ELi sf programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" tegevuskava 2011 - 2012
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, e1) Elektroonilise abivahendi loomine veebide
sept. 2010 - dets.
teenuste ligipääsetavuse ning
teenuste ning veebilehtede arendajad, interneti kasutajasõbralikkuse hindamiseks; 2) Uuringu läbiviimine - (IÜ 2012
kasutajasõbralikkuse suurendamiseks kogukond (sh erievajadustega inimesed)
arengukava 2013 rakendusplaani indikaatori saavutustase 2010),
sh tulemuste levitamine; 3) Rakendusjuhiste loomine WCAG
2.0 rakendamiseks vastavalt uuringu tulemustele; 4) WCAG 2.0
tõlkimine ja kohandamine
Andmete avamist toetava
infrastruktuuri loomine

Ettevõtjad, avaliku sektori asutused,
poliitikakujundajad

Tegevussuund: 2: Teadlikkuse tõstmine infoühiskonna võimalustest
Riigiportaali "eesti.ee" tutvustamine E-teenuste loomisega seotud osapooled
(poliitikakujundajad, avalik sektor,
ettevõtjad), tarbijad, arvamusliidrid, meedia
esindajad
Riigi infosüsteemi võimaluste
Poliitikakujundajad, avalik sektor, ettevõtjad
tutvustamine

Nõuded andmete esitamisele avaliku sektori veebisaitides
(organisatsioonilised, tehnilised, semantilised). Veebisaidi
avaandmed.riik.ee loomine, kuhu automaatselt kogutakse
avatud andmed avaliku sektori veebisaitidest. Infrastruktuuri
testimine 20 avaliku sektori asutuse andmetega. Avatud
andmete baasil 5 uue teenuse loomine.

sept. 2011 - dets.
2012

Riigiportaali kampaania ja teavitustegevused eesmärgiga tõsta
kasutajate teadlikkust riigiportaali olemasolu ning pakutavate
võimaluste osas (sh uuenenud ettevõtja vaate tutvustamine) .

veebr 2011 jaan.2012

Riigi infosüsteemi valdkonna üld- ja kasutajakoolituste
veebr-dets. 2011
läbiviimine (RIHA, ISKE, KIIK, küberturve, X-tee, semantika, jaan.-dets.2012
dokumendivahetuskeskus, riigiportaal, jm) ja vajalike
koolitusmaterjalide koostamine. 2010.a. toimunud 51 koolitustseminari. 2011.a. kuni 75 koolituse-seminari-infopäeva
läbiviimine. 2012.a. kuni 60 koolituse läbiviimine.

E-riigi teatri läbiviimine

Avalik sektor, üliõpilased, meedia esindajad, E-riigi teatri lisaetenduste läbiviimine ülikoolides:
veebr.-juuni 2011
arvamusliidrid
infoühiskonda tutvustava juhtimisteatri koolituse korraldamine,
3-4 etenduse läbiviimine Tallinna ja Tartu kõrgkoolides.

Kõrgemate infoühiskonna kursuste
korraldamine

Poliitikakujundajad, avalik sektor, ettevõtjad, Kõrgemate infoühiskonna kursuste läbiviimine eesmärgiga anda IV kv 2012
meedia esindajad, arvamusliidrid, teadlased 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.

Riigi infosüsteemi võimaluste
tutvustamine

Poliitikakujundajad, avalik sektor, ettevõtjad,
arvamusliidrid, meedia esindajad, teiste
riikide avalik sektor, ülikoolid
Poliitikakujundajad, avalik sektor (Eesti ja
välisriigid), IT ettevõtjad, meedia esindajad,
teadlased, arvamusliidrid

Rahvusvahelise konverentsi
ICEGOV e-Eesti sessiooni
korraldamine

Infoühiskonna konverentsi
korraldamine
Eesti- ja ingliskeelse infoühiskonna
aastaraamatu publitseerimine

Konkursi "Parim e-teenus 2011"
korraldamine

Info-, teavitus- ja esitlusmaterjalide (paberkandjal, digitaalsel
kujul: interaktiivsed klipid, jms) täiendamine, loomine ja
tootmine (eesti ja ingl. k.).
ÜRO egiidi all toimuva rahvusvahelise e-valitsemise
konverentsi ICEGOV e-Eesti sessiooni korraldamine.
Kolmepäevase e-Eesti sessiooni sisu väljatöötamine
(käsitletavate teemade kaardistamine ja valik, partnerite
kaasamine, programmi väljatöötamine, esinejate-ekspertidemoderaatorite valik), e-Eesti lahenduste praktiline
demonstreerimine, konverentsimaterjalide koostamine, jms.

