
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu (EENet) 
2008. aasta tegevusaruanne 
 

Olulisemad tegevused ja tulemused, olulised sündmused ja 
eeldatavad arengusuunad 
 
EENeti eesmärgid vastavalt põhimäärusele on tagada: 
1) haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste spetsiifilistele vajadustele vastava akadeemilise 
andmesidevõrgu toimimine ning selle vastavus uutele innovaatilistele projektidele (e-
koolitus, e-teadus, e-tervishoid, e-teave, e-riik, Eesti GRID); 
2) osutatavate andmeside- ja sisuteenuste (infotehnoloogial baseeruvad teenused, mis 
pole vajalikud andmeside tagamiseks vaid võrgus vahetatava informatsiooni 
olemasoluks) vastavus klientide vajadustele; 
3) Eesti maatunnusel baseeruva DNS-i tippdomeeni .ee korrektne haldamine. 
 
Seisuga 1.1.2009 on teenuslepingud sõlmitud 956 asutusega (1.1.2008 870 lepingut, 
1.1.2007 875; 1.1.2006 886). Püsiühendusega on neist võrgus 262 haridus-, teadus- ja 
kultuuriasutust, suuremate vajadustega on näiteks Tartu Ülikool oma instituutide, 
kliinikumi, ühiselamutega, Tallinna Tehnikaülikool oma instituutide, tehnoloogiapargi jm 
allüksustega, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Tallinna Ülikool, Eesti 
Maaülikool, Eesti Biokeskus, Eesti Kirjandusmuuseum jpt. Väljaspool Tartut ja Tallinna 
vajavad väga head internetiühendust eeskätt ülikoolide kolledzhid (Haapsalus, 
Kuressaares, Narvas, Viljandis, Pärnus, Türil). 
 

Magistraalvõrgu olulisemad muudatused 2008ndal aastal 
- GÉANT2 Tallinna võrgusõlmes vahetati riistvara uuema vastu, mis võimaldab 

suurema kiirusega kanalite kasutuselevõttu.  
- Välisühenduse kiirust tõsteti. Endise 1Gbps kanali asemel töötab ühendus nüüd 

kiirusel 2.4Gbps. Suurenes ka selle riba laius, mida võimaldatakse kasutada 
ühenduseks kommertsvõrkudega (500Mbps enne, 1Gbps nüüd). 

- Tartu-Tallinn kanali varuühenduse kiirust tõsteti 5 korda (enne 2x100Mbps, nüüd 
1Gbps). 

- Riigihankega soetati ning vahetati välja amortiseerunud võrgujaotusseadmed 
Tartus ja Tallinnas. 

- Tõsteti mitmete asutuste ühenduskiirust, näiteks Haridus- ja Teadusministeerium, 
Eesti Maaülikool jt. 

- EENet lõpetas sidekeskuste töö Põlvas ja Räpinas, kuna allesjäänud väheste 
juurdepääsukanalite jaoks ei olnud otstarbekas enam kahte keskust üleval pidada. 
Põlva ja Räpina sidekeskused olid käigus 10 aastat ja 4 kuud. 
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Teenused akadeemilises võrgus 
Haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele osutati virtuaalveebiserveri teenust; aasta 
lõpuks oli teenusserveris 618 erinevat asutuse ja projekti veebi (1.1.2008 oli neid 639, 
1.1.2007 oli neid 634). 
 
101 õpetajat 53 erinevast koolist kasutas õppematerjalide paigutamiseks ruumi 
serveris koolielu.edu.ee (1.1.2008 seisuga 94 õpetajaveebi, 1.1.2007 7t; 1.1.2006 67). 
 
Haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele osutati e-postkastiteenust; 2008. aasta lõpuks 
kasutas postkaste 373 asutust; postkaste oli kokku 5258 (1.1.2008 oli neid 369/4625; 
1.1.2007 363/4399). Postitusloendeid oli EENeti serveris 672 (1.1.2008 oli neid 647; 
1.1.2007 598) ja neid kasutas 275 erinevat asutust. 
 
Osutati nimeserveriteenust: korrektsed taotlused muudatusteks täideti hiljemalt 7 
tööpäevaga. 
 
Jätkus koostöö Tiigrihüppe Sihtasutusega, kelle toetab EENeti serverites paljude 
õppekeskkondade ja -materjalide hoidmist, näiteks loodusteaduste alased veebipõhised 
avalikud õppekeskkonnad, spetsiaaltarkvarad VIKO (115 kooli), KooliPLONE (22 
kooli), IVA (23 kooli), WIRIS, Keelemaailm Tähetaevas, virtuaalsed õpetajakogukonnad 
jm. 
 



