Toetustest rahastatud projektid
Avaldatud veebilehel RIK (https://www.rik.ee)

Toetustest rahastatud projektid
Antud lehele on koondatud kõik RIK-i projektid, mis on perioodil 2014-2020
saanud struktuuritoetuste rahastuse.
Iga projekti tutvustav osa sisaldab projekti nime, lühikirjeldust, selle eesmärki ja eraldatud toetuse
summat.
Info avaldamise nõue tuleneb Vabariigi Valitsuse 12.09.2014 määruse nr 146 „Perioodi 2014-20120
struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning
Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord“ §4 lõikest 4.
Ametlike teadaannete WCAG projekt
Projekti kirjeldus:
Arendustega muudetakse AT infosüsteemis olulise teabe, k.a teadaannete, leidmine lihtsamaks ning
tagatakse erivajadustega inimestele nõuetekohane juurdepääs veebilehel avaldatud teabele.
Muudatustega saavutatakse parem teabe kättesaadavus ja kasutajamugavus.
Projekti eesmärgid:
Projekti tulemuseks on vastavus juurdepääsetavuse WCAG 2.1 nõuetele ning seeläbi tagades AT
veebilehel olevale teabele juurdepääsetavuse ühtlasi ka nägemis-,kuulmis-, kõne- või muu puudega
kasutajatele. Projekti tulemuseks on samuti AT avaliku kasutaja uuenenud kasutajaliides ja
teadaannete otsing ning seeläbi paranenud kasutajamugavus ja teabe kättesaadavus. Tulemust
mõõdetakse iga aastase kasutajate rahulolu küsitlusega, eesmärgiks on tõsta kasutajate rahulolu üle
70 protsendi (väga rahul või pigem rahul).
Eraldatud toetuse summa: 99 530 eurot.
Projekt elluviimise aeg: 1.01.2022 – 31.10.2022.
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Lisainfot projekti kohta saab e-posti aadressil: Rasmus.Varblane@rik.ee [1]
Prokuratuuri infosüsteemi eelduste loomine, et PPA saaks selle kasutusele võtta krm menetluses
Projekti kirjeldus:
Projekti tulemina on PPA kriminaalmenetluse toimingute läbiviimiseks võtnud kasutustele
infosüsteemi PRIS, mis seisneb selles, et projekti lõpuks on loodud eeldused PPA kriminaalmenetluse
toiminguid teostavad ametnikud saavad toiminguid sisestada PRIS’..
Projekti eesmärgid:
Eesmärgiks on MIS kriminaalmenetluse funktsiooni välja viimine ning PRIS kasutusele võtmine PPA
ametnike poolt. PPA ametnike poolt PRIS kasutuselevõtmine annab perspektiivis säästu tulevastele
arendustele ning luuakse paremad eeldused täisdigitaalsele menetluse üleminekuks, lisaks paraneb
andmekvaliteet ja väheneb andmete dubleerimine.
Eraldatud toetuse summa: 154 380 eurot.
Projekt elluviimise aeg: 15.10.2021 - 30.12.2022.
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Lisainfot projekti kohta saab e-posti aadressil: Tarmo.Luup@rik.ee [2]
Keskse tõlkekeskkonna analüüs ja prototüübi loomine
Projekti kirjeldus:
Keskse Tõlkekeskkonna analüüsi ja prototüübi loomine on ettevalmistav projekt
arendustööde tuleviku projektile. Projekti raames analüüsime vajadusi, loome arhitektuurilise
kirjelduse ning teostatakse ka kasutajaliidese prototüüp.
Projekti väljundina on valminud arhitektuuri analüüs ja loodud kasutajaliidese prototüüp.
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Eesmärgid:
Keskse tõlkekeskkonna loomise põhieesmärgid on tagada eesti keele tõlketehnoloogiline tugi ning
luua eeldused eesti keele püsimiseks ja kasutamiseks mitmekeelses maailmas, hoida kokku
tõlkimisele kuluvat aega ja raha, parandada ameti- ja tarbetekstide tõlkekvaliteeti ning pakkuda
tõlkekeskkonda peale avaliku sektori ka avalikkusele.
Projekti tulemuseks on tõlkekeskkonna arhitektuuriline ehk tehnilise lahenduse analüüs, esitatud
arendustööde mahuhinnang funktsionaalsuste lõikes tundides ning funktsionaalsuste analüüs, mille
alusel on võimalik esitada Vabariigi Valitsusele ettepanekud ning loodud avaliku vaate prototüüp ja
protsessijoonised. Loodud on tõlkekeskkonna kasutajaliidese disaini prototüüp, mis on sisendiks
projekti realisatsiooni etapile. Tulemuseks on hinnatud kavandatava projekti mõju avaliku sektori
tõlkekorraldusele.
Projekti maksumus: kogumaksumus on 59 640 eurot. Sealhulgas omafinantseering on 8 946 eurot.
Projekti lõpp: juuli 2021
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Prokuratuuri infosüsteem (PRIS2 lisa)
Projekti kirjeldus:
Projekti tulemusena arendatakse PRIS-i kasutajaliidest asitõendite osas. Asitõendite andmestik
muudetakse otsitavaks ja ristkasutatavaks teistes kriminaalasjades. Asitõendite
sisestamine automatiseeritakse osaliselt, et toetada sisestust võimalikult varases menetlusfaasis.
