ELi SF Programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" tegevuskava 2010 - 2011
Tegevus

Sihtgrupp

Alamtegevused

Aeg

Prioriteet 1.1. Inimeste teadmiste, oskuste ja osalusvõimaluste suurendamine
Tegevussuund 1: Digitaalsele teabele tehniliste ligipääsuvõimaluste avardamine
Teadlikkuse tõstmine avalike eRiigi ja kohaliku omavalitsuse asutused, e- 1) Elektroonilise abivahendi loomine veebide
teenuste ligipääsetavuse ning
teenuste ning veebilehtede arendajad,
kasutajasõbralikkuse hindamiseks;
kasutajasõbralikkuse suurendamiseks interneti kogukond (sh erievajadustega
inimesed)
2) Uuringu läbiviimine - (IÜ arengukava
2013 rakendusplaani indikaatori saavutustase 2010), sh
tulemuste levitamine;
3) Rakendusjuhiste loomine WCAG 2.0 rakendamiseks
vastavalt uuringu tulemustele.
Poliitikakujundajad, riigiasutused,
Avaliku teabe ärialastel eesmärkidel kasutamise võimaluste
PSI direktiivi rakendamise analüüs
ettevõtjad
väljaselgitamine ning propageerimine ning seeläbi EL avaliku
teabe korduvkasutuse direktiivi rakendatavuse laiendamine
Eestis. Tulemid:
a) soovitused, meetmed PSI rakendamiseks (rakenduskava, mis
sisaldab detailseid eesmärke, tegevusi, vastutajaid, tähtaegu);
b) õigusaktide analüüs;
c) uuring erasektoris.

Tegevussuund: 2: Teadlikkuse tõstmine infoühiskonna võimalustest
Riigiportaali "eesti.ee" tutvustamine E-teenuste loomisega seotud osapooled
1. Riigiportaali teavituskampaania eesmärgiga tõsta kasutajate
(poliitikakujundajad, avalik sektor,
teadlikkust riigiportaali olemasolu ning pakutavate võimaluste
ettevõtjad), tarbijad, arvamusliidrid, meedia osas. Maakondliku roadshow läbiviimine Eesti linnades. Lisaks
esindajad
on portaalile loodud visuaalne identiteet (logo, slogan, jms.).
2. Riigiportaali
teavitustegevused

sept. 2010 - dets.
2011

sept. 2010 - mai
2011

1. dets.2009 jaan.2010
2. okt. 2010 - dets.
2011

Riigi infosüsteemi võimaluste
tutvustamine

Poliitikakujundajad, avalik sektor,
ettevõtjad, meedia esindajad

Riigi infosüsteemi interaktiivse tutvustuse loomine ja
dets. 2009 - veebr.
väljatöötamine: valminud on tutvustav materjal, mis annab
2010
ülevaate riigi infosüsteemist ning kirjeldab
andmekogude/infosüsteemide loomist, haldamist ja lõpetamist.

Riigi infosüsteemi võimaluste
tutvustamine

Poliitikakujundajad, avalik sektor,
ettevõtjad

Riigi infosüsteemi valdkonna üld- ja kasutajakoolituste
läbiviimine (RIHA, ISKE, KIIK, X-tee, semantika,
dokumendivahetuskeskus, riigiportaal, jm) ja vajalike
koolitusmaterjalide koostamine. 2010.a. kuni 54 koolituseseminari-infopäeva korraldamine. 2011.a. kuni 50 koolituseseminari-infopäeva läbiviimine.

