EL sf programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ tegevuskava 2013-2014
Tegevus

Sihtgrupp

Alamtegevused

Aeg

Prioriteet 1.1. Inimeste teadmiste, oskuste ja osalusvõimaluste suurendamine
Tegevussuund 1: Digitaalsele teabele tehniliste ligipääsuvõimaluste avardamine
Teadlikkuse tõstmine avalike e-teenuste
Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused, e- 1) WCAG 2.0 tõlkimine 2) Uuringu „Avaliku sektori veebilehtede vastavus WCAG 2.0 nõuetele
ligipääsetavuse ning kasutajasõbralikkuse
teenuste ning veebilehtede arendajad,
2013.aastal“ elluviimine
suurendamiseks
interneti kogukond (sh erivajadustega
inimesed)

sept. 2012 – märts 2014

Andmete avamist toetava infrastruktuuri
loomine

Ettevõtjad, avaliku sektori asutused,
poliitikakujundajad

Pilootrakendusena toimiva avaandmete teabevärava opendata.riik.ee arendamine ja juurutamine

November 2013 –
detsember 2014

IT süsteemide majutusressursi
reorganiseerimise analüüs

Riigiasutuste IT planeerimisega tegelevad
asutused

Erineva turvalisuse tasemega serveriruumide nõuete arendamine,
serveriruumi asukoha valikukriteeriumite arendamine jmt.

Jaanuar 2013– jaanuar
2014

Riigi infosüsteemi ja küberturbe valdkonna üld- ja kasutajakoolituste, seminaride, infopäevade,
konverentside läbiviimine (RIHA, ISKE, KIIK, küberturve, X-tee, dokumendivahetuskeskus,
riigiportaal, e-tervis jm) ja vajalike koolitusmaterjalide koostamine.

jaanuar 2013 – detsember
2014

Tegevussuund: 2: Teadlikkuse tõstmine infoühiskonna võimalustest
Riigi infosüsteemi võimaluste ja küberturbe
Poliitikakujundajad, avalik sektor,
valdkonna tutvustamine
ettevõtjad, tervishoiutöötajad
Infoühiskonna konverentsi korraldamine

Poliitikakujundajad, avalik sektor,
ettevõtjad, meedia esindajad,
arvamusliidrid, teiste riikide avalik sektor

Infoühiskonna konverentsi läbiviimine eesmärgiga tõsta infoühiskonna poliitikakujundajate kui
laiema avalikkuse teadlikkust info-/ teadmusühiskonna uusimate trendide/ väljakutsete kohta.

II kv 2013, II kv 2014

Eesti- ja ingliskeelse infoühiskonna arengu ja
edulugude publitseerimine

Poliitikakujundajad, avalik sektor,
ettevõtjad, meedia esindajad, teiste riikide
avalik sektor ja ettevõtjad, ülikoolid

Eesti e-riigi arenguid käsitlevate edulugude koondamine, toimetamine ning publitseerimine nii
paberil kui digitaalselt.

Märts – dets 2012

e-Eesti turundusmaterjali loomine

Poliitikakujundajad, avalik sektor,
ettevõtjad, meedia esindajad, teiste riikide
avalik sektor ja ettevõtjad, ülikoolid,
arvamusliidrid

Presentatsioonipõhjade koostamine ja kujundamine, kokkuvõtlike temaatiliste whitepaperite ja
factsheetide koostamine, kujundamine ja tootmine, valdkonda puudutavate videote loomine ja
tootmine, Eesti e-riigi arenguid käsitlevate edulugude koondamine, toimetamine ning
publitseerimine nii paberil kui digitaalselt jms.

2013-2014

Konkursi „Eesti parim e-teenus 2013“
korraldamine

Avalik sektor, ettevõtjad, meedia esindajad Konkursi korraldamise eesmärk on tutvustada Eesti parimaid e-teenuseid ja innovatiivseid IKTlahendusi. Konkursi pr-tegevustega (veebileht, konkurssi tutvustav üritus, osalejate nõustamine,
avalikkuse teavitamine, žürii töö koordineerimine, jms) suurendatakse e-teenuste loojate ja
kasutajate, aga ka laiema avalikkuse teadlikkust infoühiskonnast.