veebr. 2011 - dets.
2012
veebr. -sept. 2011

Poliitikakujundajad, avalik sektor, ettevõtjad, Infoühiskonna konverentsi läbiviimine eesmärgiga tõsta
meedia esindajad, arvamusliidrid, teiste
infoühiskonna poliitikakujundajate kui laiema avalikkuse
riikide avalik sektor
teadlikkust info-/ teadmusühiskonna uusimate trendide/
väljakutsete kohta.
Poliitikakujundajad, avalik sektor, ettevõtjad, Aasta 2010 ning 2011 kohta Eesti e-riigi arenguid käsitleva
meedia esindajad, teiste riikide avalik sektor artiklikogumiku materjalide koondamine, toimetamine ning
ja ettevõtjad, ülikoolid
publitseerimine nii paberil kui digitaalselt.

sept. 2011
märts 2012

Avalik sektor, ettevõtjad, meedia esindajad

Konkursi korraldamise eesmärk on tutvustada Eesti parimaid evaldkonna (e-tervis ja keskkond, e-õpe ja haridus, emeelelahutus ja mängud, e-kultuur ja pärand, e-teadus ja
tehnoloogia, e-äri ja ettevõtlus, e-kaasamine ja osalemine)
sisuteenuseid ja innovatiivseid IKT-lahendusi. Konkursi PR
-tegevustega (veebileht, konkursi tutvustav üritus, osalejate
nõustamine, avalikkuse teavitamine, žürii töö koordineerimine,
jms) suurendatakse e-teenuste loojate ja kasutajate, aga ka
laiema avalikkuse teadlikkust infoühiskonnast.
Infoühiskonna-teemaliste artiklite avaldamine delfi.ee -s.

juuli 2010 – märts
2011
II kv 2012 - I kv
2013

Infopäevade-koolituste (ca 2-3) läbiviimine, mille eesmärk on
anda põhjalik tehniline ülevaade eelmisel aastal toimunud
olulisematest infoturbe intsidentidest (koos statistikaga) ja
nende lahendustest, et tõsta avaliku ja erasektori ITspetsialistide teadlikkust küberohtudest ja üldisest
turvateadlikkusest.
Kahepäevane rahvusvaheline konverents (ca 200 osalejat) on

veebr. - juuni 2011

E-eesti uudiste rubriik portaalis Delfi E-teenuste praegused ja potentsiaalsed
kasutajad, avalik sektor, ettevõtjad,
arvamusliidrid, meedia esindajad
Üldise turvateadlikkuse tõstmine

Infoturbe eksperdid, IT-spetsialistid ja juhid
avalikust ja erasektorist

Rahvusvahelise konverentsi
"CERT.EE Symposium 2011"
korraldamine

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

jaan.- aug 2011
dets.2011 - mai
2012

veebr. 2011 - dets.
2012

märts-juuni 2011

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 järgmistel
kolmel teemal: küberkuritegevus, rahvuslik julgeolek ja KIIK.

Teavitus valemivihikutes turvalisest E-teenuste praegused ja potentsiaalsed
arvutikasutamisest
kasutajad (õpilased vanuses 8-15 eluaastat)

Info jagamine alg- ja põhikooli valemivihikutes turvalise
arvutikasutamise kohta (privaatsuse kaitsmine, tugevad
paroolid, käitumine netikiusamise korral, petuskeemid
internetis, jms.). Tiraaž ca 110 000.

jaan. - sept.2011

IT-teemalise tv-sarja väljatöötamine E-teenuste praegused ja potentsiaalsed
ja tootmine
kasutajad (elanikud)

Interneti-turvalisuse teemalise saatesarja (10 saadet)
mai 2010 - juuni
väljatöötamine ja tootmine Eesti televaatajate jaoks (1 hooaeg). 2011