Asitõendi elukaarest terviklikuma pildi saamiseks luuakse võimalus asitõendeid versioneerida,
genereerida üleandmis-vastuvõtmisakte ja luua objektide vahelisi seoseid. Objekti ja andmebaasi
kirje seostamiseks luuakse võimalus väljastada füüsilisele objektile kinnitamiseks QR-koodidega
etikette, mida saab hiljem süsteemi sisse lugeda.
Projekti eesmärgid:
Eesmärgiks on panna alus kriminaalmenetluses asitõendite ristkasutatavale andmestikule.
Kriminaalmenetluses kättesaadavate andmete hulga suurendamine toetab ja tõhustab kuritegude
menetlemist ja ennetust asutuste üleselt, võimaldades seejuures asitõendite efektiivset digitaalset
käitlemist, juba riigi poolt teistes kriminaalmenetlustes kogutud andmetele toetumist ja
taaskasutust.
Eraldatud toetuse summa: 200 000 eurot.
Projekt elluviimise aeg: 20.03.2020 - 31.12.2020.
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Lisainfot projekti kohta saab e-posti aadressil: Tarmo.Luup@rik.ee [2]
Nõuete ja arestide infosüsteemi ärianalüüs
Projekti kirjeldus
Olemasolevad täitemenetlusega seotud infosüsteemid on tehnoloogiliselt ja moraalselt vananenud
ning ei vasta kasutajate ootustele. Nende uuendamine on kulukas paljude legacy komponentide
tõttu.
Tagamaks täitemenetluse süsteemi läbipaistvus ja menetlusosaliste õiguskindlus viib riik läbi
analüüsi uue keskse avaliku registri loomiseks. Selle eesmärk on anda täitemenetluse osapooltele
kindlus, et nõudeid täidetakse nende saabumise järjekorras. Registri kõige olulisem eesmärk on
tagada, et menetlusosalistel ja riigil oleks igal ajal võimalik saada täpne ülevaade temaga seotud
nõuetest, arestidest ja nende järjekorrast.
Eesmärgid
Projekti eesmärgiks on teostada vajalike äriprotsesside kaardistus, selgitada välja kõik kasutajate
vajadused ja luua toimiv terviklik prototüüp uuele nõuete, arestide ja infopäringute süsteemile
(NAIS), mis toetab uut täitemenetluse kontseptsiooni (efektiivne, läbipaistev ja jätkusuutlik
täitemenetlus) ja pakub lahenduse olemasolevate süsteemide ühendamiseks. Analüüsi tulemusel on
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võimalik mõista arendusvajaduste skoopi.
Eraldatud toetus: 33 641,64 eurot.
Projekt on töös.
Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Delta kasutusmugavuse analüüs ja prototüüp
Projekti kirjeldus
Delta kasutajaliidese prototüübi loomine on ettevalmistav projekt Delta arendustöödele, et
kaasajastada dokumendihaldussüsteemi Delta.
Toetuse andmise tulemusena valmib prototüüp, mille käigus pakutakse välja parim kaasaegne
kontseptsioon. Delta jätkusuutlikkus ja kasutajamugavus tagab parema avalike teenuste korralduse,
mis hõlmab kõiki Delta kasutajaid ja riigi kodanikke. Ja on tänu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
nutikale kasutamisele tõhusam, terviklikum, jätkusuutlikum ning avatum.
Eesmärgid
Viia läbi kasutajate uuring, et välja selgitada kasutajate vajadused ja soovid. Uuringusse kaasatakse
erinevas rollis kasutajagrupid (tavakasutajad, peakasutajad, dokumendihaldur) ning erinevate Deltat
kasutavate ministeeriumite ja nende allasutuste kasutajad. Teostatakse analüüs ning kasutajatega
testitud prototüüp, mis annaks vajaliku ettevalmistava informatsiooni selleks, et luua uuendatud
arhitektuuriga Delta infosüsteem. Lõppeesmärgiks on luua avaliku sektori Deltat kasutavatele
töötajatele senisest mugavam, kasutajasõbralikum ja tõhusam dokumentide menetlemise
töövahend.
Eraldatud toetus: 40 116,60 eurot.
Projekt on lõppenud.
Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist.
UI/UX arendustööde realiseerimine
Projekti lühikirjeldus:
Antud projekt on ellu kutsutud selleks, et muuta e-residentidele ja teistele kasutajatele
ettevõtjaportaalis olevate teenuste kasutamine mugavamaks ja parandada nende kättesaadavust.
Projekti tulemusena on e-residentidel ettevõtjaportaali kaudu registriosakonnaga lihtsam suhelda,
mis tähendab, et neil on varasemaga võrreldes mugavam uut ettevõtjat registreerida, olemasoleva
ühingu andmeid elektrooniliselt muuta, aruandeid esitada jm.
Ettevõtjaportaali kasutusmugavuse arendused aitavad muuta ettevõtjale väga olulise riigiga
suhtlemise kanali kasutajakeskseks ning suurendab e-residentide motiveeritust Eesti digiühiskonna
teenuste kasutama hakkamiseks.
Projekti eesmärk:
UI/UX arendustööde projekti eesmärgiks on muuta nii e-residentidele kui ka teistele ettevõtjaportaali
kasutajatele olemasolevate teenuste kasutamine mugavamaks ning parandada teenuste
kättesaadavust.
Eraldatud toetuse summa: 499 486 eurot.
Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Eeldatav projekti lõpptähtaeg: 2021. aasta esimene poolaasta.
Kohtuistungi helisalvestiste kõnetuvastussüsteem
Projekti kirjeldus
Eestis on loodud innovaatiline kõnetuvastuse tarkvara, mida on võimalik automaatsete protokollide
loomiseks kasutada, soovime istungite protokollide käsitsi transkribeerimise protsessi viia
digitaalseks ja tuua kaasaega.
Luuakse kohtutes kasutatava sõnavara jaoks tarkvara ja keelemudel ning arendatakse kohtute
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infosüsteemi (KIS) kasutajaliides, mis võimaldab kohtuistungite automaatset transkriptsiooni ning
protokolli loomist.
Eesmärgid:
1. Luuakse kohtus kasutatava keele tuvastamiseks keelemudel ning tarkvara, mis võimaldab
istungite helisalvestiste põhjal luua automaatselt instungiprotokolli; loodud on kohtute infosüsteemi
kasutajaliides, kuhu automaatselt loodav Wordi formaadis kohtuprotokoll üles laetakse ning kus
kohtusekretär saab seda muuta ning täiendada.
2. Üldmenetluses menetletavas kriminaalasjades jõuab kohtuistungi protokoll menetlusosalisteni
oluliselt kiiremini.
3. Vähendatakse ühe istungitunni protokolli koostamise kulu
4. Kohtusekretäride rahulolu protsessiga on suurenenud
Eraldatud toetus: 155 561,94 eurot.
Projekt on töös.
Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Muuseumide infosüsteem MuIS 2.0 esimene etapp
Projekti kirjeldus
Olemasolev muuseumide infosüsteem MuIS, mis võeti kasutusele 2008, ei vasta muuseumide ega
kasutajate tänastele vajadustele. Kõik funktsionaalsused vajavad rohkemal või vähemal määral
muutmist ja osa vajalikke funktsionaalsusi on puudu. Kasutajaliidesed on aegunud ning
ebamugavad, mistõttu on süsteemi tundmaõppimine aeganõudev ja kasutamine keeruline. Süsteem
on tehniliselt vananenud ja täis vigu, mille parandamine on süsteemi monoliitsuse ja
komplitseerituse tõttu aeganõudev ning tellija jaoks kulukas.
Käesoleva projekti lõpuks valmib kasutatavuse analüüs (s.h UX/UI disain) kogu uuele
MuISile, esimene osa uuest tarkvarast, muuseumitöötaja ja avaliku keskkonna moodulid. Käesolevas
projektis valminud moodulid võetakse kasutusele projekti lõpuks ning paralleelselt jääb kõrvale
toimima olemasolev MuIS infosüsteem.
Eesmärgid
MuIS 2.0 arenduste eesmärk on asendada tänane muuseumide infosüsteem uuega. MuIS 2.0 vastab
paremini tänaste kasutajate vajadustele, on oluliselt kasutajasõbralikum ning toetab efektiivselt
muuseumide tööd muuseumikogude säilitamisel ja kättesaadavaks tegemisel.
Käesolev projekt on esimene kahest projektist, mille eesmärgiks on tõsta teenuste kvaliteeti ja
kasutajate rahulolu ning saavutada suurem efektiivsus ressursside kasutamisel. Projekti käigus
asendatakse osa vanast süsteemist uue ja kaasaegsega.
Eraldatud toetus: 498 576 eurot.
Projekt on töös.
Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Kohtuekspertiisi infosüsteemi (KEIS2) ärianalüüs
Projekti kirjeldus
Käesoleva projekti käigus on analüüsitavaks probleemiks kriminaalmenetluse raames tehtavate
ekspertiiside täisdigitaalse andmevahetuse puudumine ekspertiisiasutuse ning kriminaalmenetlust
läbi viiva asutuse vahel. Samuti on probleemiks täna kasutatav infosüsteem, mis ei suuda korralikult
hallata saabunud ekspertiisimääruseid ja kus ekspertiisiakti koostamine ja saatmine on väga
kohmakas ning aeganõudev.
Eesmärgid
Projekti eesmärk on kaardistada ning analüüsida ekspertiisimääruse ja –akti koostajate, saatjate
ning saajate vajadusi ja pakkuda välja osapooli rahuldav ja hästi toimiv lahendus, mis on
realiseeritud kasutatava infosüsteemi kasutajaliidese prototüübina. Hanke tulemusel valmib põhjalik
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(äri)analüüs, mis kirjeldab uue infosüsteemi kohta ja eesmärki täisdigitaalses kriminaalmenetluses.
Projekti analüüsile lisaks ehitatakse prototüüp, mille abil visualiseeritakse ekspertiisimääruse ja
ekspertiisiakti teekonda ning ekspertide ja administraatorite tegevusi. Lisaks võimaldab prototüüp
anda EKEI ekspertidele ning tugiisikutele reaalne kasutajakogemus ja koguda nende tagasiside
veelgi intuitiivsema infosüsteemi loomiseks.
Eraldatud toetus: 76 500 eurot.
Projekt on töös.
Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Andmesaatkonna ehitamine - serverid ja kettaseadmed
Projekti kirjeldus:
Projekti käigus loodud andmesaatkond täidab Eesti infoühiskonna arengukava 2020 järgmist
tegevust: „Eesti riigi järjepidevuse ja riigi infosüsteemi toimepidevuse tagamiseks viiakse ellu nn
Data Embassy kontseptsioon“.
