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Kodaniku 
suhe riigiga 
muutub e-riigi 
abil äärmiselt 
mugavaks
Tänapäeval ei ole vist enam ühtki riigiasutust, millega suhtlemisel 
poleks võimalik kasutada e-teenuseid. Elektrooniliselt on võimalik 
suhelda ka väga paljude organisatsioonide ja eraettevõtetega. Küsi-
sime selle teema kohta riigikontrolör Mihkel Oviiri arvamust.

Mida tähendab kõige laiemas mõttes e-riik ja kui kaugele selle 
arendamisega saab, võib ja peaks välja minema?
Eks igaühel on e-riigist oma arusaam. Minu arvates tähendab e-riik 
kõigepealt uute tehnoloogiliste võimaluste ärakasutamist. Igasu-
gused murrangulised tehnoloogilised muutused on juba läbi ajaloo 
endaga kaasa toonud ka teisi muudatusi. Siinkohal tasub meenutada 
kas või kirjaoskuse teket ja arenemist, trükikunsti tekkimist, tele-
visiooni jne. Internetiajastu on meid viinud järgmisesse võimaluste 
ringi, mis kõigepealt on loonud privaatse suhtlemise võimaluse nii 
inimestel omavahel kui inimeste suhtlemises riigiga. Kuhu interne-
tiseerimine ja e-riik edasi võiks areneda, seda on hetkel väga raske 
öelda. Küsides endilt, millist kasu me momendil e-riigist ja internetist 
võime saada, siis võib öelda, et me saame sealt tohutul hulgal infor-
matsiooni. Riigile annab e-riigi olemasolu võimaluse suhelda oma 
kodanikega hoopis uue kvaliteediga tasandil. Kodaniku suhe riigiga 
muutub e-riigi abil äärmiselt mugavaks. Ma võin kodust lahkumata 
korda ajada enamiku vajalikest toimingutest, mida mul varem oleks 



tulnud teha erinevate ametiasutuste uksi kulutades ja ametnike vas-
tuvõtule pääsemist oodates.

Nii et inimestele on e-riik ja Internet igati kasulik?
Arvan küll. Internet aitab hästi määratleda inimese õigusliku sei-
sundi. Tihti ju inimesed ei tea, millised on nende õigused ja võima-
lused, mida talle tegelikult juriidilises mõttes erinevatel eluetappidel 
pakutakse. Nii on näiteks noortel peredel võimalus interneti vahen-
dusel üles leida need võimalused, mis kaasnevad lapse sünniga, pen-
sionär saab teada, millised võimalused on pensionieas inimesel jne. 
Samuti pakub Internet inimestele võimalust teada saada, mis toimub 
nende lähemas, aga ka kaugemas ümbruskonnas. Nii mõnigi kord 
on ilmsiks tulnud juhuseid, kus inimesed kuulevad nende lähedusse 
plaanitavatest ehitistest või rajatistest alles pärast seda, kui detail-
planeeringud on kinnitatud või ka ehitusload väljastatud. Nüüd on 
mul võimalus istuda arvuti taha, panna kirja sinna oma soovid ning 
ettepanekud ja saata need edasi asjaomastele instantsidele. Eraelulise 
poole pealt on näiteks üksikutel vanema ealistel inimestel võimalus 
arvuti teel suhelda oma laste või lastelastega. Me ei saa enam küsida, 
kas e-riik areneb. See põlvkond, kes e-riiki n-ö liigutab ja arendab, on 
juba sündinud ning tegutseb.

Kas e-riik toob kaas ainult positiivset või on sellel ka oma varju-
küljed?
E-riigiga kaasnevad paratamatult muutused. Ilmselt pole need kõik 
positiivsed, kuid nende muutuste vastu ei saa. Meie asi on pakkuda 
inimestele suhetes riigiga neid tehnoloogilisi võimalusi, mida e-riik 
endaga kaasa toob. Interneti teel suhtlemise kõrvale peavad jääma 
ka kõik teised võimalused ja e-riik tähendab vaid ühte võimalust 
teiste hulgas.

Kuivõrd mõjutab e-riigi rakendamine ja sellega kaasnevate või-
maluste täiustumine inimeste privaatsust?
Kui me paneme kusagile üles turvakaamera, siis ei ole see sinna pan-
dud mitte inimeste privaatsuse piiramiseks, vaid nendele suurema 
turvalisuse loomiseks. Samamoodi on teede ääres üleval kiirust mõõt-
vad seadmed, mis on liiklejate eneste turvalisuse huvides. Kindlasti 
pole maailmas olemas sajaprotsendilist garantiid, et ei pääsetaks näi-
teks ligi e-andmebaasidele. Alati on pahatahtlikel tegelastel võima-