Aasta alguses käivitas EENet uue HAVIKE-se nimelise teenuse. Tegemist on haridusele 
mõeldud virtuaalse keskkonnaga, mis pakub kasutajatele kergesti paigaldatavate 
veebitarkvarade kasutamise võimalust. Olulisemad eesmärgid HAVIKE-se arendamisel 
on pakkuda veebirakendusi, mis toetavad õpitegevust, muuta tarkvara kasutamise 
esimene samm - paigaldamine - niipalju lihtsaks, et sellega saab hakkama iga arvutialaste 
põhiteadmistega inimene ning propageerida Eestis valminud ja eesti keele toega tarkvara. 
Uus teenus on osutunud kasutajate hulgas väga populaarseks. 
 
EENeti peamine seadmeruum varustati kaasaegse gaaskustutus-süsteemiga. 
 

Kasutajate vajaduste uurimine ja Interneti populariseerimine 
EENeti 2008. aasta kasutajaküsitluse ankeedile vastas 527 asutust ehk 61% EENeti 
teenuseid kasutavatest asutustest sel hetkel. Küsitluse tulemusena selgus, et 
akadeemilises võrgus saadava püsiühendusega on rahul 84% vastanutest (2007. aastal oli 
rahuolijaid 74%). Rahulolematud soovivad peamiselt suuremat sidekiirust. Võrdlev 
küsitlus näitab, et kommertsvõrke kasutavatest teadus- ja haridusasutustest oli 2008. 
aastal saadava püsiühendusega rahul 79%. Kõigile akadeemilises võrgus osutatavatele 
teenustele anti hindeks valdavalt hea või väga hea. 
 
Seitsmendal arvutijoonistuste võistlusel "Minu Eesti", mis oli pühendatud Eesti Vabariigi 
90. aastapäevale, osales (rekordiline arv) 5270 tööd 5007 erinevalt autorilt. Esindatud on 
195 kooli. 
 
Jätkusid loodushariduslikud otseülekanded (15.11.2008 merikotkakaamera, 10.12.2008 
metsloomade toidukoht, 16.04.2008 kotkapesa, 28.03.2008 kurekaamera), kus EENet 
ühena paljudest partneritest osaleb oma videoserveriga ning nõustab loodusteadlasi 
vajadusel videotehnika osas. Ülekannete vaatajaid on miljoneid. Keskkonnaministeeriumi 
konkursil „Aasta keskkonnategu 2008” sai ühe kahest peapreemiast MTÜ Fenolo 
www.looduskalender.ee veebikaamerate (Kurekaamera, Kotkakaamera, Sea TV) projekti 
idee ja teostamise eest. 
 

Avalike teenuste kvaliteedi parandamine ja organisatsiooni 
arendamine 
 
EENet osutab järgmisi tasuta avalikke infoteenuseid: 

- Eestikeelsed õppematerjalid – juhendid vaba tarkvara ja Linuxi kohta asuvad 
serveris nimega Kuutõrvaja (http://kuutorvaja.eenet.ee/). Kuutõrvaja on wiki-
põhine veebilehekülg, kuhu kasutajad saavad ise tekste lisada ning olemasolevaid 
materjale kommenteerida ja parandada. 

- Täpne kellaaeg – kellaserverid, mis saavad täpse aja GPS-i abil. Teenus toimib 
stabiilselt. 

- EENeti ftp-server – sisaldab vaba tarkvara ning erinevat dokumentatsiooni 
protokollide, standardite jms kohta. 

 



Lisaks korraldab EENet vastavalt põhimäärusele .ee-domeeninimede registreerimist ja 
haldamist vastavalt kokkulepetele .ee-domeeni administraatoriga. Juurserveris oli 
01.01.2009 seisuga registreeritud 63859 domeeninime, neist 10169 olid .pri.ee, 308 
.fie.ee, 89 .org.ee ja 76 .com.ee alamdomeeninimed. Taotluste arvu suurenemine ei ole 
personali suurenemist kaasa toonud; tööd on üha enam automatiseeritud. Töötajate 
koormus on siiski maksimaalse võimaliku piiril. Olemasolev kord on juba ammu ajale 
jalgu jäänud. Kahjuks ei ole EENetil endal võimalik seda muuta. Kuigi oleme uue korra 
juba mitu aastat tagasi välja töötanud, on selle juurutamine takerdunud, sest ei ole täiesti 
selge, kas otsuse saab vastu võtta sponsoreeriv organisatsioon või selle kontaktisikud. 
Olukorda venitas veelgi asjaolu, et MKM kutsus 2008. aasta alguses kokku töörühma, 
mille ettepanekud jõudsid valitsusse alles aasta lõpus. 
 
EENeti kui asutuse struktuur ei ole muutunud. 
 
Jätkusid iganädalased EENeti seminarid, kus kõik töötajad esinevad järjest ettekannetega 
ning toimub nädala jooksul tehtud tööde ning edasiste plaanide arutelu. Igal nädalal (v.a. 
pühade ajal) avaldab EENet veebis oma avaliku nädalaaruande, pidevalt täienevad nii 
eesti- kui inglisekeelsed uudistelehed. 
 