Sept 2012 – juuni 2013

Konkursi „Eesti parim m-teenus 2014“
korraldamine

Laiem avalikkus, ettevõtjad, meedia
esindajad, avalik sektor

Konkursi korraldamise eesmärk on tutvustada innovatiivseid m-teenuseid ning nende loojaid nii
avalikus kui erasektoris, samuti motiveerida teenusepakkujaid jätkuvalt välja töötama
kasutajasõbralikke ning konkurentsivõimelisi lahendusi. Konkursi pr-tegevustega (veebileht,
konkursi tutvustav üritus, osalejate nõustamine, avalikkuse teavitamine, žürii töö koordineerimine,
jms) suurendatakse m-teenuste loojate ja kasutajate, aga ka laiema avalikkuse teadlikkust
infoühiskonnast, samuti parendatakse e-riigi kuvandit meedia ja arvamusliidrite hulgas tõstes esile
Eestis loodud lahenduste kasutusvõimalusi.

Okt 2013 – juuni 2014

E-eesti uudiste rubriik portaalis Delfi

E-teenuste praegused ja potentsiaalsed
kasutajad, avalik sektor, ettevõtjad,
arvamusliidrid, meedia esindajad

Infoühiskonna-teemaliste artiklite avaldamine delfi.ee -s.

Kuni 2012 lõpuni

Rahvusvahelise konverentsi "CERT.EE
Symposium“ korraldamine

Avalik ja erasektori info- ja küberturbe
eksperdid (Eesti ja esindajad välisriikidest)

Kahepäevane rahvusvaheline konverents (ca 200 osalejat) on suunatud küberturbe ekspertidele
(teiste riikide CERTid, julgeolekuasutuste info- ja küberturbe spetsialistid ja KIIK eksperdid üle
maailma). Konverentsi eesmärk on arendada riigisisest koostöövõrgustikku ja võrgustike
rahvusvahelisi suhteid ning tõsta osalejate teadlikkust ja oskusi järgmisel kolmel teemal:
küberkuritegevus, rahvuslik julgeolek ja KIIK.

Veebruar-juuni 2013;
Jaanuar - juuni 2014

Eesti e-lahenduste tutvustamine
rahvusvahelisel tasemel

Poliitikakujundajad, avalik sektor (Eesti ja
1) Rahvusvahelise e-teenuste konkursi World Summit Award žürii koosoleku korraldamine Eestis;
välisriigid), IT ettevõtjad, meedia esindajad, 2) turvalise ühisarvutuse demonstratsioonrakenduse loomine; 3) e-Eesti tutvustus laheriikide
arvamusliidrid
konverentsil 2014.

Kõrgemate infoühiskonna kursuste
korraldamine

Poliitikakujundajad, avalik sektor,
ettevõtjad, meedia esindajad,
arvamusliidrid, teadlased

Kõrgemate infoühiskonna kursuste läbiviimine eesmärgiga anda ülevaade infoühiskonnast:
Sügis-talv 2013
tutvustada olemasolevaid võimalusi protsesside muutmiseks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
kaasabil, leida uute e-teenuste loomise võimalusi erinevates valdkondades ning saada vajalikku
sisendit infoühiskonnaga seotud poliitikakujundamisse.

Turvateadlikkuse tõstmine

E-teenuste praegused ja potentsiaalsed
kasutajad (arvutikasutajad, lõpptarbijad), eteenuseid pakkuvad asutused ja ettevõtted,
IT-spetsialistid ja juhid avalikust ja
erasektorist, keskmisest turvateadlikumad
e-teenuste kasutajad

1) Teavitustegevused eesmärgiga tõsta teadlikkust DNSSECist, sellega seotud tehnoloogiatest ja
nende kasutuselevõtust Eestis 2013 II poolaaastal. 2) Turvateadlikkuse tõstmine, sh tarkvara
uuendamise uuendamise vajaduse rõhutamine; veebimaterjalide koostamine, täiendamine ja
koondamine ühte veebikeskkonda, mh seoses Windows XP toe kadumisega aprillis 2014. 3)
Nutiseadmete kasutajate turvateadlikkuse ja turvalise käitumise uuring eesmärgiga planeerida
nutiseadmete kasutajatele suunatud teavitus- ja koolitustegevusi.

