EL struktuuritoetus
Toetusskeemi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ tegevuskava 2020-2021
Tegevus
Sihtgrupp
Tegevuse täpsem sisu ja/või alamtegevused
Aeg
Uuringute ja analüüside korraldamine - infoühiskonda puudutavate hindamiste, kontseptsioonide, uuringute ja analüüside korraldamine, läbiviimine ja tulemuste levitamine
1 E-Eesti rahvusvahelise maine uuring
Teenuste baastaristu ja teenuste arendamisega seotud osapooled Tellitakse uuring, mis annab pildi e-Eesti mainest ja kuvandist mainekava sihtriikides.
2020/2021
ning infoühiskonna poliitikakujundamise eest vastutavad osapooled:
osapooled, kes tegelevad e-riigi maine edendamisega
2 Analüüs "Kvantarvutikindlad krüptoalgoritmid
Otsene sihtgrupp: avalik sektor, poliitikakujundajad. Kaudne
Tellitakse uuring, mille eesmärk on määratleda post-kvant krüptoalgoritmid ning uurida nende
2020/2021
ning nende tugi teekides ja infosüsteemides"
sihtrühm: e-teenuste kasutajad, e-teenuste arendamisega seotud
rakendatavust infosüsteemides, et saada ülevaade, milline on post-kvant krüptoalgoritmide levik
osapooled jt
teekides ja olemasolevates infosüsteemides ja komponentides, milline on hinnang juba realiseeritud
post-kvant krüptoalgoritmide tugevusele ning milliste kasutamisest tuleks kindlasti hoiduda.
Juhendmaterjalide ja raamistike väljatöötamine - standardite, raamistike, metoodiliste juhendite ja koolitusmaterjalide väljatöötamine ning levitamine
3 Juhendi "Avalik kohtvõrk ja Wifi" ajakohastamine kohalikud omavalitsused, ettevõtted
Uuendatakse 2014. aastal majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel valminud juhend 2020
"Avalik kohtvõrk ja Wifi".
4 Eesti infoturbestandardi väljatöötamine
otsene sihtrühm: avaliku sektori asutused (eelkõige riigiasutused ja Uuendatud Eesti infoturbestandardi välja arendamine, mille rakendamine loob eeldused piisava
2019-2020
kohalikud omavalitsused) ja teised küberturvalisuse seaduse
tasemega infoturbe tagamiseks.
subjektid; kaudne sihtrühm: ettevõtted
Ürituste korraldamine - koolituste, seminaride, töötubade, infopäevade, konverentside ja kursuste ettevalmistamine, läbiviimine ning tulemuste levitamine
5 Tark e-riik üritused (infopäevad,
Avalik sektor (nii asutuste juhid, teenustejuhid, valdkonna juhid, IT- Ürituste läbiviimine infoühiskonna ja teenustataristu teemadel sihtgruppide kompetentsi
2020-2021
võrgustikuüritused, seminarid jms)
juhid kui infoturbe juhid jne), erasektor ning kolmas sektor
suurendamiseks, info ja kogemuse jagamiseks. Korraldatakse info- ja teabepäevi,
koostöövõrgustiku üritusi (nt eesti.ee, eID, RIHA, X-tee, küberturve) ja koolitusseminare (IT-juhid,
arhitektuurinõukogu, X-tee, RIHA, küberturve, andmeanalüütika) jms. Eelarve arvestab
orienteeruvalt 75-80 ürituse korraldamisega kahe aasta jooksul.
6 Infoturbe alased koolitused

ETO*-de, ETKA*-de, OTO*-de ja riigiasutuste ja KOVide mitte IT
taustaga võtmeisikud ja spetsialistid; ISKE rakendajad, juhid;
meditsiiniasutuste töötajad

Korraldatakse nelja tüüpi koolitusi:
1) infoturbe teadlikkuse tõstmise koolitus IT taustata elutähtsat teenust osutavate ja elutähtsa
teenuse toimepidevust korraldavate asutuste, ühiskonnale olulise teenuse osutajate ning
riigiasutuste võtmeisikutele ja spetsialistidele;
2) ISKE rakendajatele suunatud infoturbe halduse baaskoolitus;
3) ISKE rakendajatele suunatud infotube halduse jätkukoolitus;
4) infoturbe koolitus otsustajatele, mis kombineerib omavahel eelmainitud koolituste sisu ja on
suunatud eelmiste koolituste sihtrühmas olevate asutuste/ettevõtete otsustajate tasemele. 2020.
aastal korraldatakse ca 32 ja 2021. aastal ca 29 koolitust. Lisaks korraldatakse aastas kuni 8 üldist
infoturbe koolitust meditsiiniasutuste töötajatele.

2020-2021

7 Küberturbe õppus energiasektorile
8 Rahvusvahelise konverentsi „CERT-EE
Symposium“ korraldamine

energeetika valdkonna ettevõtted
Avaliku ja erasektori info- ja küberturbe eksperdid (Eestist ja
esindajad välisriikidest)

Korraldatakse praktiline küberturbe õppus energeetikasektorile.
2020
Viiakse läbi kahepäevane rahvusvaheline konverents, mis on suunatud küberturbe ekspertidele
2021.a mai/juuni
(teiste riikide CERTid*, julgeolekuasutuste info- ja küberturbe spetsialistid ja KIIK* eksperdid üle
maailma). Konverentsi eesmärk on arendada riigisisest koostöövõrgustikku ja (CERT) võrgustike
rahvusvahelisi suhteid ning tõhustada koostööd spetsialistide vahel ning vahetada arutelude kaudu
erialasi teadmisi ja oskusi. Sümpoosionil käsitletakse eelkõige nelja teemat: küberkuritegevus,
intsidendihaldus, küberjulgeolek ja kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse. Üritus võimaldab
Eesti osalejatel saada vahetuid kogemusi/oskusteavet teiste riikide küberturbe valdkonnas
tegutsevatelt kolleegidelt, Eestil esitleda e-kuvandit ning jagada oma kogemusi/oskusteavet.

