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Lühikokkuvõte

Eesti  Hariduse  ja  Teaduse  Andmesidevõrk  (EENet)  on  Hariduse  Infotehnoloogia  Sihtasutuse

(HITSA)  struktuuriüksus,  mille  eesmärk  on  tagada  teaduse,  hariduse  ja  kultuuri  (edaspidi

sihtgrupp) jaoks vajalik infotehnoloogilise taristu (edaspidi IT-taristu1) areng ja stabiilne toimimine.

Rahvusvahelises kontekstis on EENeti roll olla riiklik teaduse ja hariduse andmesidevõrk (National

Research and Education Network – NREN) ning esindada oma ülesannete täitmisel Eestit  riigi

poolt HITSAle antud volituse piires. 

EENeti  siht  on 2020.  aastaks toetada sihtgruppi kvaliteetse ja  turvalise IT-taristu loomisel ning

toimimisel,  mis on vajalik  teadus-,  haridus-  ja  kultuuriasutustele põhitegevuste elluviimisel  ning

piiriüleseks koostööks.

Visiooni saavutamiseks on EENet seadnud endale strateegilise eesmärgi: 

Haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste vajadus IT-taristu järele on kaetud.

Eesmärgi täitmiseks on EENetil neli tegevussuunda:

1. Sihtgrupi vajadustele vastava baastaristu arendamine ja haldamine

2. Sihtgrupile  kaasaegsete  e-teenuste  ja  digitaalsete  töövahendite  arendamine  ja

pakkumine

3. IT-alane nõustamine, teavitus- ja koostöö

4. Rahvusvaheliste akadeemiliste IT-taristu ja -teenuste võimaldamine sihtgrupile

Tegevussuundade üleselt loob EENet oma tegevuste kaudu sihtgrupile koostööplatvormi ning aitab

koordineerida  nii  asutustevahelist  kui  rahvusvahelist  koostööd  teaduse,  hariduse  ja  kultuuri

arendamiseks Eestis.

1 Käesolevas dokumendis käsitletakse IT-taristut, mis kuulub EENeti haldusalasse: baastaristu (vt Mõisted
ja seletused), tarkvaralahendused ja kesksed teenused. Termin ei laiene arvutiklassidele ning sihtgrupi
asutustes kasutatavatele personaalsetele tööseadmetele.
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Strateegia taust ja lähtealused 

2013. aasta aprillis ühendati Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas Eesti Infotehnoloogia

Sihtasutus,  Tiigrihüppe  Sihtasutus  ja  riigiasutus  Eesti  Hariduse  ja  Teaduse  Andmesidevõrk

Hariduse Infotehnoloogia  Sihtasutuseks.  Muudatuse eesmärk  oli  konsolideerida hariduse  ja

teaduse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna juhtimine, saavutada suurem sünergia

erinevate tegevuste vahel ning anda valdkonnale oluline arengutõuge.

EENeti strateegia on koostatud aastateks 2015-2020, lähtudes HITSA strateegiast 2014-2020 ja

täiendades seda EENeti tegevusvaldkonnas.

Kavandatavad tegevused toetavad Euroopa Liidu ja Eesti riiklikke prioriteete ja eesmärke hariduse,

teaduse ja kultuuri valdkonnas. Eesmärkide püstitamisel on arvesse võetud „Eesti Infoühiskonna

arengukava 2020“, „Eesti elukestva õppe strateegia 2020”, „Eesti teadus- ja arendustegevuse ning

innovatsiooni  strateegia  2014-2020”,  „Eesti  teadustaristu  teekaart  2013”  „Eesti  küberjulgeoleku

strateegia 2014–2017”, Põhjamaade haridus- ja teadusvõrkude ühenduse  NORDUnet koostatud

„The  Role  of  NREN’s in  2020“  ning  üleeuroopalise  akadeemilise  andmesidevõrgu  GÉANT

strateegia 2013-2020.

Strateegia  koostamisse  olid  kaasatud  valdkondlikud  arvamusliidrid  ja  eksperdid,  Haridus-  ja

Teadusministeeriumi ning Kultuuriministeeriumi esindajad, HITSA juhtkond ning EENeti töötajad ja

kliendid. Analüüsiti sihtgrupi vajadusi ning võimalikke arengusuundi ja nende tasuvust.

Strateegia  koostamises  osalesid  Lauri  Anton,  Tarmo  Hanga,  Janar  Holm,  Kätlin  Kalde,  Kalle

Kebbinau,  Ene  Koitla,  Mart  Laanpere,  Edmund  Laugasson,  Rainer  Rannala,  Indrek  Reimand

(Kultuuriministeerium), Kristel Rillo, Eneli Sutt, Margus Tamm, Priit Tamm, Erki Urva, Jaak Vilo.

Hetkeolukorra  kaardistamiseks  on  lähtutud  EENeti  tegevuse  analüüsist  ning  2014.  aastal  läbi

viidud kasutajaküsitlusest.

