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Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu (EENet) 2006. aasta
eelarvetaotluse seletuskiri

2006. aastaks taotleb EENet eelarvet mahus 27,915 tuhat krooni, sellest riigieelarvest 24,109 tuhat
krooni ning omateenitud vahendite arvel 3,806 tuhat krooni.  Kokkuvõetult näeb planeeritud
eelarve välja järgmine:

Märkus: tabelis ei sisaldu õppelaenude kustutamise vahendeid, kuivõrd vahendid lähevad
rahandusministeeriumi eelarvesse.
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2005 2006
Riik Oma Kokku

Personalikulu 3911 4103 1100 5203
Rahvusvaheliste org maksud 5900 8324 8324
Eesti magistraalid 3764 5928 600 6528
Arenduskulud 824 2445 800 3245
Eesti GRID 0 1400 1400
Asutuse üldised majanduskulud 1924 1909 1306 3215
KOKKU 16323 24109 3806 27915
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Finantseerimise õiguslikud alused
EENet on 1993. aastal kultuuri- ja haridusministri poolt loodud riigiasutus. Tegutsemise aluseks on
haridus- ja teadusministri 4.mai 2004 määrusega nr 25 kehtestatud Eesti Hariduse ja Teaduse
Andmesidevõrgu põhimäärus. Põhimääruses sätestatakse EENeti finantseerimine riigieelarvest
ning omateenitud vahenditest. 

Vastavalt põhimäärusele on EENeti ülesandeks : 
• teadus-, haridus- ja kultuuriasutuste spetsiifilistele vajadustele vastava andmesidevõrgu

haldamine ja arendamine;
• erinevate andmesidega seotud teenuste osutamine; 
• tegelemine uute innovaatiliste projektidega (e-koolitus, e-teadus, e-tervishoid, e-teave, e-riik

ning Eesti GRID);
• Eesti maatunnusel baseeruva DNS-i tippdomeeni .ee haldamine. 

Vastavalt põhimäärusele kinnitab EENeti tegevusstrateegia ja arengusuunad EENeti nõukogu.
Vastavalt nõukogu poolt tehtud otsustele sõlmitakse hankelepingud liinide ja teiste teenuste
ostmiseks (vajadusel muidugi eelnevalt riigihankeid korraldades). Enamus lepinguid (näiteks
osalemine Euroopa Liidu projektides) ei ole tõsisemate tagajärgedeta muudetavad ning kujundavad
seetõttu ühe osa finantseerimise õiguslikest alustest.

Arengukava järgi on EENeti ülesanne välja arendada üle-eestiline fiiberoptiline andmesidevõrk,
mis tagab suhteliselt odava hinna juures kõigi kasutajate vajadustele vastava kiiruse ning
kvaliteedi.

On oluline rõhutada, et käesolevas eelarvekavas taotletavad vahendid ei ole mõeldud mitte ühe
asutuse olemasoluks, vaid valdava osa Eesti ülikoolide ja instituutide, samuti paljude   koolide
andmeside normaalseks toimimiseks; Eesti teadusasutuste suuremahuliste arvutuste süsteemi
(GRID) arendamiseks ning kogu Eesti Interneti jaoks vajaliku domeenihalduse tagamiseks.

Tegevusvaldkonnas toimunud muudatused võrreldes käesoleva
perioodiga ja nende mõju
Infotehnoloogia on kiirelt arenev valdkond ning seal tegutsevad asutused peavad muutustega
kaasas käima. Kanalite kiirused, mida vajatakse, kahekordistuvad tänu arvutite arvu kasvule ja
rakenduste arengule iga aasta. Vajadust andmesidekiiruse suurendamise järele kinnitab üheselt ka
EENeti 2004. aasta kasutajaküsitlus1 – kuigi  rahulolu EENeti teenustega on suurenenud, leiab 57%
asutustest, et vaja oleks praegusest suuremat ühenduskiirust.

EENeti ülesannete laiendamine on tihedalt seotud infotehnoloogia arenguga. Kiiremad võrgud
pakuvad võimalust uute ja uute rakenduste loomiseks ning mõnede puhul neist on teenuse
juurutamine EENeti baasil kõige kasulikum lahendus. Rõhutame, et GRIDiga tegelemine laiendab
EENeti tegevusvaldkonda andmesideteenuste osutamiselt suuremahuliste teadusarvutuste
infrastruktuuri loomise suunas.  Oma 6. teadus- ja arendustegevuse raamprogrammi kaudu

1 http://www.eenet.ee/kasutajakysitlused/ankeet2004_kokkuvote.html

2 (11)



EENeti 2006.aasta eelarvekava, 25. veebruar 2005.a

finantseerib ka Euroopa Liit akadeemiliste võrkude magistraali ning erinevaid GRIDiprojekte
samas mahus.