1.veebr-dets. 2010
2. jaan.-dets.2011

Riigi infosüsteemi võimaluste
tutvustamine

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

IV kv 2011

Riigi infosüsteemi võimaluste
tutvustamine

Poliitikakujundajad, avalik sektor,
ettevõtjad

Riigi infosüsteemi võimaluste
tutvustamine

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

Kõrgemate infoühiskonna kursuste läbiviimine eesmärgiga
anda ülevaade infoühiskonnast: tutvustada olemasolevaid
võimalusi protsesside muutmiseks info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia kaasabil, leida uute e-teenuste
loomise võimalusi erinevates valdkondades ning saada
vajalikku sisendit infoühiskonnaga seotud
poliitikakujundamisse.
Tulevikuseminaride (kasutajamugavus ehk X-vaade,
pilvandmetöötlus, digi-TV ja mobiilipõhiste kasutajaliideste
kasutamine avaliku sektori teenuste osutamiseks, sotsiaalsed
võrgustkud, jne) läbiviimine eesmärgiga tekitada diskussiooni
uute infoühiskonna alaste teemade üle. 2010.a viiakse läbi ca 2
ja 2011 ca 3-4 seminari.
Info-, teavitus- ja esitlusmaterjalide (paberkandjal, digitaalsel
kujul: interaktiivsed klipid, jms) täiendamine, loomine ja
tootmine (eesti ja ingl. k.) ning Infoühiskonna arengukava
ajakohastatud versiooni publitseerimine (eesti ja inglise k.).
E-riigi teatri loomine: välja on töötatud infoühiskonda
tutvustava juhtimisteatri stsenaarium koos kõigi vajalike
materjalidega. Kolme etenduse läbiviimine perioodil sept09apr2010. Lisaetendused (4) sügis 2010.
Infoühiskonna konverentsi läbiviimine eesmärgiga tõsta
infoühiskonna poliitikakujundajate kui laiema avalikkuse
teadlikkust info-/ teadmusühiskonna uusimate trendide/
väljakutsete kohta.

Riigi infosüsteemi võimaluste
tutvustamine

Riigi infosüsteemi võimaluste
tutvustamine

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

Ingliskeelse aastaraamatu „IT
avalikus halduses" publitseerimine

veebr.-dets. 2010
jaan.-dets. 2011

sept. 2010 - dets.
2011

sept.2009 - dets.
2010

märts 2010
märts 2011

Poliitikakujundajad, avalik sektor,
ettevõtjad, meedia esindajad, teiste riikide
avalik sektor ja ettevõtjad, ülikoolid
Konkursi "Parim sisuteenus" (World Avalik sektor, ettevõtjad
Summit Award 2010) Eesti eelvooru
korraldamine

Aastal 2009 ning 2010 Eesti e-riigi arenguid käsitleva
artiklikogumiku materjalide koondamine, toimetamine ning
publitseerimine nii paberil kui digitaalselt
Konkursi korraldamine hõlmab järgmisi alamtegevusi: a)
http://e-konkurss.blogspot.com veebilehe aktuaalsena hoidmine
ning sisu tootmine; b) konkurssi propageerivad PR tegevused;
c) tutvustava infopäeva korraldamine; d) osalejate nõustamine
ja registreerimine; f) žürii töö koordineerimine; g) finalistide
nõustamine ja abistamine (sh taotluste tõlke korraldamine)
rahvusvahelisel WSA konkursil osalemiseks.

jaan.- aug 2010
nov.2010
- mai 2011
aprill 2010-märts
2011

E-eesti uudiste tootmine portaali
Delfi jaoks

Infoühiskonna-teemaliste artiklite toimetamine ja kirjutamine
delfi.ee -sse (5 artiklit nädalas).

jaan. 2010 - dets.
2011

Üldise turvateadlikkuse tõstmine

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

Infopäevade ja koolituste (ca 5-7) läbiviimine, et tõsta avaliku veebr. - dets. 2010
ja erasektori IT-spetsialistide teadlikkust küberohtudest ja
üldisest turvateadlikkusest.

Üldise turvateadlikkuse tõstmine

E-teenuste praegused ja potentsiaalsed
kasutajad (elanikud)

Arvuti kasutamisega kaasnevatest turvaohtudest teavitamine
ning juhendamine avalikkusele tuntud internetiportaalis, mille
tulemusena on inimestel olemas info, kuidas iseseisvalt
lahendada üldisemaid aktuaalseid probleeme.