Strateegia koostamise käigus piiritleti EENeti roll, tegevusvaldkond ja arengusuunad. Strateegias

sõnastatud eesmärki ning visiooni täpsustavad alameesmärgid ja tegevused, millel on ulatuslikum

mõju ning mis loovad olulisi eeldusi valdkonna jätkusuutlikuks arenguks. 
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Olukord ja arenguvajadused 

Strateegia koostamise käigus toodi välja järgmised olulisemad EENeti ja selle tegevusvaldkonna

tugevused ja nõrkused.

Tugevused

• IKT rakendamist hariduses ja teaduses käsitletakse Eestis riikliku prioriteedina.

• Eesti teadustaristu teekaart suunab teadustaristu arengut.

• EENeti sihtgrupp on konkreetselt piiritletud ning sellesse kuuluvad asutused on teadlikud

EENeti tegevusest ja pakutavatest teenustest.

• EENeti teenused on sihtgrupi asutustele kättesaadavad ja lihtsad kasutada2.

• EENet  on  riiklike  teaduse  ja  hariduse  andmesidevõrke ühendavate  rahvusvaheliste

organisatsioonide liige ja toimub tõhus koostöö IT-taristu planeerimisel ja arendamisel.

• Mitmed olulised taristu komponendid, sh üle-eestiline magistraalvõrk, virtuaalserveriteenus,

TAAT ja HAVIKE on välja arendatud ning sihtgrupp kasutab neid aktiivselt.

• EENeti töötajatel on tegevusvaldkonnas kõrge kompetents ja pikaajaline kogemus.

Nõrkused 

• Riikliku  IT-taristu  seire  on  olnud  puudulik  ja  ei  ole  selget  ülevaadet  taristu

arendusplaanidest.

• Infosüsteemide  ja  taristu  arendamine  on  olnud  hajutatud  ja  koostöö  keskselt

koordineerimata.

• EENeti teenused ei ole kõigile kättesaadavad.  Osade sihtgrupi asutuste ligipääsu EENeti

teenustele  piiravad  liitumisega  seotud  kulu,  ühenduskiirus,  inimressursi  puudus,  suured

piirkondlikud erinevused jms.

• EENeti  seniste  teenuste  hulk  on  suur,  mistõttu  ei  ole  selge  põhitegevuste  ning

kõrvaltegevuste määratlus.

• EENeti  oluliste  tegevussuundade  projektipõhine  rahastamine  ei  ole  jätkusuutlik.  Uute

taristukomponentide käivitamisel on EENeti tegevust rahastatud projektipõhiselt ühekordse

investeeringuna, kuid pole arvestatud lisanduvate halduskuludega pärast projekti perioodi

lõppemist.

• Piiratud ressursid – EENeti põhitegevuse eelarve on püsinud 2002. aasta tasemel, samas

kui IT-taristu keerukus ning teenuste ja kasutajate arv kasvab pidevalt3.

2 2014.  aasta  kasutajaküsitluses andis  EENeti  neljale  põhiteenusele  häid  ja  väga häid  hindeid  86,3%
vastanuist.

3 2014. aastal kasutab EENeti teenuseid 1016 haridus-, teadus- ja kultuuriasutust. 2002. aastal oli see arv
535.

4



Visioon 

2020. aastal  on Eesti  haridus-,  teadus- ja kultuuriasutustel  põhitegevuseks ja koostööks

vajalik kaasaegne, kvaliteetne, turvaline ja rahvusvaheline IT-taristu.

Teadus-,  haridus-  ja  kultuuriasutuste  tegevuse  tulemuslikuks  teostamiseks  ja  eesmärkide

elluviimiseks peab IT-taristu olema vajadustele vastav ja teenuste kättesaadavus tagatud. EENet

on sihtgrupi jaoks oluline IT-taristu pakkuja ja kompetentsikeskus.

Teadusandmed  ja  -ressursid  on  kättesaadavad  kõikjalt,  mis  võimaldab  nende  kasutamist

erinevates  kohtades  ja  seeläbi  nii  riiklikku  kui  rahvusvahelist  koostööd  teadusgruppide  vahel.

Vajadustele vastava taristu olemasolu toetab Eesti teadustaristu teekaardile kuuluvate ressursside

ja teenuste arengut ning kättesaadavust. 

Kaasaegne IT-taristu toetab haridusasutusi võrdselt hoolimata  geograafilisest asukohast.  Kõigil

õpilastel  on  võimalik  kaasa  lüüa  hariduse  infosüsteemis  võrdsel  tasemel.  Mugav  ja  turvaline

elektrooniline identiteet võimaldab ligipääsu kvaliteetsele digitaalsele õppevarale ja materjalidele

ka välismaistes andmekogudes. Kaasajastatakse haridusasutuste sisevõrgud4 ja välisühendused.

Kiire andmeside tagamiseks on EENeti sisemagistraalil üle mindud 100G tehnoloogiale.

Sihtgrupi asutustel on ligipääs oma põhitegevuseks vajalikule arvutus- ja salvestusressursile, mida

kasutatakse andmete talletamiseks, ülekandmiseks, analüüsimiseks, jagamiseks ja koostööks ning

infosüsteemide majutamiseks. Ressursid paiknevad keskselt, võimaldades efektiivset ja säästlikku

haldust. 

