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Eesmärgid
Eesti avaliku sektori klient peab saama asukohast
sõltumatult, lihtsa vaevaga ning kiiresti Eesti
riigiga seotud probleemi lahendatud.
• Teenuste kvaliteedi tõus

• Teenuse eest vastutab teenuse omanik
• Kõik menetlused toimetatakse teenuse omanike
keskkonnas

Tegevused eesmärkide täitmiseks
• Menetlusteenused teenuse omaniku juurde
- läbirääkimised teenuseomanikega
- erandite väljaselgitamine – oktoober 2016
- vana eesti.ee sulgemine – dets 2017

• Teenuse kvaliteedi/kasutatavuse mõõtmine
- analüüs – IV kv 2016

• Tehnoloogiline uuendus

• Visuaalne uuendus
• Sisukontseptsiooni värskendus

Hetkeseis
• Olemas MKM-i tellimus, eesmärgid
• Olemas 2016.a. töö- ja hankeplaanid
• Strateegia
• Ajakava haakub X-tee v6-le üleminekuga
• Staatiline veeb + CMS ehk I etapp - töös
• Autentimisteenus - töös

RIA roll ökosüsteemis
Tegeleb:
• Infoteenuste pakkumisega
eesti, vene ja inglise keeles

• Platvormiteenuste (sh oma
teenused) pakkumisega
• Teenustele platvormi (nn
erandid) pakkumisega
• Teenuste tarbimise
mõõtmine

Ei tegele:
• Ei vastuta teiste
teenusepakkujate teenuste
kvaliteedi eest
• Ei paku menetlusteenuste
platvormi
• Ei tegele muude kanalitega,
kui veeb

Eesti.ee teenused – 2017 (to-be)
Infoteenused

Oma teenused

infoteenused (autentimata
kasutajale)

@eesti.ee e-post

teenusekataloog ja teenuste
kaart

e-vormidel põhinevad
teenused (jõuavad üle DVK
dokumendihaldussüsteemidesse)

teavituste tellimine
isikudomeen nimi.eesti.ee
isikustatud infoteenused
(minu eesti.ee, minu eID
toimingute ajalugu, menetluste
staatuste info (stais )

riigiasutuste, kohalike
omavalitsuste ja nende
allasutuste, sihtasutuste jt
kontaktide register

Partnerite teenused

X-tee päringutega seotud eteenused (info pärineb
andmekogudest ja/või
talletatakse andmekogudesse)

partnerite loodavad
teavitusteenused

Platvormiteenused

autentimisteenus
Teavitusteenus (@eesti.ee, smsgateway)

e-vormide infosüsteem
x-forms

pääsuõiguste haldus (AAR)
struktuuritoetuste infosüsteem

minu dokumendid (ADIT)
lingimärkmik (minu lingid)
volitusteenus
kasutajatugi

lepinguliste partnerite suure
avaliku huviga
menetlusteenused
(e-valijakaart, RR-teenused,
HK-teenused)

tööplaani infosüsteem
infoteenuste kvaliteedi tagamine
riigi veebidisaini standard
(UIG, kood)
riigi e-teenuste kvaliteedi
mõõtmine ja analüütika

jätkame

loobume

alustame

OK

eesti.ee 2016-2017

Hilinenud

2016
Q1

Q2

Ootel

Tühistatud

2017
Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Ülalhoid: kriitiliste vigade parandus, hädavajalikud uuendused
Infosisu toimetamine vanas portaalis
Uue eesti.ee
visuaalne
identiteet –
hange +
realisatsioon
uue eesti.ee
UI/UX
kontseptsioon

Sulgemine II:
Minu asjad, jt
teenused

Sulgemine I:
Teemade
kataloog
Infosisu toimetamine uues portaalis: info ja teenuste üleviimine uude eesti.ee-sse

Autentimata vaate
realisatsioon +CMS

Teavituste
realisatsioon

Oma teenuste
üleviimine X-tee v6
eIDAS
välismaalaste
autentimislahenduse piloot

Analüüs:
Teenuste
analüütika

Analüüs (RIHA - X-tee v6 - eesti.ee),
tegevusplaan puuduvate teenuste kuvamiseks

Kasutatavate teenuste
üleviimine X-tee v6
Ühtse
autentimisvahendi
loomine

Kommunikatsioon teenuseosutajale. Menetlusteenuste ümberpaigutamine ja lepingute sõlmimine: menetlusteenuste väljumine teistesse
iseteeninduskeskkondadesse, allesjäävate menetlusteenuste lepingustamine . Teenuste sulgemine.
Õiguslikud alused: eesti.ee määruse
ajakohastamine, X-tee teenuste taaskasutamise
lihtsustamine
uue eesti.ee kommunikatsioonitegevused

Aitäh!
Anu Veidenberg
anu.veidenberg@ria.ee