Tegevusvaldkonnas toimuvad muutused ning asutuse funktsioonide laienemine toob kaasa
vajaduse täiendava finantseerimise järele. EENeti eelarve on olnud sama suur viis viimast aastat,
aga liinide kiirused ja teenuste hulk on oluliselt kasvanud.

Vastavalt EENeti Nõukogu poolt antud ülesandele tuleb EENetil jõuliselt arendada tasulisi
teenuseid. Ühelt poolt toob see küll raha sisse, aga teiselt poolt kasvavad märkimisväärselt kulud
teenuste osutamiseks tänu kasvavale raamatupidamisele, lepinguhaldusele ning
marketingikuludele.

Kulutuste kujunemise alused
Parema arusaadavuse huvides on kulutuste kujunemise alused seletuskirjas liigendatud erinevalt
nõuetekohastel vormidel esitatud taotlusest. Põhjus seisab selles, et iga eelarveartikkel kujuneb
erinevate projektide osade summana.

Personalikulu
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu struktuur on kehtestatud Haridus- ja
Teadusministeeriumi ministri käskkirjaga nr 29 16.jaanuarist 2004, mis näeb ette 21 koosseisulist
töökohta. Osakondade nimetused on muudetud 22.mail 2004 jõustunud haridus- ja teadusministri
määrusega nr 25

2005. aasta veebruari seisuga töötab EENetis põhikohaga 20 inimest. Üks kinnitatud koosseisuline
koht on plaanis täita 2005. aasta jooksul. Samas on seoses EENeti funktsioonide laienemisega ning
üha suurema orienteeritusega erinevate teenuste osutamisele asutuses tekkinud terav vajadus
täiendava tööjõu järele juba praegu. 2006. aastaks kasvab töö hulk veelgi hüppeliselt seoses osade
teenuste tasuliseks muutumisega.

Tuleval aastal on seetõttu vajalik võtta juurde 5 uut inimest  tasuliste teenuste osutamiseks.
Personalikulu (ja järgnevatel lehekülgedel kirjeldatud asutuse üldise majandukulu) kasv on tingitud
uute töötajate lisandumisest. Täiendavad kulud on kavas kattatasuliste teenuste osutamise eest
laekuvaist tuludest.

Olles üks Eesti suuremaid andmesidevõrke, mis peab rahuldama kommertstarbijast sageli palju
nõudlikuma kliendi soove, pakub EENet tööd hulgale üle Eesti tunnustatud IT-spetsialistidele.
Valdkonna üldine palgatase on tänu kiirele arengule väga kõrge. Samal ajal on riigiasutuste
palgaastmestik jäänud viimased neli aastat samale tasemele. 2006. aasta personalikulu on
planeeritud eeldusel, et töötajatepalgad tõusevad 10% võrreldes 2005. aastaga.

Personalikulu võrreldes 2005. aastaga suureneb, samas väheneb personalikulu osa eelarvest seniselt
24%-lt 18%-le. Personalikuludeks taotleb EENet 2006. aastal 5,203 tuhat krooni, millest
omateenitud tuludest on plaanis katta 1,100 tuhat krooni.

Asutuse üldine majanduskulu
Asutuse üldise majanduskulu kavandamisel on silmas peetud seadustest tulenevaid nõudeid
arvutitöökohtade sisustamisele ning tööohutusele, arvestatud kehtivate hindade (elekter, muud
kommunaalteenused, telefoniside jm) ning eelmiste aastate reaalsete vajadustega.

Võrreldes 2005. aastaga on 2006. aastaks planeeritud majanduskulud suurenenud seoses uute
töötajatega seotud kuludega. Kontorikulude osakaal kogueelarvest väheneb vähesel määral.
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Administreerimiskulud

Sideseadmete hooldus ja häälestus toimub väga sageli kohtades, kus tavaline telefoniühendus
puudub. Samas on pidev side mitme erineva punkti vahel ainuvõimalik töötegemise viis. Seetõttu
on administreerimiskuludest suurim sidekulude osa, mis jaguneb fikstelefonivõrgu teenuste ja
mobiilside kuludeks. Kokku taotleb EENet üldisteks administreerimiskuludeks 2006.aastaks 1,001
tuhat krooni,. millest 407 tuh.krooni taotleb EENet riigieelarvest, 594 tuhat krooni on plaanis katta
omateenitud tuludest2. Peamine lisanduv kulu on planeeritud arvelduskuludeks.