Kaasaegne IT-taristu tõstab teaduse, hariduse ja kultuuri konkurentsivõimet ning aitab hoida Eesti 

kõrget e-riigi mainet. Eesti on seeläbi atraktiivne nii välis- kui omamaiste teadlaste, õppejõudude ja

spetsialistide jaoks. Areng IKT valdkonnas toob ühiskonda rohkem säästlikkust, efektiivsust ja 

turvalisust.

4 „Eesti elukestva õppe strateegia 2020”, lk 16
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EENeti roll

Kõrgharidus ja teadus 

Kõrgharidus  ja  teadusasutused vajavad kiiresti  arenevat,  töökindlat  ja  kvaliteetset  baastaristut,

eelkõige  väga  head  Eesti  asutuste  vahelist  ja  piiriülest  andmesideühendust.  Teaduse  suurem

valdkonnaülesus  eeldab  uusi  koostöövorme,  andmemahu  ülikiire  kasv  nõuab

andmesalvestustaristute  ja  infotöötlustehnoloogia  arendamist,  e-  ja  hajustaristu  võimaldavad

katseseadmete kaug- ja ühisjuhtimist5. Rahvusvaheliseks teaduskoostööks on vajalik juurdepääs

üleilmsetele  ühiskasutatavatele  teenustele  ja  ressurssidele,  milles  EENeti  roll  on  seista  Eesti

huvide eest  rahvusvahelistes organisatsioonides ja töörühmades.

EENet  pakub  kõrgharidus-  ja  teadusasutustele  spetsiifilisi  andmesidelahendusi  ning  keskselt

hallatud arvutus- ja salvestusressurssi. Teadustaristu objektide arendamises osalemine IT-koostöö

ja ressursside jagamise keskusena võimaldab EENet koostööd toimimist asutuste vahel. 

Alus-, üld- ja kutseharidus

Haridusasutustele on olulised sihtgrupi vajadustele kohandatud teenused, tarkvaralahendused ja

teenusetugi.  Teenustest  kasutatakse  peamiselt  virtuaalservereid,  salvestusressurssi,

veebimajutust, domeene, postkaste ja automaatselt paigaldatavat veebitarkvara.

EENet  toetab haridusasutusi  IT taristu ajakohastamisel,  kui  nende sellekohane kompetents on

ebapiisav. Haridusasutuste serverid asendatakse kaughallatavate virtuaalserveritega, millele saab

jooksvalt lisada nii jõudlust kui ka salvestuspinda. Haridusasutused ei pea tegelema riistvara ja

veebitarkvara  haldamisega,  vaid  saavad arvestada oma põhitegevust  toetava taristu toimimise

ning  kasutajate  ja  andmete  turvalisusega.  Selline  lahendus  võimaldab  õppeprotsessi  ladusat

toimimist.

Kultuur 

Sarnaselt  teadus-  ja  haridusasutustega pakub EENet kultuuriasutustele baastaristut  ja  mitmeid

teenuseid,  sh virtuaalservereid,  salvestusressurssi,  veebimajutust,  domeene,  postkaste  ja

automaatselt  paigaldatavat  veebitarkvara.  Koostöös  Kultuuriministeeriumiga  luuakse

salvestusressurss ja teenused digitaalse kultuuripärandi talletamiseks ja kasutamiseks.

Teised riigiasutused ja rahvusvahelised organisatsioonid 

EENet osaleb riikliku andmesidepoliitika kavandamises ja elluviimises ning esindab HITSAt ja riiki

volituse piires rahvusvahelistes organisatsioonides ja koostööprojektides. Turvalised lahendused,

teavitustöö  ning  turvaintsidente  ennetavad  tegevused  kaitsevad  sihtgrupi  vähemkogenud  (sh

5 „Eesti teadus- ja arendustegevuse ning  innovatsiooni strateegia 2014-2020”, lk 4
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alaealisi)  kasutajaid  küberrünnakute  eest.  E-teenuste  kasutajaid  suunatakse  kasutama

turvalisemaid lahendusi ning teavitatakse neid uutest tehnoloogiatest ning lahenduse turvalisest

kasutamisest6.

6 „Eesti küberjulgeoleku strateegia 2014–2017”, lk 9 
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Eesmärk:  Haridus-,  teadus-  ja  kultuuriasutuste  vajadus
IT-taristu järele on kaetud

Tegevussuund 1: Sihtgrupi vajadustele vastava baastaristu 
arendamine ja haldamine

Baastaristust sõltuvad nii  sihtgrupi asutustes kasutatavad IT-lahendused kui ka ligipääs teistele

teenustele. Seega on oluline baastaristu kvaliteet ja töökindlus.

EENeti  pakutav baastaristu  on kaasaegne ja  vastab sihtgrupi  vajadustele.  Selle  haldamine on

efektiivne ja tõrgete lahendamine on operatiivne.

Alameesmärk  1.1:  Kaasaegne  magistraalvõrk,  mis  võimaldab  piisava
andmesideühenduse sihtgrupi põhitegevuseks

Kaasaegne  stabiilne  magistraalvõrk  on  eelduseks  Eesti  teaduse  ja  hariduse  kvaliteedi  ja

konkurentsivõime tõstmiseks ning suurendab rahvusvahelise koostöö võimalusi. 