9 Kõrgemad infoühiskonna kursused

(infoühiskonna) poliitikakujundajad, e-teenuste arendamisega
seotud osapooled

Kahepäevane traditsiooniks kujunenud üritus, mille siht on hoida avaliku sektori otsustajaid kursis 2020.a sügis; 2021.a sügis
selliste teemadega nagu infoühiskonna areng, avaliku sektori IKT juhtimine ning IKT
kasutusvõimalused avaliku halduse arengu suunamisel ja saada neilt tagasisidet ning ettepanekuid
infoühiskonna alaseks poliitikakujundamiseks.

Teavitustegevuste läbiviimine - kommunikatsiooni- ja turunduskampaaniate, teavitustegevuste ja esitluste kavandamine ja läbiviimine
10 Küberteadlikkuse tõstmisele suunatud
IKT lahenduste kasutajad, ettevõtjad, avalikkus, e-teenuste
Viiakse ellu küberturvalisuse valdkonna teadlikkuse tõstmise ning turvalist arvuti- ja nutiseadmete
teavitustegevused
arendamisega seotud osapooled, poliitikakujundajad jt
kasutust toetavaid teavitustegevusi, sh toodetakse küberturvalisuse kuu materjalid, korraldatakse
teavitustegevusi elanikkonnale ja ettevõtjatele.
11 E-Eesti turundusmaterjalid
E-teenuste praegused ja potentsiaalsed kasutajad; Eesti avaliku
Luuakse ja toodetakse e-Eestit (mh nt X-tee, eesti.ee, eID, e-tervis jms; infoühiskonna valdkonna
sektori ja ettevõtete esindajad (sh välissaatkondade töötajad), teiste statistika) tutvustavaid ja e-Eestiga seonduvaid materjale.
riikide avalik sektor, ettevõtjad ja rahvusvahelise meedia esindajad
12 Eesti.ee teavitustegevused
13 eID lõppkasutajate teadlikkuse tõstmine

e-teenuste kasutajad
IKT-lahenduste praegused ja potentsiaalsed kasutajad

14 E-teenuste konkursi korraldamine
15 Avaandmete kasutamise edendamine ja
valdkonna arendamine

E-teenuste arendajad, e-teenuste kasutajad, avalik sektor,
ettevõtjad, laiem avalikkus
Teenuste baastaristu ja teenuste arendamisega seotud osapooled
(avalik sektor, ettevõtjad), poliitikakujundajad

16 Eesti e-riigi ajaloo talletamine

Laiem avalikkus

Horisontaalne kulukoht: projekti administreerimine (tegelike kulude alusel)
17 Tegevuste elluviimiseks vajaliku personali- ja
üldkulud ning muud toetusskeemi eesmärkide ja
tegevuste elluviimisega seotud muud kulud

2020-2021

2020-2021 jooksvalt,
vastavalt vajadusele

Korraldatakse teavitustegevused, et teavitada lõppkasutajaid eesti.ee uuenenud võimalustest.
RIA ning Politsei- ja Piirivalveameti ellu viidavaid teavitustegevusi toetavad materjalid (ja vajadusel
nende levitamine) eesmärgiga tutvustada kasutajatele eID valdkonda ja selle võimalusi, samuti
teavitustegevused uuenenud veebilehe id.ee kohta.
Eesti e-teenuste konkurss, mis annab hea võimaluse tõsta Eesti elanike ja arendajate teadlikkust
siin loodud rakendustest.
Tegevused avaandmete valdkonna edendamiseks, sh avaandmete teemaliste ürituste sisustamine,
avaandmete portaali haldus ja ajakohastamine, Eesti esindamine rahvusvahelistel üritustel ja info
jagamine Eestis ning rahvusvahelistele avaandmete küsitlustele ja avaandmete edetabelitele
sisendi andmine Eesti kohta ja muud teavitustegevused.

2020-2021
2020

Eesti e-riigi ajaloo kohta materjali kogumine (intervjuud, fotod, dokumendid, joonised, videod jms)
ning selle materjali talletamine.

2020

2020
2018-2021

Eelkõige palgafond. Tegevuste elluviimist korraldab toetusskeemi juht ja toetusskeemi projektijuhid. 2015 - ...

KOKKU:
Kõik summad tabelis on toodud käibemaksuga.
* projektijuhid võivad tööde ellu viimisel muutuda, tulenevalt nende töökoorumusest ja seostest erinevate projektide vahel vms; vastavad muudatused kajastatakse tegevuskavas tagantjärele
* RIA - riigi infosüsteemi amet
* MKM - majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
* ETO - elutähtsa teenuse osutaja
* ETKA - elutähtsa teenuse toimepidevust korraldav asutus
* OTO - ühiskonnale olulise teenuse osutaja
* CERT - CERT viitab organisatsioonile, kes tegeleb turvaintsidentidega CERT tegevuse raamistikus. RIA infoturbeintsidentide käsitlemise osakond tegutseb Eestis rahvusliku CERT ülesannetes ning talitleb rahvusvahelise kontaktpunktina.
* KIIK - kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse
* ERF - Euroopa Regionaalarengu Fond
* EAS - Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

