

• Rahastab MKM, projekti juhib ELVL

Projekti seis:

• Läbiviidud hanke turu-uuring –
eelarvet suurendati

• Hanke dokumentatsioon valmis

• Arendusprojekti tähtaeg 8 kuud lepingu 
sõlmimisest

• Eelarve – 75 000 EUR



5. KOV teenusportaal 
lasteaiakoha taotluse 
sündmusteenuse näitel

• Projekti juhib MKM
• ELVL on partner
• Projekt on üks mitmetest riigi 

sündmusteenuste teekaardil

Projekti seis:
• Analüüsi hange on läbiviidud
• Hanke tulemuste menetlus RTKs
• Analüüsi eelarve – 70 000 EUR
• Analüüsi kestvus 5 kuud



6. KOV infosüsteemide ISKE 
nõuetega vastavusse viimine

• Pilootprojekti juhtis – RMIT, partner ELVL

• Pilootprojekti kasusaajad KOVid – 7 (Elva, 
Mustvee, Jõgeva, Põltsamaa, Saaremaa, 
Kose, Kuusalu vald)

• Otsitakse võimalusi lisaraha leidmiseks ja 
projekti jätkamiseks

• Eesmärk saada toetust KOV-idele, et viia 
oma baastaristu nõutele vastavaks

• Jätkuprojektil oleks omaosalus 15%, sest 
hetkel puudub riiklik partner

• MKM eeldab suurt projekti meeskonda



7. KOV IKT haldus- ja 
teenusmudeli analüüs

• Eesmärk - välja selgitada parim mudel KOV IKT 
ühistegevuse korraldamiseks

• Analüüsi käigus viidi läbi veebiküsitlus ja 
intervjuud KOV esindajatega

• Tuvastati KOVide vajadus ja huvi võimalike 
teenuste osas 

• 2022. a lõpeb ELVL IKT Rahandusministeeriumi 
poolne rahastus, edaspidi vajalik KOV 
finantseering

• Algavad läbirääkimised KOVidega IKT 
baasteenuste rahastamiseks 

KOV IKT KK teenused

• KOV IKT valdkonna koordineerimine

• KOV IKT-alane nõustamine

• Küberturvalisuse tagamine

• KOV ühiste uute infosüsteemide 
väljaarendamine ja kasutamine

• KOV IKT-alaste ühishangete läbiviimine



Küsimused?



Tänan kuulamast!