Teadus- ja kõrgharidusasutustevahelist koostööd soodustab kiire ja töökindel andmesideühendus.

Ühiskasutuses  on  mitmes  geograafilises  punktis  asuvad  arvutuskeskused,  andmehoidlad  ja

teadusaparatuur,  mida  ühendavad  omavahel  garanteeritud  läbilaskemahuga  otsekanalid.  Eesti

teadusasutuste ja teadustaristu teekaardi objektide teenindamiseks on tarvilik 100G-tehnoloogia

kasutamine EENeti magistraalvõrgus ning kanalite ja ühenduspunktide lisamine ja täiendamine.

Loodud taristu baasil on võimalik üleeuroopalise akadeemilise võrgu piires käivitada erilahendusi

andmesides nii teadusasutustele kui rahvusvahelistele koostööprojektidele.

Kõigil sihtgrupi asutustel üle Eesti on ligipääs kiirele ja kvaliteetsele andmesideühendusele, mis

võimaldab  kasutada  kaasaegseid  digiseadmeid,  geograafiliselt  eri  paikades  asuvaid

(õppe)materjale,  ressursse  ja  infosüsteeme  ning  osaleda  üle  võrgu  andmemahukas  koostöös

(videokonverentsid, avatud teadusandmed jms). 

Kõigile üldhariduskoolidele võimaldatakse andmesidekiirus vähemalt 100 Mbit/s, rohkem kui 100

õpilasega koolides  1 GBit/s7. Koolide sisevõrgud on kaasaegsed ja  ligipääs andmesidevõrgule

autenditud ja turvaline. Selleks töötab EENet välja parimaid praktikaid sisevõrkude seadistamiseks

ning pakub juhendeid ja nõustamist. 

Alameesmärk 1.2:  Sihtgrupil  on ligipääs tegevuseks vajalikule  arvutus- ja
salvestusmahule

Sihtgrupi  asutustel  on  võimalus  kasutada  neile  sobivat  keskselt  paiknevat  ning  kaasaegsetele

turvastandarditele vastavat arvutus- ja salvestusressurssi. 

7 2014.  aasta  seisuga  on  80%  üldhariduskoolide  interneti  püsiühenduse  kiirus  väiksem  kui  30Mbps.
Survey  of  Schools:  ICT  in  Education”,  lk  44
http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf
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EENet võimaldab oma sihtgrupile ligipääsu vajalikule mahule ning tagab selle vastavuse sihtgrupi

erivajadustele,  sh  kiire  ligipääs,  tõrkekindlus  ning  valdkonnaspetsiifilised  standardiseeritud

vormingud, protokollid ja liidesed.

Peamine kasu EENeti sihtgrupile:

• Teadusasutustel  on  võimalik  läbi  viia  andmemahukaid  eksperimente  ning  hoiustada

katsetulemusi.  Toetatud  on  erinevate  teadusasutuste  spetsiifilised  vajadused,  sh

rahvusvaheliste  kasutajate  autoriseerimisinfo  haldamine  eduGAINi vahendusel ning

teaduse e-taristus kasutatavad protokollid ja liidesed. 

• Haridusasutustel on tänu virtuaalmasinatele ja pilvetehnoloogiale tagatud põhitegevuseks

vajaliku  IT-taristu  kättesaadavus  ja  toimimine  ning  vähenenud  vajadus  tegeleda

tõrkekindluse ja riistvaraprobleemidega.

• Sihtgrupil on võimalik dubleerida hädavajalikke süsteeme ja arhiveerida andmeid.

• Ressurssi  kasutatakse hariduses vajalike  infosüsteemide (sh HITSA ja  HTMi  teenused)

majutamiseks ja halduseks.

Tegevuskava

Tegevused 2015 2016-2018 2019-2020

Alameesmärk 1.1: Kaasaegne magistraalvõrk, mis võimaldab piisava andmesideühenduse sihtgrupi
põhitegevuseks

Kanalite lisamine, sh teaduskeskuste ühenduste dubleerimine X X X

Uute juurdepääsupunktide rajamine maakondades X X

Olemasolevate võrgukomponentide kaasajastamine X X X

Rahvusvaheline koostöö piiriüleste ühenduste lisamiseks ja 
arendamiseks

X X X

100G-tehnoloogia kasutuselevõtuks vajalike seadmete hankimine ja
paigaldamine

X X

Alameesmärk 1.2: Sihtgrupil on ligipääs tegevuseks vajalikule arvutus- ja salvestusmahule

Analüüsi läbiviimine asutuste vajaduste väljaselgitamiseks X X X

Seadmetele majutuskoha leidmine X

Vajalike seadmete hankimine, seadistamine ja rakendamine X X X

Hariduse infosüsteemi ja koostööpartnerite teenuste majutamine X X X
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Tegevussuund  2:  Sihtgrupile  kaasaegsete  e-teenuste  ja
digitaalsete töövahendite arendamine ja pakkumine8

EENet  pakub  sihtgrupile  kvaliteetseid  ja  koosvõimelisi  IT-teenuseid,  mis  võimaldavad  laialdast

asutustevahelist koostööd.