Eesmärgid:
Käesoleva projekti otsene eesmärk on Luksemburgi loodud kõrgturvalise serveriruumi sisustamine
andmesaatkonnale vajaliku arvutusvõimsuse ning kettapinnaga, et kõigi kriitiliste infosüsteemide
puhul saaksid asutused seal hoida varukoopiaid ning kõigil oleks võimalus oma koopiaid samas
asukohas üle võrgu testida.
Laiem eesmärk on lahendada küberjulgeoleku nõukogu ettepanek viia ellu digitaalse järjepidevuse
tagamine, kasutades selleks väljaspool Eestit asuvat andmesaatkonda. Eesmärk on kriitiliste
infosüsteemide andmete varukoopiate saatmist korraldada võimalikult efektiivselt ja automaatselt.
Eraldatud toetus: 499 200 eurot.
Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% omafinantseeringust.
Projekt on lõppenud.
Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist

Andmesaatkonna ehitamine - ruumi sisustus ja võrguriistvara
Projekti kirjeldus:
Loodud andmesaatkond täidab Eesti infoühiskonna arengukava 2020 järgmist tegevust: „Eesti riigi
järjepidevuse ja riigi infosüsteemi toimepidevuse tagamiseks viiakse ellu nn Data Embassy
kontseptsioon“.
Eesmärgid:
Projekti eesmärk on lahendada küberjulgeoleku nõukogu ettepanek viia ellu digitaalse järjepidevuse
tagamine, kasutades selleks väljaspool Eestit asuvat andmesaatkonda. Eesmärk on kriitiliste
infosüsteemide andmete varukoopiate saatmine korraldada võimalikult efektiivselt ja automaatselt.

Kriitilisi infosüsteeme haldavad asutused saavad regulaarselt infosüsteemide varukoopiaid
saata turvaliselt üle interneti Luksemburgis asuvasse andmekeskusesse.
Asutused saavad oma varukoopiaid Luksemburgis asuvates serverites üle
kaugjuurdepääsu testida.
Lisatulemusena saavad kõik valitsusasutused saata oma seadmeid Luksemburgi
serveriruumi, et võtta need kasutusele väljaspool Eestit asuva kõrgturvalise varuasukohana.
Eraldatud toetus: 500 000 eurot.
Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% omafinantseeringust.
Projekt on lõppenud.
Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist

X-tee teenus(ed) vangiregistri ja Statistikaameti andmekoguga REGREL
Projekti kirjeldus
Projekt on vajalik andmete migreerimiseks ja uuenduste hõivamiseks, et Statistikaamet saaks x-tee
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teenuse kaudu andmed registripõhise statistika tootmiseks. Kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste
ja kriminaalhooldusaluste andmekogu (edaspidi vangiregistri) liidestamine Statistikaameti
andmekoguga panustab registripõhise rahvaloenduse ettevalmistamisse ning Vabariigi Valitsuse
loenduskomisjoni poolt kinnitatud tegevuskava järgimisse.
Eesmärgid
Peamiseks eesmärgiks on liidestada omavahel vangiregister ja Statistikaameti andmekogu, mis
tegeleb registripõhise rahva- ja eluruumide loenduse jaoks vajaliku info kogumisega ning edastada
andmeid kokkulepitud andmekoosseisu raames.
Lisaeesmärgid:

Vähendada andmeesitajate halduskoormust. Registrite ja Infosüsteemide Keskuse haldur ei
pea tegema käsitsi väljavõtet registritest. Andmekogu omanik ei pea välja võetud andmeid
töötlema, kontrollima, krüpteerima ning käsitsi edasi saatma.
Suurendada riigi infosüsteemide koosvõimet.
Suurendada isikuandmete kaitse rakendamist. Isikuandmed liiguvad mööda turvalist
andmevahetuskihti.
Viia miinimumini inimfaktorist tingitud vigu ja seeläbi parandada andmekvaliteeti.
Pakkuda vajalikku statistilist informatsiooni.
Tulemuseks on vangiregistri valmisolek edastada andmeid x-tee teenuste kaudu kokkulepitud
andmekoosseisus 2020. aastal toimuva elektroonilise rahva- ja
eluruumide loenduse jaoks.
Eraldatud toetus: 16 800,00 eurot.
Projekt on lõppenud.
Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist
AKI pöördumiste veebiteenuste analüüs
Projekti kirjeldus
Analüüsi käigus selgitatakse välja parim lahendus Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) e-teenuste
arendamiseks. Tööde käigus teostatakse võimalike arhitektuursete lahenduste analüüs, et leida ning
luua lahendus, mis tagaks Andmekaitse Inspektsiooni e-teenuste nõuetekohaseks väljaarendamiseks
vajalikud eeltingimused.
Tulemuseks on arhitektuuri kontseptsioon Andmekaitse Inspektsiooni e-teenuste arendamiseks, selle
teostatavust tõestav arhitektuuri prototüüp, mis hõlmab endast rikkumisteate esitamise vormi ning
esitatakse hinnang edasiste arendustööde mahule.
Projekti eesmärgid
Analüüs ja prototüüp on sisendiks pöördumiste esitamise veebiteenuste arendustöödele, mille
eesmärgiks on automatiseerida tööprotsesse, pakkuda klientidele usaldusväärne kanal pöördumiste
esitamiseks, nende haldamiseks ja menetluse käigu jälgimiseks ning menetlusdokumentidega
tutvumiseks.