Lähetuskulud

Vastavalt põhimäärusele on EENeti ülesandeks Eesti teaduse ja hariduse andmeside vajaduste
esindamine rahvusvaheliselt. Tegelikkuses tähendab see tihedat koostööd paljude erinevate riikide
organisatsioonidega parema side korraldamiseks ning projektides edukaks kaasalöömiseks. See
suurendab Eesti-sisesele tegevusele keskendunud asutustega võrreldes lähetuskulusid. Kokku
taotleb EENet 2006. aasta lähetuskuludeks 340 tuhat krooni.

Koolituskulud

Andmesides toimuva kiire arengu tõttu on vajalik töötajate täiendav erialane koolitus.  Arvestataval
määral vajavad väljaõpet uued töötajad, sest vajaliku ettevalmistusega töötajate hulk Eestis on
kaduvväike.

Kokku taotleb EENet 2005.aasta koolituskulude katteks 170 tuhat krooni, millest 75 tuhat on
planeeritud katta omatulude arvel.3 

Kulud kontori info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale

Kulud infrastruktuuri taseme säilitamiseks ja lisanduvatele töötajatele arvutustehnika soetamiseks
on 2006. aastal 250 tuhat krooni, millest 150 tuhat krooni on plaanis katta omatulude arvel.

Ruumide majandamine

EENet rendib kontoriruume Tartu Linnavalitsuselt Tartus, Raekoja plats 14, kokku 441m2, millest
344m2 on saadud rendile 1999.a. ja milles on tehtud remont kohandamaks neid asutuse ja
akadeemilise võrgu olulise sidekeskuse vajadustele. Osutatavate teenuste areng (serverimajutus)
ning uute lisandumine (Eesti GRID) nõuab 2005. aastal uue seadmeruumi kasutuselevõtmist Tartu
linnalt täiendavalt renditud pinnal. Uutele töötajatele töökohtade loomiseks tuleb teostada
mõningaid remonditöid ning soetada vajalik mööbel. 

Ruumide haldamise jooksvad kulud töötajate lisandumise tõttu ei tõuse, sest paremat ärakasutamist
leiavad olemasolevad ruumid. Arvestataval määral tõuseb vaid elektrikulu (120 tuhat krooni 2005.
aastal, 150 tuhat krooni 2006. aastal), aga selle põhjustab energia hinna tõus. Kokku taotleb EENet
ruumide majanduskulude katteks 2006. aastal 733 tuhat krooni, millest 58 tuhat on planeeritud
katta omatulude arvel.

Kulud transpordile

EENet teenindab asutusi üle terve Eesti, mis sageli tähendab pikki sõite koos kalli ja raske

2 Eelarvetabelis "Riigieelarvelised kulud" sisalduvad art 5500 kogusummas (487 tuh.kr) lisaks siin toodud 407
tuh.kroonile ka seletuskirja osas "Klienditeenindamise kulud" kirjeldatud kasutajaküsitluse, trükiste ja
joonistusvõistluse korraldamise kulud kokku 80 tuh.kr.

3 Eelarvetabelis "Riigieelarvelised kulud" sisalduvad  art 5504 kogusummas (160 tuh.kr) lisaks siin toodud 95
tuh.kroonile ka seletuskirja osas "Klienditeenindamise kulud" kirjeldatud infopäevade korraldamise kulud 65 tuh.kr.
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aparatuuriga. 

Sõidukite ülalpidamiskulud jagunevad põhiliselt kahe kuluallika vahel: kulud kütusele 130 tuhat
krooni ja sõidukite rendile 165 tuhat krooni; lisanduvad kohustusliku kindlustuse, hoolduse ja
pisiremontide kulud. 2006. aastal kavandab EENet ühe seitsme aasta vanuse liisitud sõiduki
vahetamist uue liisitud sõiduki vastu. 

Kokku taotleb EENet sõidukite ülalpidamiskuludeks 2006. aastal 436 tuhat krooni, millest 108
tuhat krooni on plaanis katta omatulude arvel. 

Inventarikulud

Lisanduvad 5 uut töökohta tuleb varustada mööbliga. Korrashoidu vajavad kontoritööks
hädavajalikud seadmed, eelkõige paljundusmasin, mille remondi- ja hoolduskulud on viimaste
aastatega tunduvalt kasvanud ning töökvaliteet kahanenud.

Kokku taotleb EENet 2006. aasta inventarikulude katteks 280 tuhat krooni, millest 215 tuhat krooni
peab katma omatulu.

Põhitegevus
Põhitegevuse tagamiseks vajalikud kulud on järgnevalt esitatud kolmes suuremas grupis –
magistraalvõrgu kulud, sisuteenuste osutamise kulud ning klientide teenindamisega seotud kulud.
Investeeringute kavas esitatud kulutused on põhitegevusega seotud kuludega omavahelises
sõltuvuses.