EENeti  pakutavad  teenused  põhinevad  avatud  standarditel,  on  ühilduvad  vaba  tarkvara

lahendustega.

Alameesmärk 2.1: Üldkasutatavad tarkvaralised töövahendid on sihtgrupile
kättesaadavad ja kohandatud nende vajadustele

Sihtgrupi  asutustel  on  võimalik  kasutada  lihtsasti  paigaldatavaid  ja  keskselt  hooldatavaid

tarkvaralisi  töövahendeid,  sealhulgas  erinevaid  veebirakendusi,  postkaste  ja  varundusteenust.

Töövahendid on kohandatud sihtgrupi vajadustele.

Andmete  talletamiseks  ja  jagamiseks  on  sihtgrupile  võimaldatud  autenditud  ja  autoriseeritud

platvormi  (andmepilv)  kasutamine,  mis  toimib  sõltumatult  väljaspool  Eestit  paiknevatest

teenusepakkujatest ning on stabiilne ja jätkusuutlik. 

Spetsiifilisemate  vajaduste  rahuldamiseks  on  sihtgrupi  asutustel  võimalus  lihtsalt  luua  oma

nõuetele  vastavaid  virtuaalservereid.  Keskselt  hooldatud  virtuaalserverid  on  töökindlad  ja

turvalised ning suudavad asendada sihtgrupi asutustes paiknevat riistvara.

Teenuste  juurutamiseks  pakub  EENet  sihtgrupile  nimetatud  tarkvaralahenduste  hooldust  ja

kasutajatuge.

Alameesmärk  2.2:  Sihtgrupi  lõppkasutajatel  on  laialdaselt  kasutatav
elektrooniline identiteet 

Sihtgrupi  asutustes  on kõigil  kasutajatel  kasutajakontod ning  nendega  seotud isikuandmed on

turvaliselt hallatud. Mugavad, lihtsasti kasutatavad ja turvalised kasutajakontod on akadeemilises

ringkonnas  peamiseks  isikutuvastusvahendiks  ning  on  rakendatavad  autentimiseks  ja

autoriseerimiseks  nii  asutusesiseste  kui  -väliste  teenuste  juures.  Toimub  turvaline

autentimisandmete vahetus riiklike registrite ja välisriikide teadus- ja haridusasutustega. 

Haridusasutustes  võimaldavad kasutajakontod turvalist  ligipääsu andmesidevõrgule.  Võrgud on

eraldatud  lähtuvalt  kasutaja  rollist.  Haridusasutustes  on  kasutusele  võetud  autenditud  traadita

võrgu lahendus (nt eduroam).

8 Tegevussuund  toetab  ja  täiendab  HITSA  strateegia  2014-2020  tegevussuunda  2.2:  Hariduse
infosüsteem. EENet pakub teenuseid, mis tagavad hariduse infosüsteemi stabiilse toimimise, ühendab
selle komponente ning täiendab seda sihtgrupi asutustele kohandatud tarkvaraliste töövahenditega.
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Tegevuskava

Tegevused 2015 2016-2018 2019-2020

Alameesmärk 2.1: Üldkasutatavad tarkvaralised töövahendid on sihtgrupile kättesaadavad ja kohandatud 
nende vajadustele

Olemasolevate ja uute tarkvaraliste töövahendite sidumine ühtse 
autentimisega (HAVIKE, postkastid jt)

X X X

Analüüs uute töövahendite ja koostööplatvormide loomiseks X X X

Töövahendite arendus, levitamine ja juurutamine X X X

Parimate sisevõrgu praktikate väljatöötamine ja levitamine X X X

Alameesmärk 2.2: Sihtgrupi lõppkasutajatel on laialdaselt kasutatav elektrooniline identiteet 

Keskse identiteedihalduslahenduse loomine ja haldamine X X X

Identiteedihalduslahenduse pilootprojekti läbiviimine X

Rahvusvaheline liidestus (eduGAINiga liitumine) X

Juurutamine haridusasutustes X X X

Liidestus riiklike registritega X X X
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Tegevussuund 3: IT-alane nõustamine, teavitus- ja koostöö 

EENetil  on  kõrge kompetents  ja  pikaajaline  kogemus IT-taristu,  selle  võimaluste ja  turvalisuse

vallas.  Kuna strateegias väljatoodud eesmärkide realiseerimine tähendab, et suur osa sihtgrupi

IT-vajadusi  ja  probleeme  lahendatakse  keskselt  ja  väheneb  vajadus  spetsiifiliste  tehniliste

teadmistega töötajate järgi asutustes, muutub eriti vajalikuks kvaliteetne nõustamis- ja teavitustöö.

EENet  kogub  ja  levitab  koostöös  sihtgrupi  asutuste  ja  nii  riigisiseste  kui  -väliste  partneritega

parimaid praktikaid ning toetab IT-taristu jätkusuutlikkust Eestis.