Eraldatud toetus: projekti kogumaksumus on kuni 28 106,40 eurot (km-ga)
Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% on
omafinantseering.
Projekti on lõppenud.
Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Patendiameti infosüsteem
Projekti kirjeldus
Luuakse kasutajasõbralik iseteeninduskeskkond ja avalike päringute portaal Patendiameti klientidele
ning ühtne menetlustarkvara Patendiameti töötajatele.
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Eesmärgid
Tõsta e-teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust ehk lisada uuematesse süsteemidesse leiutistega ja
geograafiliste tähistega seotud e-teenused ning parandada Patendiameti infosüsteemi töökindlust ja
juurdepääsetavust. Loobuda iganenud IS komponentide kasutamisest ja tõsta teenuste arendamise
jätkusuutlikkust.
Projekti üheks alameesmärgiks on kuluefektiivsus. Teiseks alameesmärgiks on
iseteeninduskeskkonna teenused.epa.ee kasutusmugavuse parandamine.
Projekti tulemusena saavad patendivolinikud, ettevõtjad ja kodanikud, ülikoolid ja teadusasutused
ning teised huvigrupid tööstusomandi õiguskaitse teenuseid kättesaadavamalt, ühtsemalt ja
kasutajakesksemalt
Eraldatud toetus: 469 356 eurot.
Projekt on töös.
Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Delta platvormi uuendamise analüüs
Projekti kirjeldus
Delta platvormi uuendamise analüüs on ettevalmistav projekt Delta arendustöödele, et saavutada
dokumendihaldussüsteemi Delta jätkusuutlikkus, töökindlus ja turvalisus infosüsteemi
ümberkujundamisega uue platvormi valikuvaatest. Toetuse andmise tulemusena kavandatavale
projektile valmib analüüs, mille käigus kaalutakse võimalikke arhitektuurseid lahendusi. Delta
jätkusuutlikkus tagab parema avalike teenuste korralduse, mis hõlmab kõiki
dokumendihaldussüsteemi Delta kasutajaid ja kodanikke.
Eesmärgid
Teostatakse analüüs, mille käigus kaalutakse võimalikke lahendusi Delta platvormi uuendamiseks.
Planeeritav analüüs pakub välja platvormi valiku, mis vastab tingimustele:

platvorm on avatud lähtekoodiga;
on vähemalt tänase jõudlusega või suurem;
võimaldab tagada RS keskkonna nõudeid;
rakendab tänapäevaseid autentimise ja infoturbe lahendusi vajaliku turvataseme ja andmete
kaitseks;
on pilveteenuste rakendamise valmidusega;
kasutab platvormi kui teenust ja vastab mikroteenuste;
funktsionaalsus on suures osas konfigureeritav/seadistatav.
Eraldatud toetus: 25 928,40 eurot.
Projekt on lõppenud.
Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Uus prokuratuuri infosüsteem (PRIS2)
Projekti kirjeldus:
Projekti tulemusena saavutatakse ühtne ja läbimõeldud avalike teenuste korraldus kohtueelses
menetluses, mis hõlmab nii uurimisasutusi, prokuratuuri kui ka kohtusüsteemi ning olukord, kus
avalike teenuste osutamine ja riigi toimimine on tänu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia nutikale
kasutamisele tõhusam, terviklikum, jätkusuutlikum ja avatum.
Projekti eesmärgid:
Projekti eesmärk on toetada kriminaalmenetluse tõhustamist läbi toimiva ja tõhusa infosüsteemi, et
seeläbi hoida kokku kulusid kriminaalmenetlusele ning saavutada olemasolevate
menetlusressursside säästlikum kasutus.
Eraldatud toetuse summa: 500 000 eurot.
Projekt elluviimise aeg: 03.01.2018–02.01.2020.
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.
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Lisainfot projekti kohta saab e-posti aadressil: Tarmo.Luup@rik.ee [2]
E-kataloogi lisaarendused
Projekti kirjeldus:
Antud projekti käigus täiendatakse e-kataloogi kasutajamugavust. Täiendused võetakse kasutusele
2019. aasta esimeses pooles.
Projekti eesmärk:
E-kataloog on riigihangete alusel sõlmitud lepingute järelhalduskeskkond. Lisaarendustega luuakse
juurde ja parendatakse kasutajate tagasisidest saadud funktsionaalsusi. Keskkond ei kuva lepingute
infot, mis ei ole e-kataloogi hankena läbi viidud.
Eraldatud toetus: 84 902,40 eurot
Projekti lõpptähtaeg: 30.06.2019
Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
Kasutajasõbralik Riigi Teataja
Projekti kirjeldus:
Eesti ühe enimkasutatava võrguväljaande kasutajamugavuse tagamiseks on loodud Riigi Teataja
kasutajasõbralik otsingusüsteem ja uued võimalused, sealhulgas erivajadustega inimestele, samuti
lahendused Riigi Teataja kasutamiseks nutiseadmetes. Kutsume kõiki kasutajaid avaldama oma
arvamust ja esitama oma ettepanekuid, et Riigi Teataja oleks kõigile mugav ja käepärane kasutada.