Magistraalvõrgu kulud

Välisühendus

Eesti akadeemiline välisühendus on korraldatud Euroopa akadeemilise magistraalvõrgu GÉANT
kaudu. GÉANT on Euroopa Komisjoni poolt toetatav rahvusvaheline projekt, milles osalevad 30
riigi akadeemilised võrgud. Magistraal võimaldab ühendatud asutustel kasutada võrreldes
kommertsvõrkudega oluliselt laiemat teenuste spektrit. Eesti akadeemilise võrgu ühenduse kiirus
GÉANTiga on 622Mbps. 2006. aastal ühenduse kiirust plaanis muuta ei ole. Summasid GÉANTi
projektis osalemiseks käsitletakse riigieelarves osalemisena rahvusvahelises organisatsioonis –
teadus- ja haridusvõrkude konsortsiumis ja need on taotluses seetõttu esitatud eraldiste real (art
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Kulu liik Summa
GEANT Euroopa-sisene 5605
GEANT transiit 2619
Tallinn-Tartu fiiber 2,224
Viljandi-Pärnu-Haapsalu fiiber 2,224
Osalemine TIX-LAN-il 48
Maakonnakeskuste magistraalid 1,340
Seadmekappide hoiu ja elektri kulu 575
Portide tasud ja väikemagistraalid 36
Magistraalsideseadmete uuendamine 300
Fiibriseadmed 1200
Munitsipaalvõrkude toetus 1000
Seadmete garantiihooldus 82
Kokku 17252
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4500).

Kui suuremad Kesk-Euroopas asuvad riigid kasutavad GÉANTi ühendust sageli ainult teadustöö
eesmärkidel, siis Eesti jaoks ei ole täiendava kommertsiaalse välisühenduse loomine seni
majanduslikult kasulik olnud. 2006. aastal on GEANTi transiitliikluse maht 310Mbps. 

Euroopa-sisese liikluse kulud 2006.aastal on 5605 tuh.kr ja transiitkanali kulud 2619 tuh.krooni.
Sellega kaetakse kanaliarved perioodi 2006.a. II kvartal kuni 2007.a. I kvartal eest, samuti
2005.aastast jääv võlgnevus (410 tuh.kr).

Kalkulatsiooni puhul on arvestatud eeldusega, et hinnatase jääb 2005.aasta algusega samale
tasemele ning Euroopa-sisesest liiklusest kaetakse Euroopa Komisjoni poolt 50%.

Riigisisesed magistraalid ja muud võrgu jooksvad kulud

2003. aasta lõpus korraldas EENet riigihankekonkursi Tartu ja Tallinna vahelise fiibri
rentimiseks. Renditud kanalil põhinev ühendus käivitus 2004. aastal. 2006. aastaks planeeritud
summa on mõeldud lepingujärgsete rendikulude tasumiseks. 

Ainult ühte trassi pidi kulgev optiline ühendus on liialt vähese turvalisusega. Ehitatud kanalil rikke
esinemise korral ei ole võimalik seadmeid tundidega teise kohta paigaldada – parandustööd võivad
aga nõuda mitu päeva. Tervet Lõuna-Eestit haaravate oluliste sidehäirete vältimiseks on
otstarbekas rentida 2006. aastal täiendav optiline kanal Tartu ja Tallinna vahele. Vahepunktide
valik on seotud käesoleval aastal kavandatud munitsipaalfiibrite ehitusega ühelt poolt ning
ülikoolide sooviga kolledžite kiirema ühenduse järele Viljandis ning Pärnus teiselt poolt. Täpsed
kanali rendisummad selguvad riigihankekonkursil. Kogemused sellise magistraali haldamisega on
EENetil juba olemas, niiet suuri probleeme ei ole ette näha.

TIX-LANil toimub Eesti internetiteenuse pakkujate vaheline liikluse vahetus. Kohaliku
ühenduspunkti olemasolu on ka GÉANT projektis esitatud nõue osaliste tehnilisele valmisolekule.
Osalemise hind neutraalses ühenduspunktis TIX-LAN on sätestatud sinna koondunud Eesti
teenusepakkujate omavahelise lepinguga. 

Maakonnakeskuste magistraalid on planeeritud 2006. aastal kiirusega 10Mbps (välja arvatud
Viljandi, Pärnu ja Haapsalu, mis projektide käivitudes saavad ühenduskiiruseks 1Gbps). Praegu on
veel mitmetes maakonnakeskustes ühenduskiiruseks vaid 2Mbps, mis põhjustab nende
maakondade haridus-, teadus-, kultuuriasutuste suurt rahulolematust.