Alameesmärk 3.1: Sihtgrupile on tagatud kvaliteetne kasutajatugi hariduse
infosüsteemi kasutamisel

EENet pakub kvaliteetset kasutajatuge oma teenuste ja hariduse infosüsteemi kasutamisel. EENeti

töötajad juhendavad kasutajaid, selgitavad välja probleemid ja edastavad vajalikud veaparandused

või  arendusettepanekud  spetsialistidele.  Seeläbi  tagatakse hariduse  e-teenuste  areng  ning

kasutajate vajadustele parim võimalik vastavus.

Kasutajatugi  tagab teenuste ladusa kasutamise ning tõrgete kiire lahendamise, tõstes hariduse

infosüsteemi usaldusväärsust selle kasutajate hulgas.

Alameesmärk  3.2:  Akadeemilise  võrgu infoturbe olukord on valvatud ning
turvaintsidentidest hoidutakse neid ennetades ja  infoturbe alast teavet
levitades

EENet koostöös CERT Eestiga tuvastab, jälgib ja lahendab haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste

IT-taristus  toimuvaid  turvaintsidente,  teavitab  kasutajaid  laialdasemalt  kasutatava  tarkvara

turvaaukudest,  viirusepuhangutest  ja  rünnakutest  asutuste  IT-süsteemidele.  EENet  korraldab

ennetustegevusi  sihtgrupi  infoturbe alase teadlikkuse tõstmiseks  ning toetab sihtgrupi  asutuste

süsteemiadministraatoreid  ja  klienditoe  spetsialiste,  kes  osutavad  turvaintsidentide  korral  tuge

lõppkasutajatele. 

Koostöös  CERT Eesti  ja  teiste  riikide  akadeemilistes  andmesidevõrkudes  (NREN)  tegutsevate

CERTidega koordineeritakse  ennetustegevusi  ning  lahendatakse  eri  riikide  asutusi  puudutavad

turvaintsidendid, toetades Eesti küberjulgeoleku strateegia9 eesmärkide saavutamist.

Alameesmärk 3.3: Sihtgrupp on teadlik oma tegevusvaldkonnas kasutatava
vaba tarkvara ja avatud standardite võimalustest.

Sihtgrupil  on  ligipääs  eestikeelsetele  vaba  tarkvara  paigaldamise,  hooldamise  ja  kasutamise

juhenditele. EENet pakub kogukonna jaoks platvormi juhendite loomiseks ning täiendab juhendeid

oma kompetentsialas. 

EENet  koordineerib  sihtgrupi  ja  vaba  tarkvara  kogukonna  koostöö  tõhustamist,  et  tuvastada

hariduses ja teaduses vaba tarkvara kasutamise võimalusi ja levitada kasutamise praktikat.

9 „Eesti küberjulgeoleku strateegia 2014–2017”
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Tegevuskava

Tegevused 2015 2016-2018 2019-2020

Alameesmärk 3.1: Sihtgrupile on tagatud kvaliteetne kasutajatugi hariduse infosüsteemi 
kasutamisel

Kasutajatoe pakkumine sihtgrupile X X X

Kasutajatoe protsesside täiendamine ja valdkondade laiendamine X X X

Koolitused kasutajatuge osutavatele EENeti töötajatele X X X

Alameesmärk 3.2: Turvaintsidentidest hoidutakse neid ennetades ja  infoturbe alast teavet levitades

Turvaintsidentide lahendamine, teavitus- ja ennetustegevused X X X

Alameesmärk 3.3: Sihtgrupp on teadlik valdkonnas kasutatava vaba tarkvara ja avatud standardite 
võimalustest.

Koostöös partneritega parimate praktikate kogumine ja levitamine X X X

Abimaterjalide loomine vaba tarkvara kasutamiseks X X X
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Tegevussuund 4: Rahvusvaheliste IT-taristu ja -teenuste 
võimaldamine sihtgrupile

EENet osaleb riikidevahelise akadeemilise IT-taristu arendamises ja Eesti asutustel on võimalik

teiste riikidega võrdsetel tingimustel osaleda rahvusvahelises koostöös10.

Akadeemiline  IT-taristu  on  üleilmne,  teadusgrupid  rahvusvahelised  ning  riistvara  ja

tarkvaralahendusi  hangitakse  ja  kasutatakse  ühiselt.  Eesti  kasutajatel  on  ligipääs  ressursile  ja

teenustele,  mis  asuvad  mujal  maailmas  ning  Eestis  paiknevad  vahendid  on  kättesaadavad

välispartneritele.

EENet on rahvusvahelise akadeemilisi võrke koondava organisatsiooni TERENA ja Euroopa Gridi

Infrastruktuuri (EGI) liige.

Alameesmärk 4.1: Ühendused rahvusvahelise IT-taristuga

EENeti  hallatava  magistraalvõrgu  ühendus  akadeemilistesse  asutustesse  üle  maailma  toimub

GÉANTi vahendusel, millega on liitunud Euroopa haridus- ja teadusvõrgud ning mis on ühendatud

teiste maailmajagudega.