September 2013 – juuni
2014

Avaliku sektori äriprotsesside
Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste
ümberkujundamise koolitused ja samasisulise ametnikud
käsiraamatu väljatöötamine.

Avaliku sektori äriprotsesside ümberkujundamise metoodika väljatöötamine (koolitused
riigiasutuste ja KOV ametnikele), käsiraamatu koostamine.

Märts 2012 – juuni 2013

Avalike teenuste disainimise protsessi mudeli Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste
väljatöötamine
ametnikud

Avalike teenuste disainimise protsessi mudeli väljatöötamine Maanteeameti teenuste
ümberkujundamise põhjal

Mai 2013 – oktoober 2013

e-ID-rakendusjuhendid ettevõtetele ja tarkvara Ettevõtete juhid ja otsustajad avalikus
arendajatele
sektoris, eelkõige IT juhid, IT arhitektid ja
tarkvara arendajad nii ettevõtetes kui
avaliku sektori asutustes

Rakendusjuhendid annavad äriettevõtete ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste juhtidele ja
otsustajatele ülevaate ID-kaardist, mobiil-ID-st ja digitaalsest templist ning nende
rakendusvõimalustest.

nov. 2011 – mai 2014

ID-kaardi baastarkvara teavitustegevused

E-teenuste praegused ja potentsiaalsed
kasutajad

ID-kaardi uue baastarkvara tutvustus, kasutusjuhendite kaasajastamine, tarkvara paigaldamist
juhendavate videoklippide tootmine, jms. Avalikkusele suunatud teavitustegevuste elluviimine.

aug. 2011 – dets 2012

Vähese arvutikasutusoskusega inimeste
juhendamine e-teenuste kasutamisel

E-teenuste praegused ja potentsiaalsed
kasutajad

Vähese arvutikasutusoskusega inimeste juhendamine e-teenuste, sh ID-kaardi uue tarkvara
kasutamisega seotud probleemide lahendamine ja lõppkasutajate juhendamine ID-kaardi
kasutamisel ja/või juhendmaterjalide koostamine, täiendamine ja/või ajakohastamine

jaan. 2012 - dets. 2012;
veebr 2013 – veebr 2014

2013-2014

Prioriteet 1.4 Avalike teenuste, sh infoteenuste arendamine

Prioriteet 1.5. e-ID laiaulatuslik kasutuselevõtt

Prioriteet 1.6. Riigi infosüsteemide koosvõime suurendamine, sh süsteemide täiustamine ja andmete korrastamine
Poliitikakujundamiseks vajalikud tõlked,
uuringud ja analüüsid

Poliitikakujundajad, avalik sektor

1) Poliitikakujundamiseks vajalike dokumentide tõlkimine võõrkeeltest. 2) Poliitikakujundamiseks
vajalike uuringute tellimine, elluviimine ja analüüside teostamine, sh vajadusel valdkondlikel
workshopi'idel osalemine.

oktoober 2013 –
detsember 2014

LibreOffice kui vabatarkvara võimaluste
tutvustamine

Õppeasutused (üldhariduskoolid),
erasektor, elanikud, meedia esindajad

Vabatarkvara LibreOffice kontoritarkvarapaketi kasutamise võimaluste ja eeliste tutvustamine
koolidele, väikefirmadele ja Eesti elanikele: 1) Kaasaegse eestikeelse õppematerjali loomine. 2)
Teavitustegevused (meediakampaania avalikkusele, pedagoogidele koolitusprogrammi
väljatöötamine ja läbiviimine, jms). 3) Õpetajatele suunatud koolituste (2-3 tk) läbiviimine
koolielu.ee keskkonnas

jaan. 2012 - dets. 2013