Magistraalvõrgu sõlmedes paiknevad seadmed, mis vajavad nii elektrit, jahutatud õhku kui kaitset
varaste eest. EENeti seadmed on valdavalt paigutatud maakonnakeskustes asuvatesse
seadmekappidesse, mille jaoks on renditud pinnad Elion Ettevõtted AS sõlmedes liinide ligiduses.
Selle eest küsib Elion oma vastava hinnakirja järgi EENeti käest renti vastavalt paigaldusruumi
varustus- ja turvatasemele ning seadmekappi elektrienergiaga varustava peakaitsme võimsusele.

Siseriiklike magistraalkanalite kulude katteks kavandab EENet 2006. aastal 6,528 tuhat krooni ning
magistraaliseadmete uuendamiseks 300 tuhat krooni. Sellest 900 tuhat krooni on plaanis katta
omateenitud tulude arvelt.

Portide tasud moodustavad koos seadmekappide rendikuluga ühe vältimatu osa magistraalide
tervikkulust. Selline jaotus on tingitud teenusepakkujate hinnakirjade loogikast. 

Investeeringud riigisiseste magistraalide jaoks

Fiibriseadmed on eeltoodud tabelis Tartu-Viljandi-Pärnu-Haapsalu-Tallinna fiibri käivitamiseks
vajalikud seadmed. Seadmete spetsifikatsioon on sarnane 2004. aastal käivitatud Tartu-Tallinna
kanali seadmete spetsifikatsiooniga. Kanali rentimine ning seadmete hankimine on omavahel
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lahutamatult seotud.

Seadmete garantiihooldus

Eesti teadus- ja haridusvõrku käigus hoidev seadmestik asub üle Eesti paljudes erinevates
võrgusõlmedes ning teenindab ca  900 asutust4. Töötav sidetehnika on otstarbekas kindlustada
garantiilepingutega, et ära hoida pikemaajalisi võrguseisakuid ja suuri rahalisi kulutusi
ettenägematute rikete puhul. Garantiihoolduse puudumine ei tähenda kulude kokkuhoidu, sest siis
peaks EENet omama märkimisväärset kogust varuseadmeid ning remondikulud ikkagi kandma.
Garantiihoolduse maksumus arvestatakse vastavalt erinevate seadmete hulgale ning nõutava
vahetuse kiirusele kehtivate hinnakirjade järgi.

Munitsipaalfiibrite ehitamise kulud

Munitsipaalfiibrite ehitamine on pikaajaline tugiprojekt, mille käigus lahendatakse kõigi suuremate
keskuste suuremate haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste kiire side probleemid. Projekti
realiseerimise näidisena võib tuua Tartu, kus kõik linna koolid on ühendatud EENeti
magistraalvõrgu külge Elionilt renditud fiiberoptilise võrgu kaudu. 2004. aastal eraldati EENetile
projekti laiendamiseks Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt kaks miljonit krooni. Selle raha eest jõudsid
2004. aastal töösse projektid Viljandis ja Paides, 2005. aastal valmivad tõenäoliselt projektid
Raplas, Narvas, Haapsalus, Jõgeval ja Valgas. Huvi on ilmutanud veel mitmed maakonnakeskused.
Kõigi senikavandatud munitsipaalvõrkude väljaehitamiseks toetusest ei piisa.

Kuivõrd huvi ja vajadus selliste projektide realiseerimise järele on suur, taotleb EENet 2006.
aastaks miljon krooni investeeringut munitsipaalfiibriprojektide toetuseks vahetult Riigieelarvest.

Teenuste osutamise kulud

Tasuliste teenuste juurutamine EENetis algas 2002. aastal eesmärgiga rikastada teenindatavatele
asutustele pakutavat. Enamus EENeti teenustest on haridus-, teadus- ja kultuuriasutustest
kasutajatele seni siiski olnud tasuta. Nõukogu soovil valmistab praegu EENet ette mõnede seni
tasuta pakutud teenuste tasuliseks muutmist. Võimaliku teenuste hinnakirja kehtestamise õigus on
vastavalt põhimäärusele EENeti nõukogul. 

Teenuste hind on kulupõhine ning teenuste eest küsitav summa peab katma teenuste osutamiseks,
raamatupidamiseks ja arveldamiseks kuluva ressursi osaliselt või täielikult. Mõnede seniste
teenuste tasuliseks muutmine juurutamine nõuab arvestatavaid kulusid arvepidamis-süsteemi
programmeerimiseks ja seadmete ette valmistamiseks.