Projekti eesmärk:
Justiitsministeeriumi arengukavas õigusteabe kättesaadavuse tagamiseks on võetud eesmärgiks
suurendada Riigi Teataja kasutusmugavust ja kasutajate jätkuvat rahulolu.
Eraldatud toetus: 45 000 eurot
Projekti lõpp: 31.07.2019
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
KRIS5 kasutajakogemuse disain
Projekti kirjeldus:
Põhieesmärgiks oli välja töötada uue kavandatava kinnistusraamatu menetlustarkvara
kasutajakogemuse lahendus, mis annaks vajalikku ettevalmistavat informatsiooni, et luua
kinnistusraamatu infosüsteemi menetlustarkvara kasutavatele avaliku sektori töötajatele senisest
mugavam, kasutajasõbralikum ja tõhusam kinnistutega seotud toimingute menetlemise töövahend.
Tulemusena paraneb tarkvara kasutajate tööga rahulolu, pakutavate kinnistusraamatu teenuste
kvaliteet (sh menetluskiirus) ning väheneb töötajate vajadus tarkvara kasutamise väljaõppe ja
tugiteenuste järele.
Projektis teostati:

senise kinnistusraamatu menetlustarkvara kasutatavuse analüüs, mille tulemusena on
analüüsitud kasutajate vajadusi ja olemasolevaid tehnoloogilisi võimalusi. Leitud on
lahendused senise tarkvara juures ilmnenud kasutusmugavuse probleemidele;
välja töötatud uue kinnistusraamatu menetlustarkvara kaasaegne kontseptsioon. Lähtutakse
kasutajakesksest vaatenurgast ning tänapäevastest e-teenuste kasutajasõbralikkuse ja
kasutatavuse headest tavadest;
kontseptsiooni esitavate kasutajasõbralike kasutajaliideste ja arvutiekraanile ning
nutiseadmele kohanduva vaadetega visuaalne prototüüp.
Eraldatud toetus: 42 432 eurot.
Projekti lõpp: 31.12.2018.
Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
Lehekülg 8 / 13

Toetustest rahastatud projektid
Avaldatud veebilehel RIK (https://www.rik.ee)

E-kataloogi arendamine
Projekti kirjeldus:

Antud projekti käigus luuakse Riigihangete registriga (RHR) liidestatud e-kataloog, mida saavad
kasutada kõik RHR kasutajad. Keskkond võetakse kasutusele 2018. aasta kolmandas kvartalis koos
uue riigihangete registriga.
Projekti eesmärk:
Luua keskkond riigihangete alusel sõlmitud lepingute järelhalduseks. E-kataloogis näevad ostjad vaid
neid lepinguid, mis on eelnevalt RHR e-kataloogi hanke alusel sõlmitud. Pakkujad saavad pakkuda
tooteid ja teenuseid tulenevalt Riigihangete registris esitatud e-kataloogi hanke pakkumusele.
Riigihankega seotud vajalikud andmed liiguvad RHR-ist automaatselt e-kataloogi. Keskkond ei kuva
lepingute infot, mis ei ole e-kataloogi hankena läbi viidud.
Eraldatud toetus: 232 344 eurot.
Projekt on lõppenud.
Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
Esindusõiguste erisuste süsteemselt töödeldavaks arendamine
Projekti kirjeldus:
Antud projekt on suunatud e-residentidele äriregistri ettevõtjaportaalis olemasolevate teenuste
kättesaadavuse ja kasutajamugavuse parandamiseks, kuid muuhulgas ka teistele sama portaali
kasutajatele.
Projekti eesmärk:
Eesmärgiks on lihtsustada e-residentide suhtlust Tartu Maakohtu registriosakonnaga (RO) ning
võimaldada seeläbi ettevõtteid asutada ja ettevõtte andmeid muuta efektiivsemalt. Samuti
lihtsustada autentimist teistesse süsteemidesse, mis kontrollivad ettevõtte esindusõigust äriregistri
põhjal (x-tee teenusega).
E-resident saab automaatselt ja ühtselt (ka notariaalsete toimingute puhul) masinloetaval kujul läbi
süsteemi fikseerituna toimingud ise lõpuni viia.
Projekti kogumaksumus on 57 600 eurot (km-ga). Sellest 43 200 eurot kaeti e-residentidele suunatud
avalike teenuste kaasajastamise taotlusvoorust ning ülejäänud 14 400 eurot toetuse
saaja omafinantseeringuna.
Projekt on lõppenud.
Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest
KRIS5 arhitektuuri analüüs
Projekti kirjeldus:
KRIS5 arhitektuuri analüüsi projekt on osa suuremast, uue kinnistusraamatu infosüsteemi KRIS5
väljatöötamise projektist.
Projekti käigus koostati tulevase KRIS5 infosüsteemi arhitektuuri eel- ja ärianalüüs (edaspidi analüüs)
ning prototüüp selleks, et leida sobivaim arhitektuurne lahendus uuele kinnistusraamatu
infosüsteemile, mis tagaks KRIS5 funktsionaalsuse, kasutajasõbralikkuse ja turvanõuetele vastavuse
Projekti eesmärgid:
KRIS5 eesmärk on välja töötada kaasaegsetel tehnoloogilistel lahendustel põhinev, kvaliteetne ja
turvaline, kasutajakeskset lähenemist võimaldav ning senisest paindlikuma edasiarendatavusega
kinnisturaamatu infosüsteem, mille uudsus ja eripära seisneb selles, et see luuakse paindliku
ülesehitusega, mille komponente on võimalik ajas muutuvate nõudmiste järgi modifitseerida ja
täiendada ning mis on kohaldatav nii Eestis kui mujal riikides.