Üldise turvateadlikkuse tõstmine

E-teenuste praegused ja potentsiaalsed
kasutajad (elanikud)

Interneti-turvalisuse teemalise saatesarja (ca 8 saadet)
mai 2010 - juuni
väljatöötamine ja tootmine Eesti televaatajate jaoks (1 hooaeg). 2011

sept 2010 - dets
2011

E-teenuste praegused ja potentsiaalsed
Koolitustesarja läbiviimine, mille eesmärk on tõsta noorema
märts - dets. 2011
kasutajad (eelkõige lapsed-noorukid,
põlvkonna teadlikkust ja oskusi turvaliseks käitumiseks
kooliõpetajad)
internetis.
Tegevussuund 3: Riigi otsustusprotsessides osalemise võimaluste laiendamine (eDemokraatia)
1. e-Demokraatia olukorra monitooring ja analüüs,
Riigi otsustusprotsessides osalemise Poliitikakujundajad, riigiasutused,
jaan. 2010 - dets.
võimaluste laiendamine
ärisektor, mittetulundus-sektor, EL vastava poliitikasoovituste koostamine
2011
(eDemokraatia)
võrgustiku partnerid, e-Kaasamise
asjatundjad avalikust sektorist, ülikoolidest, 2. e-Kaasamise/e-osaluse oskuste ja võimaluste tutvustamine ja
samuti äri- ja mittetulundussektorist ning levitamine ühiskonnas
3. Rahvusvaheliste organisatsioonide e-demokraatia
online meedia esindajad,
parlamendisaadikud, avalikud teenistujad, standardite ja soovituste tutvustamine ja levitamine
meedia esindajad, arvamusliidrid
4. Eesti eDemokraatia alase
kogemuse levitamine rahvusvahelisel areenil ning osalemine
rahvusvaheliste eDemokraatia võrgustike töös
5. Riigikontrolli e-teenuste standardi "Igaühe
õigused e-riigis" kvaliteedimärgise "Hea e-teenus" statuudi
väljatöötamine ja märgi omistamise protseduuri määratlemine
Üldise turvateadlikkuse tõstmine

Prioriteet 1.4 Avalike teenuste, sh infoteenuste arendamine
Ülevaade kodanike teadlikkuse ja
rahulolu kohta avaliku sektori eteenustega

Infoühiskonna poliitikakujundajad, avaliku Kodanike teadlikkus ja rahulolu uuring avaliku sektori esektori asutused (e-teenuste arendajad)
teenustega (tulemid: IÜ arengukava 2013 rakendusplaani
indikaatorid: avalikest "e-teenustest teadlike elanike osakaal";
"elanike rahulolu riigi poolt osutatavate e-teenustaga"
saavutustasemed)
Ülevaade IKT kasutamisest
Infoühiskonna poliitikakujundajad, avaliku IKT kasutamine ettevõtetes ja rahulolu uuring avaliku sektori
ettevõtetes ja rahulolu avaliku sektori sektori asutused (e-teenuste arendajad)
e-teenustega (tulemid: IÜ arengukava 2013 rakendusplaani
teenustega
indikaatorid: ettevõtete rahulolu riigi poolt osutatavate eteenustaga" saavutustase). Selle raames saaks uurida ka PSI
kasutamist ja uusi ärimudeleid
Ülevaade avaliku sektori toimimisest Poliitikakujundajad, avaliku sektori
Uuring avaliku sektori senise toimimise tõhususest bürokraatia
digitaalse dokumenditöö
asutused; kodanikud, ettevõtjad
ja halduskoormuse vähendamiseks (sh EDHS-de baasil etõhustamiseks.
teenuste pakkumise ja kasutamise analüüs). Tegevused: 1)
Mõõdikute väljatöötamine; 2) Uuring-küsitlus; 3) Tulemuste
analüüs; 4) Aruanne ja soovitused riigi infosüsteemide
koosvõime arendamiseks; 5) Soovituste rakenduskava ja
piloteerimine; 6) Tulemusi, arendusvõimalusi tutvustav
seminar. Täiendavad tulemid: Majanduskeskkonna arendamise
rakenduskava prioriteetse suuna "Infoühiskonna edendamine"
indikaatorite "Riigihanked e-keskkonnas", "e-arvete osakaal",
"Paberivaba avalik haldus" saavutustasemed.