Virtuaalveebiserveri teenus

Enamikul haridus-, teadus- ja kultuuriasutustel on vajadus pakkuda informatsiooni asutusest
väljaspoole, kuid paljudel puuduvad ressursid veebiserveri ülespanekuks asutuse sees. Mitmed üle-
eestilised haridusprojektid – näiteks Looduse Leheküljed, projekt Tere Kevad, Eesti Selgroogsed,
Eesti Taimed, õpikeskkond VIKO - vajavad  võimsat kiire internetiühendusega turvalist
veebiserverit, et pakkuda interaktiivset veebilahendust koolidele, raamatukogudele ja ülikoolidele.
Teenus on majanduslikult kasulik kogu haridussüsteemile, kuna paljude väikeste eraldiseisvate
serverite administreerimine ja turvamine on kokku palju kulukam ühe suurema serveri haldamisest.
Asutus saab lisaks kettapinnale enda käsutusse andmebaasi- ja programmeerimisvahendid; oluline
on antud teenuse juures ka eraldi domeeninimi iga asutuse veebile. 1.jaanuaril 2005 paiknes

4 Veebruaris 2005 kehtib andmesidelepingute registri kohaselt andmesideleping 904 haridus-, teadus- ja
kultuuriasutusega.

7 (11)



EENeti 2006.aasta eelarvekava, 25. veebruar 2005.a

EENeti serveris 625 asutuse ja projekti virtuaalserverit.

Teenus on klientide seas kasvava populaarsusega. 2006. aastal jätkub teenuse täiustamine. 

Õpetajate kodulehed

2004. aastal käivitas EENet uue serveri aadressiga www.koolielu.edu.ee, kus  saavad
õppematerjalide jaoks serveriruumi õpetajad.

EENeti hallataval veebiserveril on kiire ühendus Internetiga, mis tagab materjalide mugava
kättesaadavuse.  Teenus on mõeldud neile, kes soovivad pakkuda Interneti kaudu õppematerjale
ning eksperimenteerida e-õppe vahenditega.

Elektronpostkasti teenus

EENet pakub haridus-, kultuuri- ja teadusasutustele lepingu alusel teenust, kus asutus saab
omanimelise (tavaliselt .edu.ee-lõpuga) domeeni alla kõikidele oma töötajatele elektronpostkaste.
Alates aastast 2002 kaotati piirangud ühe asutuse postkastide arvult, mis tingis ka akadeemilise
kasutajaskonna elavama huvi antud teenuse vastu.Seisuga 1.jaanuar 2005 oli asutustel EENeti
serveris 3200 e-postkasti ja 341 postitusloendit (1.1.2004 vastavalt 2084 ja 263); postkaste kasutas
432 erinevat asutust (1.1.2004 316).

Turvaprobleemide lahendamine

EENeti põhiülesanneteks on haridus-, kultuuri- ja teadusasutustele internetiühenduse ja
innovaatiliste e-teenuste pakkumine, mõlemaga kaasnevad aga märgatavad turvariskid. Olulisemad
EENeti tegevusvaldkonnad turvaprobleemide lahendamisel on:

1) Viiruste vastane ennetustöö (teavitamine, viiruste tõrje EENeti hooldatavates serverites) ja ravi
(kliendi informeerimine viiruste olemasolust ja likvideerimisvõimalustest),

2) rämpsposti vastane võitlus - rämpsposti kõrvaldamine EENeti servereid läbivast kirjadevoost,
rämpsposti levitajate hoiatamine, teavitamine,

3) ebaseadusliku või võrgueeskirjaga vastuolus oleva tegevuse tõkestamine - autoriõiguste kaitstud
materjalide ja akadeemilisele võrgule ebasobiva materjali leviku tõkestamine jmt,

4) koostöö sarnaste struktuuridega maailmas - infovahetus teiste riikide CSIRT keskustega,
turvauudiste alase teabe kogumine ja levitamine, internetirünnete tõkestamine ja kurjategijate
väljaselgitamine,jne.Alates maist 2004 töötab võrgukasutajate jaoks eraldi turvauudiste list.

Eesti Koolide Andmebaas

EENet haldab Eesti Koolide Andmebaasi aadressil http://www.edu.ee. Andmeid uuendatakse
jooksvalt vastavalt koolidelt laekuvatele parandustele. Kui Haridus- ja Teadusministeeriumi
arendatav Eesti Hariduse Infosüsteem korralikult käivitunud on, otsustatakse senise andmebaasi
edaspidine saatus.

FTP-serveri teenus

EENet osutab FTP-serveri teenust, pakkudes  akadeemilisele kogukonnale enim vajaminevaid ja
suuremahulisi andmeid, näiteks operatsioonisüsteeme, interneti protokollide dokumentatsiooni,
vabavara arhiivi jpm. Teenus säästab arvestataval määral kanalite ressurssi, suurendab töö kiirust,
mugavust ja turvalisust.
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Nimeserveriteenus

Eesti ülemise taseme tippdomeeni .ee haldus on EENeti põhimäärusejärgne tegevus. .ee
juurserveris registreeritud domeeninimede arv kasvas 2004. aasta jooksul 18 tuhandelt ligi 26
tuhandeni ning jätkab 2005. aastal kiirenevat kasvamist.