Projekt on kooskõlas Majandus- ja taristuministri 15.04.2015 a. kehtestatud määrusega nr 31
"Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord" ja Euroopa Liidu
E-valitsuse tegevuskava 2016-2020 avaliku sektori asutustes IKT vahendite rakendamise
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eesmärkidega. Lisaks tõukab projekti käivitamist tagant Eesti infoühiskonna arengukava 2020
seisukoht, et avalike e-teenuste ja neid toetavate IT-lahenduste ümberkujundamisel tuleb ära hoida
vanasse tehnoloogiasse kinnijäämist ja üle 13 aasta vanuste IKT-lahenduste kasutamist.
Eraldatud toetus: 16 318,98 eurot.
Projekt on lõppenud, tulemused on avalikustatud KRIS5 veebilehel. [3]
Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist.
KRIS5 põhifunktsionaalsuse arendamine
Projekti kirjeldus:
KRIS5 põhifunktsionaalsuse arendamise raames luuakse uue arhitektuurse lahendusega
põhikomponentidest koosnev kinnistusraamatu baasinfosüsteem, millele on edaspidi võimalik lisada
täiendavaid mooduleid, liidestada teiste infosüsteemidega ning arendada välja võimalused
kasutajakesksete sündmusteenuste pakkumiseks.
Projekti eesmärgid:
KRIS5 põhifunktsionaalsuse arendamise projekt on üks mitmest uue kinnistusraamatu infosüsteemi
arendusprojekti "KRIS5" alamprojektidest. KRIS5 projekti eesmärk on välja töötada kaasaegsetel
tehnoloogilistel lahendustel põhinev kvaliteetne ja turvaline ning kasutajakeskset lähenemist
võimaldav kinnisturaamatu infosüsteem, mis vahetab täielikult välja tänaseks tehniliselt ja osaliselt
ka funktsionaalselt vananenud kinnistusraamatu infosüsteemi KRIS4. Projekti tulemuseks on uus IS
arhitektuur koos põhifunktsionaalsusega.
Kavandatavat süsteemi on võimalik hõlpsalt liidestada teiste infosüsteemidega nii Eestis kui
Euroopas ja seeläbi pakkuda era- ja juriidilistele isikutele kasutajakeskseid e-teenuseid, mida senise
süsteemi baasil ei oleks võimalik välja arendada.
Eraldatud toetus - projekti kogumaksumus on kuni 486 741 eurot (km-ga).
Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa regionaalarengu Fondi
vahendutest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuga.
Projekt on töös.
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.
RIK-i üleminek X-tee versioonile 6
Projekti kirjeldus:
Projekti käigus luuakse vajalik infrastruktuur X-tee versioonile 6 üleminekuks. Samuti tehakse
arendused RIKi seitsmes andmekogus teenuste uuele versioonile viimiseks.
Projekti eesmärk:
Projekti eesmärgiks on tagada Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) üleminek x-tee versioonile
6. Üleminek loob eeldused vabaneda asutusesisesest käsitsi digitaalsest allkirjastamisest X-tee
sõnumite autentsuse selgitus- ja tõestusvajaduste korral. Lisaks loob x-tee versioon 6
eeldused piiriüleste teenuste kasutamiseks.
Eraldatud toetus 200 000 eurot
Projekt on lõppenud
Projekti toetati investeeringute kavast.
Kinnistusraamatu ADS liidestuse täiendused
Projekti raames täiendatakse Kinnistusraamatu aadressiandmete süsteemi (ADS), et
kinnistusraamatu andmeid oleks võimalik otse Statistikaameti infosüsteemi saata.
Selle tulemusena paraneb andmekvaliteet kinnistusraamatu ja ADS-i osas, võimaldades edaspidi
andmeid erinevate registritega automaatselt seostada.
Projekti eesmärk:
Põhieesmärgiks on REGREL läbiviimiseks vajalike eelduste tagamine kinnistusraamatu poolel,
sealhulgas korrektsete ADS seostega andmete Statistikaametile edastamine X-tee teenuse kaudu.
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Lisaks põhieesmärgile on alameesmärgid:
Jätkata ning viia lõpule kinnistusraamatu ja aadressiandmete süsteemi liidestus, tehes töid, mis on
eelmiste ADS liidestuse ja andmete korrastuste projektide skoobist välja jäänud või mille vajadus on
selgunud peale eelmise etapi lõppu.
Tehtavad tööd on vajalikud:

Kinnistusraamatu Infosüsteemi vastavusse viimiseks Maa-ameti poolt planeeritava
ruumiandmete seaduse eelnõule, mille järgi peab kinnistusraamat andma süsteemset
tagasisidet, milliste aadresside ja aadressiobjektidega on registris seoseid loodud.
Kinnistusraamatus aadressidega seotud muudatuste (nt Eesti haldusüksuste klassifikaatori
muudatused) automatiseerimiseks, et vähendada töötajate eksimusvõimalusi ja ajakulu.
Aadresside osas kinnistusraamatu andmekvaliteedi tõstmiseks, mis on oluline kõigile
kinnistusraamatu info tarbijatele.
Eraldatud toetuse summa: 47 520 eurot.
