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KOV infosüsteemide analüüsi tulemused



KOV infosüsteemide analüüs

• Analüüs hõlmab 19 KOV-ide poolt 
enim kasutatavat infosüsteemi 

• Projekti partneriks oli 32 KOV-i

• Teostaja – Proud Engineers OÜ
• Rahastus – EL struktuuritoetus ja 

KOV kaasfinantseering
• Analüüs valmis juulis 2022

• Analüüsi tulemusi on tutvustatud 
KOV juhtidele ja riigi IT võrgustikule

• https://www.elvl.ee/kov-
infosusteemide-analuus

KOVTP EVALD VOLIS Veera

KOVMEN PMEN ARNO SPOKU

ArcGIS Delta Amphora Haudi

WebDesktop Anna Teada LLR ELIIS

GoPro elasteaed.eu tartu.ee Huvihunt

https://www.elvl.ee/kov-infosusteemide-analuus


Infosüsteemide 
analüüsi 
peamised leiud

(Proud Engineers)

• Teenuste juhtimisega seotud kompetentsid on 
KOV-ides madalad, kontroll teenuste üle puudub

• IT juhtimisega tegeletakse taktikaliselt

• Andmed üldiselt ja avaandmed konkreetselt ei ole 
prioriteet

• Arusaam infoturbest (mitte standarditest) ja selle 
rakendamisest on nõrk

• KOV-i juhtkonna voolavus on pigem suur, 
probleem süveneb

• Lepingud teenusepakkujaga on üldjuhul sõlmitud 
tüüptingimustel ja ei sisalda olulisi andmeid ja 
infoturvet puudutavaid punkte



Analüüs ja järeldused

• Mitmetel põhjustel puudub
KOVi juhtkonnal valmisolek
infotehnoloogiaga tegeleda, 
see on paljude hädade
juurpõhjuseks

• KOVide infosüsteemid ei ole 
selgepiirilised ning ei
moodusta riigi infosüsteemi
integraalset osa

Riigiasutuse infosüsteem: selgepiiriline, teistest 

omasugustest selgelt eraldatud, realiseerib enamuse 

äriprotsessist

Kohaliku omavalitsuse infosüsteem: selgete piirideta, 

omab teiste omasugustega ebamäärast ühisosa, äriprotsessi 

realiseerivad enamasti teised infosüsteemid



Analüüs ja 
järeldused

• Praegune olukord on tekkinud pikaajalise
keerulise vastasmõju tulemusena riigi, 
teenusepakkujate ja KOVide vahel. Muutuse toob
süsteemi struktuuri muutmine, mitte ressursi või
raha järkjärguline lisamine

• Sündmusteenuste kasutuselevõtt eeldab
ülesande keerukuse ja osapoolte suure hulga
tõttu tugeva koordineeriva mehhanismi
kasutuselevõttu

• Ainult Eesti KOVidele kvaliteetset teenust
pakkuda ei ole pikas perspektiivis finantsiliselt
jätkusuutlik

• Välja toodud probleemid KOV-ide
infosüsteemidega on pigem tagajärg, kui põhjus, 
tegu ei ole infotehnoloogilise probleemiga



Soovitused 
olukorra 
parandamiseks

•Muutuse toob süsteemi struktuuri muutmine, 
mitte ressursi või raha järkjärguline lisamine

• Parem võimekus - parimate praktikate jagamine, 
funktsionaalsete kompetentsikeskuste loomine 
ning võtmeisikute koolitamine

• Protsesside ühtlustamine - keskse teenuskeha 
loomise ja vastavusrollide ühise mehitamise

• Keskse koordineerimise ja mõningase 
tsentraliseerimisega saab palju korda saata, 
selleks on vaja nii inimesi kui raha

• Esmalt tuleb tunda oma teenust ja protsessi (nn 
ärivajadusi), et olla targem IT lahenduste 
kasutaja ja tellida



KOV digipöörde 
kava koostamine

• Aluseks KOV infosüsteemide analüüs ja 
uus riiklik arengukava Eesti 
digiühiskond 2030 ning KOVide
arengukavad

• Plaanis koostada 2023. a I poolaastal

• Kaasame omavalitsused ja riigiasutused 
(MKM, RAM, RIA jt)

• Kava alusel toimuks uue perioodi EL IKT 
vahenditest KOVide üleste tegevuste 
rahastamine



Anna Teada ja Omavalitsuste portaal



Anna Teada -
heakorraprobleemidest
teavitamise infosüsteem

- Loodud 2013. aastal

- Veebileht ja äpid

- Automaatne probleemi vastutusala 
tuvastamine

- Automaatne info edastus üle X-tee 
KOVidesse ja riigiasutustesse

https://anna-teada.ee

https://anna-teada.ee/


Anna Teada 
uuendamine

• Täiendatakse, parandatakse funktsionaalsust ja 
kasutusmugavust:
• Kategooria määramine
• E-postiga teate saamine kui KOV märgib 

„roheliseks“ teate

• Liidestused:
• Tallinna hooldus-, haljastus- ja heakorra 

infosüsteem
• Transpordiamet
• Politsei- ja Piirivalveamet
• Põllumajandus- ja Toiduamet

• Kaasajastatakse disain ja mobiilirakendused (iOS ja 
Android)

• Arendusprojekti tähtaeg 2023. a II kvartal

• Koostöö MKMi ja RIAga – võimalik ühendus riigi 
loodava mobiiliäpiga

• Rohkem infot: https://www.elvl.ee/anna-teada.ee

https://www.elvl.ee/anna-teada.ee


KOVTP – kohalike 
omavalitsuste teenusportaal

• 2009. a käivitati riigi ja omavalitsuste 
koostöös KOV teenusportaal KOVTP

• Hetkel kasutab seda oma veebilehe 
platvormina 73 KOVi

• 2019. a andis Rahandusministeerium 
omanikuõigused üle ELVLile

• 2020. a viidi läbi infosüsteemi analüüs, 
millest järeldus:
• Tarkvara on vananenud
• Kõrgendatud risk turvalisusele ja 

käideldavusele
• Sama tarkvara edasi arendada ei ole 

otstarbekas, vaja on uut lahendust



OVP - Omavalitsuste portaal

• KOVTP platvorm asendatakse Valitsusportaali 
(VP 2.0) platvormiga, täiendatakse 
funktsionaalsusi ja uuendatakse disain

• Käivitatud pilootprojekt struktuuritoetuse ja 
ELVL IKT väikearenduste vahenditest

• Pilootprojektis osaleb 5 KOVi ja ELVL, partner 
Riigikantselei

• Arenduspartner – ADM Interactive OÜ, 
koolituspartner - Rethink

• Pilootprojekti tähtaeg on 1. oktoober 2023

• Pärast pilootprojekti on see võimalik 
kasutusele võtta kõikidel KOV-idel

• www.elvl.ee/kov-veebilehed

http://www.elvl.ee/kov-veebilehed


Küsimused?



Tänan kuulamast!