Lisaks osutab EENet nimeteenuseid Eesti kogu haridus-, teadus- ja andmesidevõrgule; EENeti
nimeserverid teenindavad ca tuhande asutuse domeene.

Kuutõrvaja

Kuutõrvaja nime kannab EENeti eestikeelsete arvuti- ja võrguteemaliste õppematerjalide server
(http://kuutorvaja.eenet.ee/). Serveris hoitavate materjalide hulk kasvab vastavalt vajadustele ja
võimalustele. Teenus on populaarne.

Andmesidemahukad multimeediateenused

EENeti hallatav akadeemiline  andmesidevõrk võimaldab edastada heakvaliteedilist videopilti ja
heli. Tasuliste multimeediateenuste tarbijateks on asutused, kes soovivad pakkuda avalikuks
vaatamiseks mõeldud videoülekannet (videopilt konverentsilt, video teel edastatav loeng,
videosalvestus ürituselt jmt) või vajavad video teel korraldatud suhtlust kahe või enama punkti
vahel. Teenus on küllaltki ressursi- ja töömahukas, samuti on kvaliteetse teenuse saavutamiseks
vajalik pikaajaline kogemustepagas.

Koolitus

EENeti ülesandeks on põhimääruse kohaselt ka andmesidealaste koolituste korraldamine.
Spetsiaalselt koolitusega tegelevate firmade kõrval on olemas nišš spetsiifilisele koolitusele
valdkondades, millega EENet aktiivselt tegeleb. Korraldatavaid kursusi on kavandatud
domeeninimede registreerimise ja serverite/ruuterite haldamise teemal. Nimetatud kursuste
läbiviimiseks on EENeti olemas piisav kompetents: enamus töötajaid on kõrgharidusega ning
mitmed neist omavad varasemat koolituste läbiviimise ja loengupidamise kogemust. Koolituste
jaoks vajalikud ruumid ja riistvara renditakse iga ürituse jaoks eraldi. Koolituse korraldamine on
EENeti tasuline teenus.

Serverite majutus

Paljud Eesti haridusasutused omavad suhteliselt kitsaribalist internetiühendust, seda peamiselt
majanduslikel kaalutlustel. Viimastel aastatel on väga populaarne näiteks ADSL, mille puhul
asutusel on võimalik küll Internetist mõistliku kiirusega infot hankida, aga oma info levitamiseks
on kanal kaugelt liiga kitsas (asümmeetriline ühendus). Samas on neil tihti märgatavas koguses
andmeid, nagu õppematerjalid, -filmid, andmebaasid, mille väljajagamiseks on vaja suhteliselt
heakvaliteedilist internetiühendust. Selliste asutuste vajaduste rahuldamiseks on EENet välja
pakkunud võimaluse majutada asutuse server EENeti seadmeruumidesse. Lisaks kiirele ja
hooldatud internetiühendusele saab server sealt garanteeritud elektritoite ja turvatud keskkonna.
Teenus on juba jooksul kogunud populaarsust, muuhulgas on EENeti majutada ka Haridus- ja
Teadusministeeriumi serveripargi üks kriitilisemaid osi.

Serverite majutus on EENeti tasuline teenus. Teenuse edaspidine areng eeldab uue seadmeruumi
kasutuselevõttu, mis leiab aset 2005. aasta keskel.

Klienditeenindamise kulud
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Jooksva suhtlemise ja dokumendiringluse korraldamise kõrval on klienditeenindamise olulisteks
ülesanneteks EENeti teenuste ja tegevuse tutvustamine avalikkusele ning võrgu- ja teenuste
kasutajate vajaduste jälgimine ning uurimine. Nõupidamisel Haridus- ja Teadusministeeriumi
avalike suhete osakonnaga selgus, et selleks ministeeriumil jõudu ei jätku, mistõttu EENet peab
ülesandega ise toime tulema. Samas rõhutasid avalike suhete spetsialistid EENeti
tegutsemisvaldkonnast tingitud töövaldkonna laiahaardelisust.

Tegevuse paremaks korraldamiseks on plaanis tellida vastavalt ministeeriumi soovitusele
avalikkussuhete plaani koostamine. Tegemist on erinevate IT-lahenduste propageerimisega teadus-
ja haridustarbija jaoks ning EENetile kui Eestit selles vallas esindavale organisatsioonile laekuva
info edastamisega ühelt poolt Eesti kohta rahvusvahelisel tasandil ning teiselt poolt Euroopa
koostööprojektide kohta info edastamisega siseriiklikult.