lus tungida inimese privaatsfääri. Elektroonilises ruumis on tegeli-
kult olemas eelis selles mõttes, et sinna jääb alati maha jälg tegela-
sest, kes on sellesse ruumi mittelubatud viisil tunginud. E-ruumis ei 
ole võimalik selline olukord, et lähen näiteks haiglasse, annan seal 
sanitarile pudeli veini ja palun tal kellegi haigusloo minu kätte tuua. 
Mis puutub turvakaameratesse ja nende jälgimise võimalusse Inter-
neti teel, siis siin võib tuua näiteid, kus inimesed panevad selliseid 
kaameraid üles oma kodudesse. Siinkohal tuleb tõdeda, et tehno-
loogiline areng ei ole kunagi ainult positiivne. Ma ei ole kõige päde-
vam inimene vastama küsimusele, kust võiks joosta piir tehnoloogi-
lise arenguga kaasnevate võimaluste piiramisel, mis puudutavad ini-
meste privaatsust. Tänapäeva tehnoloogilisi võimalusi jälgides ja tun-
des tuleb tunnistada, et sind võidakse jälgida absoluutselt igal pool. 
Ma olen skeptik lootmaks, et tehnoloogilise arengu tulemusena ini-
mese privaatsfäär suureneb – tegelikult see paratamatult väheneb.

Kas e-riigi areng inimese ja riigi vahelises suhtluses võiks kaasa 
tuua ka ametnikkonna vähenemise?
Minu jaoks tähendab e-riigi areng kodaniku ja riigi vahelises suhtluses 
eelkõige kvaliteedi küsimust. Ma ei arva, et e-riigi areng võiks kaasa 
tuua ametnike vähenemise, küll aga nende kompetentsuse kasvu. Kas 
me võiksime kunagi jõuda olukorrani, kus kodaniku ja riigi vahelises 
suhtluses jääb alles ainult e-teenus, ei oska praegu öelda. Teades, et 
maksuametile laekunud tuludeklaratsioonidest 90% moodustavad 
e-deklaratsioonid, siis pole võimatu, et 10 aasta pärast laekuvad kõik 
deklaratsioonid e-deklaratsioonidena. Oleks väga spekulatiivne öelda, 
et e-riigi arengu tulemusena ametnike arv väheneb. Minu jaoks on 
tähtis, et minul kui inimesel jääb rohkem vaba aega muudele mulle 
meeldivatele tegevustele. Samuti suureneb minu mugavus. Kõik need 
on väärtused omaette, mis e-riigi arenguga kaasnevad.

Kas on uuritud, kuidas mõjutab Interneti teel suhtlemine ini-
mesi ja millised võivad olla sellise suhtlusvormi tagajärjed?
Maailmas on selles osas läbi viidud päris tõsiseid uurimusi. E-riik 
ja sellega kaasnevad suhtlusvõimalused on alles sedavõrd lühikese 
ajaperioodi jooksul tekkinud ja laienenud, et siin ei oska keegi veel 
täpselt öelda, millised sellega kaasnevad protsessid tegelikult võik-
sid olla. Vaadakem õpilasi, ülikoolide tudengeid – nendele on e-kesk-
kond täiesti loomulik suhtluskeskkond. Mina ei oleks siinkohal liialt 



skeptiline, sest igasugused tõsisemad tehnilised arengud on endaga 
kaasa toonud muudatusi ja e-riigi areng tähendab suuri muudatusi 
informatsiooni edastamise võimalustes. Küll peavad inimesed hak-
kama eristama, mis on tõde ja mis mitte.

Kas reklaam, mis Internetis liigub, peaks levima e-keskkonnas 
piiranguteta?
See on küsimus, mille üle me kõik oleme mõelnud. Võtkem või 
SMS-laenude teemal toimuv diskussioon. Ikka ja jälle kerkib küsi-
mus sellest, kus jookseb vabas ning demokraatlikus ühiskonnas 
piir, millest alates võiks piiranguid hakata rakendama. Pigem näen 
ma ikkagi seda, et inimesed peavad üha rohkem hakkama iseenda 
tegude eest vastutama. See tõdemus kehtib ka SMS-laenude kohta, 
milles pole iseenesest midagi halba. Oleme alati rakendanud talu-
pojatarkust ja kuulnud kindlasti ütlemist, et laastutuli ja pangalaen 
ei kesta kaua. Siinkohal kerkib küsimus sellest, kui palju peaks riik 
võtma inimestega kaasnevat vastutust enda kanda. Kui aga ühe osa 
inimeste tegevus seab ohtu enamiku inimeste eksistentsi, siis tuleb 
paratamatult kasutada riiklikku regulatsiooni.

Kui toimiv võiks e-riik olla näiteks viie aasta pärast?
Mina vaatan seda probleemi mina-keskselt. Kui mina, Mihkel Oviir, 
istun kodus ja saadan Interneti teel ära minu poolt vormistatud ehi-
tusloa taotluse Tallinna linnavalitsusele ja saan sealt mingi aja pärast 
samal moel kätte pädeva vastuse, siis on minu jaoks e-riik toimiv. 
Kui mul on võimalus osaleda valimistel e-hääletuse teel, siis tähen-
dab see samuti minu jaoks toimivat e-riiki. Mina ise saan nii oma 
väärtuslikku aega hoopis millekski muuks kasutada. Samal ajal saan 
e-riigi võimalusi kasutades olla aktiivne kodanik. Kui inimese suht-
lemine riigiga ja ka erasektoriga tõuseb tänu e-riigile uuele tasandile, 
siis oleks see põhiline, mida me võiksime sellega saavutada.