Tegevussuund 3: Riigi otsustusprotsessides osalemise võimaluste laiendamine (eDemokraatia)
Riigi otsustusprotsessides osalemise Poliitikakujundajad, riigiasutused, ärisektor, 1. e-Demokraatia olukorra monitooring ja analüüs,
jaan. 2010 - aug.
võimaluste laiendamine
mittetulundus-sektor, EL vastava võrgustiku poliitikasoovituste koostamine 2. e-Kaasamise/e-osaluse
2012
(eDemokraatia)
partnerid, e-Kaasamise asjatundjad avalikust oskuste ja võimaluste tutvustamine ja levitamine ühiskonnas
sektorist, ülikoolidest, samuti äri- ja
3. Rahvusvaheliste organisatsioonide e-demokraatia standardite
mittetulundussektorist ning online meedia
ja soovituste tutvustamine ja levitamine 4. Eesti eDemokraatia
esindajad, parlamendisaadikud, avalikud
alase kogemuse levitamine rahvusvahelisel areenil ning
teenistujad, meedia esindajad, arvamusliidrid 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

Prioriteet 1.4 Avalike teenuste, sh infoteenuste arendamine
Ülevaade avaliku sektori toimimisest Poliitikakujundajad, avaliku sektori asutused; Uuring avaliku sektori senise toimimise tõhususest bürokraatia sept 2010 - aug.
digitaalse dokumenditöö
kodanikud, ettevõtjad
ja halduskoormuse vähendamiseks (sh EDHS-de baasil e2011
tõhustamiseks.
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.

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
omavalitsuse asutuste juhtidele ja otsustajatele ülevaate IDkaardist, mobiil-ID-st ja digitaalsest templist ning nende
rakendusvõimalustest.

sept. 2010 - dets.
2011

Krüptograafiliste algoritmide
kasutusvaldkondade ja elutsükli
uuring
ID-kaardi baastarkvara
teavitustegevused
Euroopa e-ID konverents 2011 (The
European e-Identity Management
Conference 2011) korraldamine
koostöös EEMAga (The European
Association for e-Identity and
Security)

IT arhitektid ja tarkvara arendajad

Uurimistöö läbiviimine Eesti ID kaardi uue kiibi valikuks

sept. 2010 - juuni
2011

E-teenuste praegused ja potentsiaalsed
kasutajad
Avaliku ja erasektori IT juhid ja otsustajad, IT
arhitektid ja tarkvara arendajad,
väliseksperdid.

ID-kaardi baastarkvara tutvustus, kampaania läbiviimine

veebr. - aug 2011

Konverentsi läbiviimine ca 200 osalejale. Eesti võimalikud
märts 2011 - juuni
teemad konverentsil: ID-kaart, digitaalne isikutunnistus, X-tee, 2011
Skype` i kogemus, jms. Konverentsi programmi väljatöötamine,
esinejate valik, ürituse tehniline korraldamine, toitlustus,
konverentsimaterjalid, meediakajastus, jms.

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
Eesti kasutusjuhendi kavandi koostamine

III kv 2011 - I kv
2012

ADS käsiraamatu väljatöötamine ja
tutvustamine sihtgrupile

Erinevate registrite haldajad avalikust
sektorist, infosüsteemide haldajad era- ja
avalikust sektorist, kohalike omavalitsuste
ametnikud, haridusasutused.

Aadressiandmete käsiraamatu väljatöötamine hõlmab järgmisi
tegevusi: üldformaadi välja töötamine, veebi- ja trükiformaadi
kujundus, skeemide kujundamine, fotode tegemine ja
töötlemine, jms. Käsiraamatu trükk. Reklaamvoldikute
koostamine ja trükk (ca 1000 tk).

veebr. 2011 - dets2012

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.2010 - veebr.
2011

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
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

veebr. 2010 - juuni
2011

Vaba kontoritarkvara ja
failivormingute projekti
väljatöötamine

Avalik ja erasektor, elanikud

Luua kaasaegne eestikeelne vabatarkvaraline
jaan. 2012 - dets.
kontoritarkvarapakett koolidele, avalikule sektorile, eraisikutele 2012
ja väikefirmadele. Luua kaasaegne eestikeelne õppematerjal,
mis selgitaks OpenOffice.org võimalusi. Teadvustada ja
selgitada ühiskonnale omanduslike kontoritarkvarade ning
failivormingutega seotud probleeme ning selgitada vaba
tarkvara ja avatud vormingute kasutamise võimalusi ja eeliseid.
Koordineerida nõudlikku ja vajalikku protsessi.

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