Plaanitavad tegevused on:

• trükiste publitseerimine;

• kasutajaküsitluse korraldamine – EENet on viinud juba viiel aastal läbi kasutajaküsitlusi,
selgitamaks vajadust uute teenuste järele ning võimalikke probleeme osutatavate teenustega.
Sõltuvalt küsitluse tulemustest viiakse läbi spetsiifilisemaid uurimisi selgunud probleemide
põhjuste selgitamiseks;

• arvutijoonistuste võistluse korraldamine – 2005. aastal on plaanis korraldada järjekorras 4.
EENeti arvutijoonistuste võistlus. Laste huvi võistluse vastu on järjest kasvanud - 2004.aastal
laekus 3372 pilti. Võidutöödest koostatud näitust on demonstreeritud paljudes asutustes;

• infopäevade korraldamine.

Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
EENeti ülesandeks on esindada Eesti teaduse ja hariduse andmesidet rahvusvaheliselt. Euroopa
akadeemiliste võrkude vahel käib tihe koostöö parema teenuse osutamise nimel. Koostöö haarab
endasse nii koolitust kui andmesidevõrkude planeerimist. Osalemine rahvusvaheliste
organisatsioonide töös võimaldab ka tutvustada Eesti arengut IT-vallas.

Suur osa koostööst on koondunud kahte akadeemilisi võrke ühendavasse organisatsiooni - CEENet
(Kesk- ja Ida-Euroopa Akadeemiliste Võrkude Assotsiatsioon) ning TERENA (Euroopa
Akadeemiliste Võrkude Assotsiatsioon). EENet on mõlema organisatsiooni liige. 

EENet on sõlminud lepingu RIPEga - Regionaalse Internetinumbrite Registriga - Eesti
akadeemilistele asutustele kasutamiseks antud IP-numbrite kohta.

Nimetatud organisatsioonide aastamaksude tasumiseks 2006.aastal taotleb EENet 100 tuhat
krooni5.

5 Ka akadeemilise välisühenduse kulud kajastuvad art 4500 'Eraldised' all (vt osa 'Välisühendus'), seetõttu on art 4500
kogutaotlus 8324 tuh.kr.
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Investeeringute kava
Investeeringute kava – nagu märgitud ka „Kulutuste kujunemise aluste“ osas – on eelpool juba
valdavalt kirjeldatud seoses teiste projektidega (v.a. Eesti GRID):

Eesti GRID
Eesti GRID on 2003. aasta alguses käivitatud projekt Eesti teadus- ja arendusasutuste
arvutusvõimsuste ühiskasutamiseks üle Interneti. Teadlaste jaoks on tulemuseks suuremad
kasutatavad arvutusvõimsused ning võimalus kiiremini ja paindlikumalt oma töid jaotada. Riigi
jaoks on tulemuseks olemasolevate ressursside parem ärakasutamine ning sellest tulenev
kokkuhoid arvutustehnika soetamisel.

Eesti GRID haarab praegu enam-vähem kõiki Eesti suuremaid teadus- ja arendusasutusi. Loodud
on elementaarne osa infrastruktuurist, milles pole küll veel oluliselt arvutusvõimsusi, küll aga on
loodud kõik infrastruktuuri olulised komponendid.  Välisvahendite kaasamiseks on vajalik
asutusepoolne kaasfinantseerimine. 2004. aastal esitas EENet koos Tartu Ülikooli, Tallinna
Tehnikaülikooli, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi ja Eesti Biokeskusega
struktuurfondide ettevalmistusfondile taotlusprojekti tasuvusuuringute ning äriplaani koostamiseks
ja struktuurfondidele taotlusprojekti kirjutamiseks. 2005. aasta alguses see taotlus rahuldati, mille
tulemusena 2005. aasta lõpuks peab valmima taotlusprojekt GRIDi kulude katmiseks
struktuurfondidest.

2006. aastaks riigieelarvest taotletav finantseerimise maht Eesti GRIDi projektile (1400 tuh.kr)
katab EENeti poolse kaasfinantseerimise kohustuse. Kavandid  projekti realiseerimiseks on EENet
esitanud ka varem, mistõttu siinkohal hinnanguliselt vajaminevat summat eraldi lahti ei kirjuta.

Lisad
Lisa 1. Riigieelarvelised kulud (1 lk)
Lisa 2. Andmed majandustegevusest laekuvate tulude ja nende arvel tehtavate kulude kohta (1 lk)
Lisa 3. Kulud õppelaenude kustutamiseks (1 lk)
Lisa 4. Välisvahenditega seotud kulude vorm (1 lk)
Lisa 5. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu (EENet) investeeringute kava aastateks 2006-2009 (1

lk)
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