Investeeringud 
 
Taotlesime 2008. aastaks raha moraalse või füüsilise amortisatsiooni tõttu võrgu 
turvalisusele ohtlikuks muutunud aparatuuri uuendamiseks ning võimsamate, uuemaid 
tehnoloogilisi lahendusi võimaldavate magistraaliseadmete soetamiseks. EENetile 
eraldati investeeringute tegemiseks summad Eesti Interneti välisühenduse 
tehnoloogiliseks uuendamiseks (2450 tuhat krooni) ning magistraaliseadmete 
soetamiseks (2720 tuhat krooni).  
 
Välisühenduse turvalisuse tõstmiseks ning uuemate tehniliste lahenduste kasutusele 
võtuks oli vaja vahetada välja seadmed Tallinna ja Tartu võrgusõlmedes. Aparatuuri 
ostmiseks kuulutasime välja riigihanke. Uus tehnoloogiline lahendus võimaldab 
kiiremate kanalite kasutusele võttu ning turvaintsidentide kiiret lahendamist. 
 
Magistraaliseadmetest vajasid uuendamist ennekõike suuremad teenusserverid, mis 
“pronksiööle” järgnenud küberrünnakutes kõige suurema löögi alla sattusid. EENet 
haldab kogu .ee juurmisi nimeservereid ning nende tõrge võib halvata kogu Eesti 
Interneti. Samuti vajasid vahetamist serverid, mis sisaldavad sadade asutuste kodulehti 
ning on selle tõttu häkkeritele eriti atraktiivseks märklauaks. 
 
Investeeringuteks mõeldud summadest jätsime aasta lõpuni kasutamata 1251 tuhat 
krooni. Põhjus seisis selles, et arvestades riigi majanduslikku olukorda ei olnud EENet 
kindel, kas meile 2009. aastal investeeringuteks raha eraldatakse. Võrgu töökindluse 
tagamine selleta on aga võimatu. 
 



Käesoleval aastal seisavad kiiremate töödena ees Tartu-Tallinna kanali tehnoloogiline 
uuendamine ning Eesti GRID-i ja videokonverentsi serverite osaline välja vahetamine. 
Meie põhimagistraalil praegu töötavad seadmed on füüsiliselt amortiseerunud ning 
ühtlasi ei võimalda kasutusele võtta mujal Euroopa akadeemilises võrgus kättesaadavaid 
suuremaid kiirusi. Vahetatavad serverid on amortiseerunud ning ei suuda enam täita kõiki 
neile esitatavaid nõudeid. 
 

Olulisemad uurimis- ja arendustegevuse projektid 
 
EENet osales 2008. aastal kahes Euroopa Komisjoni (EK) teadus- ja 
arendustegevuse projektis. 
 

GN2 
GN2 projekti kaudu toetab EK üle-euroopaline teaduse ja hariduse ülikiire 
magistraalvõrgu GÉANT2 käigushoidmist. EK finantseerib 50% Eesti ühendusest 
GÉANT2-s asuvate teiste teadusasutustega. Projekt lõppeb 2009. aastal ning 2008. aastal 
toimus aktiivne töö uue projekti (GÉANT3) ette valmistamiseks. 
 

Balti Grid 
Projekti eesmärgiks on kaasata Balti riigid (Eesti, Läti ja Leedu) ühtsesse Euroopa 
teadusarvutussüsteemi, luua neis riikides teadusarvutuste läbiviimiseks vastavad 
tingimused ja infrastruktuur. 2008. aastal sai läbi project BG1 ning algas uus projekt 
BG2, mille lõppedes peab Eesti olema valmis liituma ühtsetel alustel tervet Euroopat 
hõlmava griidi infrastruktuuriga. Meie partnerid hindavad meie tulemusi tehnoloogiliste 
ja organisatsiooniliste lahenduste osas piisavaks. Praegu on peamiseks probleemiks 
tulevikus vajalik riiklik finantseerimine. 
 

Hinnang sisekontrollisüsteemi kohta ja ülevaade EENeti 
tegevusest siseauditi korraldamisel 
 
EENeti struktuuris ei ole ette nähtud siseaudiitorit, vaid sisekontrolli teostab Haridus- ja 
Teadusministeeriumi siseauditiosakond. EENeti raamatupidamisüksuses töötavad 
pearaamatupidaja-finantsjuht ja raamatupidaja ning järgitakse Riigi raamatupidamise 
üldeeskirjas soovitatud kohustuste lahususe printsiipi rahaliste ülekannete tegemisel. 
Lisaks sellele on raamatupidamise aastaaruannete kontrollimine ning EK raamprogrammi 
projektide kontroll tellitud sisse audiitorbüroodelt. EENeti ette seatud eesmärkideni 
jõudmise majandusliku otstarbekuse tagamiseks toimuvad regulaarsed koosolekud, kus 
osalevad direktor, osakonnajuhid, pearaamatupidaja-finantsjuht ja vajadusel majandusala 
juhataja ning projektijuhid. Direktorina hindan Eesti Hariduse ja Teaduse 
Andmesidevõrgu EENet sisekontrollisüsteemi tõhusaks. 
 