Euroopa  Gridi  Infrastruktuur  võimaldab  teadusasutustel  ühiskasutada  arvutus-  ja  salvestus-

ressursse.  eduGAIN võimaldab kasutajate autentimis- ja autoriseerimisinfo piiriülest ristkasutust.

eduroam tagab  sihtgrupi  kasutajatele  mugava  ja  turvalise  traadita  internetiühenduse  nii

asutusesiseselt kui -väliselt. Kasutatakse TERENA turvasertifikaatide teenust veebilehitsejate poolt

usaldatud sertifikaatide hankimiseks.

Üleilmsete taristute  haldamisel  on oluline  parandada tõrked ning reageerida turvaintsidentidele

operatiivselt.  EENet  osaleb  rahvusvaheliste  taristute  tõrgete  ja  turvaintsidentide  käsitlemise

töörühmades.

Arvestades pidevalt kasvavate andmemahtude ning vajadusega arvutus- ja salvestusressursi järgi,

planeeritakse ja kooskõlastatakse taristu uuendamine riikide vahel. Taristu ja projektide konsiiliumi

kohtumised  ja  assambleed  toimuvad  regulaarselt,  mille  läbi  on  liikmed,  sh  EENet,  kursis

arendustega ning osalevad nende planeerimisel.

Alameesmärk 4.2: Rahvusvahelise IT-taristu kaardistamine ning osalemine 
standardiseerimises ja kasutuspoliitikate loomises ja rakendamises 

Rahvusvaheliste  taristute  käivitamiseks  ja  stabiilseks  toimimiseks  on  vajalikud  riikidevahelised

kokkulepped ja avatud standardite kasutamine, mille väljatöötamisel peab olema arvestatud Eesti

kasutajate  vajaduste  ning  huvidega.  Selle  tagamiseks  osaleb  EENet  standardite  ja

kasutuspoliitikate  väljatöötamises  nii  rahvusvaheliste  projektide  kaudu  kui  ka  eraldi

organisatsioonides ja töörühmades (TERENA, EUGridPMA, IGTF, e-IRG, OGF jt)

10 Mis toetab „Eesti teadus- ja arendustegevuse ning  innovatsiooni strateegia 2014-2020” 4. alameesmärgi
saavutamist
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EENet tagab teadlikkuse rahvusvahelisel IT-taristu maastikul toimuvast ning kaardistab sihtgrupi

vajadusi,  et  hinnata  uutes  taristutes  osalemise  aktuaalsust.  Jätkub  uute  taristute  ja  teenuste

loomine,  näiteks  EUDAT  suurte  teadusandmete  haldamiseks  ja  töötlemiseks  ning  BalticRing

Läänemere maade andmeside parandamiseks.

Tegevuskava

Tegevused 2015 2016-2018 2019-2020

Alameesmärk 4.1: Ühendused rahvusvahelise IT-taristuga

Rahvusvaheliste projektide ja taristu arendustegevuses ja 
koostöövormides osalemine ja sihtrühma huvide esindamine

X X X

Rahvusvaheliste teenuste ja taristu tõrgete ja turvaintsidentide 
käsitlemise töörühmades osalemine

X X X

Alameesmärk 4.2: Rahvusvahelise IT-taristu kaardistamine ning osalemine standardiseerimises ja 
kasutuspoliitikate loomises ja rakendamises 

Rahvusvaheliste standardite ja kasutuspoliitikate väljatöötamises 
osalemine ning nende rakendamine ja juurutamine Eestis

X X X

Rahvusvaheliste teenuste ja taristu seire uute võimaluste 
väljaselgitamiseks. 

X X X

Eesti asutuste vajaduste uurimine ning uutes taristutes osalemise 
vajaduse hindamine

X X X
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Eelarve

Strateegia viiakse ellu lähtuvalt igaks aastaks kinnitatavatest aastaeelarvetest. 

Mõisted ja seletused

100G-tehnoloogia Võrgutehnoloogia, mis võimaldab andmete edastust kuni 100 Gbit/s

andmepilv Andmete talletamise (ja töötlemise) platvorm, millele on ligipääs 
veebiliidese või mõne spetsiaalse andmevahetusprotokolli kaudu

baastaristu IT-taristu osa, mis ühendab ja toetab teisi taristu teenuseid ja komponente. 
Eelkõige kuulub baastaristusse andmesidevõrk ning arvutus- ja 
salvestusressurss

BalticRing Läänemere äärsete riikide IT-taristute vahelise koostöö ja ühendamise 
algatus

CERT Computer Emergency Response Team
IT-alaste turvaintsidentidega tegelev organisatsioon

e-IRG e-Infrastructure Reflection Group
e-infrastruktuuride analüüsirühm, mis tegeleb ressursside kaardistamise, 
koostöö koordineerimise ja reguleerivate poliitikate väljatöötamisega

eduGAIN Üleeuroopaline ühendus asutustevaheliseks autentimis- ja 
autoriseerimisandmete vahetamiseks

eduroam Education Roaming
Rändlus akadeemilistes võrkudes - projekt, mis võimaldab akadeemiliste 
võrkude kasutajatele vaba juurdepääsu internetile kõigis projektiga 
ühinenud asutustes

EGI Euroopa Gridi Infrastruktuur (European Grid Infrastructure)
Ühendab teadlasi üle euroopa teadustööks vajaliku geograafiliselt hajutatud
arvutus- ja savestusressursiga

EUGridPMA European Grid Policy Management Authority
Rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on luua ja hoida käigus 
usaldusväärne e-teaduse (e-Science) autentimissüsteem 

GÉANT Üleeuroopaline teaduse ja hariduse magistraalvõrk

Grid Teadusarvutuste taristu - geograafiliselt eri kohtades paiknevate arvutite 
kaasamisel ühtseks ressursiks nii, et kasutaja ei pea mõtlema, kus tema 
ülesandeid lahendatakse. Omavahel on võimalik ühendada erinevaid 
arvuteid ja arvutuskeskusi, mis kõik paralleelselt sama ülesande 
lahendamisega tegelevad.