Osalemine valdkondlikus
siseriiklikus ning rahvusvahelises
koostöös

Infoühiskonna poliitikakujundajad

okt. - dets. 2010

I-II kv 2011

sept 2010 - dets
2011

Osalemine Euroopa uue infoühiskonna strateegia
märts 2010 - dets.
avakonverentsil Granadas (18.-20.04.2010);
2011
Osalemine EL infoühiskonna indikaatorite teemalisel
konverentsil Madriidis (13.-15.06.2010);
Osalemine EL-Ladina-Ameerika vahelisel ministrite
konverentsil La Granja de San Ildefonsos (14.-16. märts 2010)
Osalemine
eValitsuse konverentsil Brüsselis (detsember 2010)
Osalemine IKT
foorumil "Visioonist lahenduseni"
Osalemine OECD
e-valitsuse konverentsil (Belgia, detsember)

Prioriteet 1.5. e-ID laiaulatuslik kasutuselevõtt
ID-kaardi, mobiil-ID ja digitaalse
Ettevõtete juhid ja otsustajad avalikus
templi rakendusjuhendid ettevõtetele sektoris, eelkõige IT juhid, IT arhitektid ja
ja tarkvara arendajatele.
tarkvara arendajad nii ettevõtetes kui
avaliku sektori asutustes

Rakendusjuhendid annavad äriettevõtete ning riigi ja kohaliku sept. 2010 - juuni
omavalitsuse asutuste juhtidele ja otsustajatele ülevaate ID2011
kaardist, mobiil-ID-st ja digitaalsest templist ning nende
rakendusvõimalustest.

Krüptograafiliste algoritmide
kasutusvaldkondade ja elutsükli
uuring

Uurimistöö läbiviimine Eesti ID kaardi uue kiibi valikuks

IT arhitektid ja tarkvara arendajad

IV kv 2010 - I kv
2011

Prioriteet 1.6. Riigi infosüsteemide koosvõime suurendamine, sh süsteemide täiustamine ja andmete korrastamine
Juhend tegevusprotsessi
modelleerimise notatsiooni BPMN
kasutuselevõtuks (BPMN - Business
Process Modelling Notation)

Asutuse infosüsteemide tellijad, arendajad
ja juurutajad
Asutuse põhitegevuse protsesside,
dokumendihalduse, majandusarvestuse,
kvaliteedijuhtimise jm spetsialistid, kes
saavad skeeme kasutada juhendite
esitamisel/koostamisel

I etapp: Lahenduse aluseks olevate standardite ja juhiste alusel IV kv 2010 - III kv
Eesti kasutusjuhendi kavandi koostamine
2011

Uuendatud koosvõimeraamistiku
väljatöötamine

IT koosvõime eest vastutavad isikud
riigiasutustes

Ametkondadevahelise riigi IT koosvõime töörühma ja
alamrühmade tegevuse korraldamine. Seminaride (kuni 6)
läbiviimine riigi IT koosvõime dokumentide ja strateegia
väljatöötamiseks ja kooskõlastamiseks

nov. 2009 - dets.
2010

Veebide koosvõime raamistiku
väljatöötamine

IT koosvõime eest vastutavad isikud
riigiasutustes

Veebide koosvõime analüüs, avaliku sektori veebide
kontseptsiooni koostamine, kontseptsiooni arutelu seminar,
raamistiku uuendatud dokumentatsiooni esialgse variandi
kirjutamine, 2011-2012.a. tegevusplaani koostamine.

veebr. -dets. 2010

II etapp: Skeemi spetsifikatsiooni kasutuselevõtt, juhendi sisu
kooskõlastamine ja valmis tegemine
III etapp: Juhendi teavitamine ja rakendamise väljaõppe
korraldamine

Vaba tarkvara raamistiku
väljatöötamine

Riigiasutuste IT juhid, projektijuhid, IT
spetsialistid, hankespetsialistid; IT
arendusfirmad erasektorist; IT audiitorid ja
järelevalve teostajad; riigi infosüsteemi
arenduse koordineerijad

Vaba tarkvara ekspertide võrgustiku loomine ja selle tegevuse 2010-2011
korraldamine
Eesti avaliku sektori vaba tarkvara registreerimine osor.eu
portaalis
Portaalis osor.eu Eesti vaate tekitamine koostöös Euroopa
Komisjoniga
Vaba tarkvara produktide hindamine ja nende
kasutamissoovituste koostamine
Vaba tarkvara päeva sisu ettevalmistamine
Vaba tarkvara alase tegevuskava koostamine
Vaba tarkvara raamistiku versiooni 1.0 vormistamine,
avalikustamine; uue versiooni planeerimine