Hariduse 
infosüsteem

Haridusasutustes kasutatavate infosüsteemi komponentide kogum, mille 
abil peetakse haridusarvestust, korraldatakse ja koordineeritakse õppetöö 
protsesse ning hallatakse haridusasutuste igapäevast tööd

HAVIKE EENeti loodud virtuaalne serverikeskkond, mis pakub kasutajatele lihtsalt 
paigaldatavat veebitarkvara.
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IGTF Interoperable Global Trust Federation
Rahvusvaheline organisatsioon, mis koordineerib ühtsete kasutuspoliitikate 
ja usalduse loomist e-infrastruktuure pakkuvate asutuste vahel

IT-taristu Ühtne süsteem ühiskasutatavatest IT-teenustest, mis toetab teiste 
valdkondade (nt hariduse pakkumine) tegevust. Vahel viidatud ka kui 
e-infrastruktuur või e-taristu.
EENeti haldusalasse kuuluvad baastaristu, tarkvaralahendused ja kesksed 
teenused.

NORDUnet Nordic Infrastructure for Research & Education
Põhjamaade haridus- ja teadusvõrkude ühendus

OGF Open Grid Forum
Ülemaailme kogukond, mis toetab e-teaduse arengut, töötades välja 
parimaid praktikaid ja kasutuspoliitikaid 

vaba tarkvara Tarkvara, mida saab ilma piiranguteta kasutada, kopeerida, uurida, muuta 
ja levitada

TAAT Eesti haridus- ja teadusasutustevahelise autentimise ja autoriseerimise 
taristu

Teadustaristu 
teekaart

Eesti teadustaristu teekaart on pikaajaline (10-20 aasta perspektiiviga) 
planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist 
vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest11.

TERENA Trans-European Research and Education Networking Association
Üleeuroopaline teaduse ja hariduse andmesidevõrkude assotsiatsioon

11 http://www.etag.ee/rahastamine/teadustaristu-teekaart-2013/

17

http://www.etag.ee/rahastamine/teadustaristu-teekaart-2013/

	Lühikokkuvõte
	Strateegia taust ja lähtealused
	Olukord ja arenguvajadused
	Tugevused
	Nõrkused

	Visioon
	EENeti roll
	Kõrgharidus ja teadus
	Alus-, üld- ja kutseharidus
	Kultuur
	Teised riigiasutused ja rahvusvahelised organisatsioonid

	Eesmärk: Haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste vajadus IT-taristu järele on kaetud
	Tegevussuund 1: Sihtgrupi vajadustele vastava baastaristu arendamine ja haldamine
	Alameesmärk 1.1: Kaasaegne magistraalvõrk, mis võimaldab piisava andmesideühenduse sihtgrupi põhitegevuseks
	Alameesmärk 1.2: Sihtgrupil on ligipääs tegevuseks vajalikule arvutus- ja salvestusmahule
	Tegevuskava

	Tegevussuund 2: Sihtgrupile kaasaegsete e-teenuste ja digitaalsete töövahendite arendamine ja pakkumine
	Alameesmärk 2.1: Üldkasutatavad tarkvaralised töövahendid on sihtgrupile kättesaadavad ja kohandatud nende vajadustele
	Alameesmärk 2.2: Sihtgrupi lõppkasutajatel on laialdaselt kasutatav elektrooniline identiteet
	Tegevuskava

	Tegevussuund 3: IT-alane nõustamine, teavitus- ja koostöö
	Alameesmärk 3.1: Sihtgrupile on tagatud kvaliteetne kasutajatugi hariduse infosüsteemi kasutamisel
	Alameesmärk 3.2: Akadeemilise võrgu infoturbe olukord on valvatud ning turvaintsidentidest hoidutakse neid ennetades ja infoturbe alast teavet levitades
	Alameesmärk 3.3: Sihtgrupp on teadlik oma tegevusvaldkonnas kasutatava vaba tarkvara ja avatud standardite võimalustest.
	Tegevuskava

	Tegevussuund 4: Rahvusvaheliste IT-taristu ja -teenuste võimaldamine sihtgrupile
	Alameesmärk 4.1: Ühendused rahvusvahelise IT-taristuga
	Alameesmärk 4.2: Rahvusvahelise IT-taristu kaardistamine ning osalemine standardiseerimises ja kasutuspoliitikate loomises ja rakendamises
	Tegevuskava


	Eelarve
	Mõisted ja seletused