Projekt on veel töös.
Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist.
E-residentide arendused ettevõtjaportaalis - aruandluskeskkonna täiendused
Arendused sisaldavad majandusaasta aruannete elektroonilise esitamise keskkonna (MAA) täiendusi,
sealhulgas portaali EU direktiivi nõuetega vastavusse viimist.
Projekti lühikirjeldus:
Projektiga kaasajastatakse ettevõtjaportaalis oleva majandusaasta aruannete esitamise keskkonda,
et täiendada seda e-residentide vajadustest lähtuvalt. Projekt hõlmab endas ka
aruandluskeskkonna funktsionaalsuse kaasajastamist vastavalt Euroopa Liidu
raamatupidamisdirektiivile 2013/34/EL. Tulemusena paraneb ettevõtjale ettevõtjaportaali kui ühtse
kontaktpunkti teenus.
Projekti eesmärk:

Täita Euroopa Parlamendi ja Nõukogu raamatupidamise direktiiviga liikmesriikidele pandud
arvestusvaldkonna reguleerimise kohustusi, mille raames jaotatakse ettevõtjad nelja
erinevasse kategooriasse. Edaspidi oleneb aruandes avalikustatava informatsiooni hulk
sellest, millisesse kategooriasse ettevõtja kuulub.
Pakkuda residentidele ja mitteresidentidele (sh e-residendid) võimalust koostada aruanded
täielikult nii eesti kui ka inglise keeles eri ühingute kategooriates. Mikro kategooriasse
kuuluvatel ettevõtjatel piisab, kui nad koostavad aruande inglise keeles, sest süsteem on
võimeline sellest ise eestikeelse aruande genereerima. Registrile esitatakse aruanne
portaalis eesti keeles.
Majandusaasta aruannete esitamise portaali kasutusmugavuse täiendamine lähtuvalt
raamatupidamise direktiivi rakendamisest ja e-residentide vajadustest.
Eraldatud toetuse summa: 137 640 eurot.
Projekt on lõppenud
Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist.
E-residentide arendused ettevõtjaportaalis - kasutusmugavuse parandamine
Projekti lühikirjeldus:
Antud projekt on suunatud e-residentidele, et parandada ettevõtjaportaalis nende jaoks
olemasolevate teenuste kättesaadavust ja kasutajamugavust. Projekti
tulemusena on e-residentidel registriosakonnaga lihtsam suhelda, mis tähendab, et neil on
varasemaga võrreldes mugavam nii uut ettevõtjat registreerida kui ka olemasoleva ühingu andmeid
elektrooniliselt muuta.
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Projekti eesmärk:
Antud projekti peamine eesmärk on teostada ettevõtjaportaalis täiendavad arendused,
et lihtsustada e-residendi jaoks registriosakonnaga suhtlemise protsessi ja tõsta portaali
funktsionaalsuse terviklikkust.
Eraldatud toetuse summa: 41 328 eurot.
Projekt on lõppenud.
Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist.
Äriregistri liidestamine aadressiandmete süsteemiga ADS
Projekti lühikirjeldus:
Antud projektiga soovitakse avatud taotlusvooru "Registripõhise statistika tootmiseks vajalike
teenuste kaasajastamine" abil äriregistri avalikud teenused selliselt ümber korraldada, et oleks
tagatud registripõhise rahva ja eluruumide loenduse projekti (REGREL) läbiviimine ning suurem
asutuste ja ettevõtjate vaheline koostöö äriregistri teenuste kasutamisel (andmete automaatne
seostamine aadressi alusel).
Projekti eesmärk:
Äriregistri aadressiandmete süsteemiga liidestamisel saavutatakse REGREL läbiviimise võimekus.
REGREL loenduse läbiviimiseks vajatakse äriregistris olevate töökohtade aadresseid, mida antud
hetkel ei ole ilma liidestumiseta võimalik üheselt seostada. Loodav lahendus aitab oluliselt kaasa
registripõhise rahva ja eluruumide loenduse toimumisele.
Eraldatud toetuse summa: 158 292 eurot
Projekt on käimas ja eeldatavalt lõppeb 2017. aasta teises pooles
Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist.
Äriregistri süsteemide UI ja UX analüüs
Projekti lühikirjeldus:
Antud projekt on ellu kutsutud selleks, et muuta e-residentidele ja teistele
kasutajatele ettevõtjaportaalis olevate teenuste kasutamine mugavamaks ja parandada nende
kättesaadavust.
Projekti tulemusena on e-residentidel ettevõtjaportaali kaudu registriosakonnaga lihtsam suhelda, mis tähendab, et neil on varasemaga võrreldes mugavam uut ettevõtjat registreerida, olemasoleva ühingu andmeid elektrooniliselt muuta,
aruandeid esitada jm.

Ettevõtjaportaali kasutusmugavuse analüüs aitab muuta ettevõtjale väga olulisee riigiga suhtlemise
kanali kasutajakeskseks ning suurendab e-residentide motiveeritust Eesti digiühiskonna
teenuste kasutama hakkamiseks.
Projekti eesmärk:
Antud projekti - UX, UI analüüsi tööd ettevõtjaportaalis - peamine eesmärk on teostada
ettevõtjaportaali kasutusmugavuse analüüs, mis saab olema sisendiks „e-residentsuse projekti
läbiviimisest tulenevad arendused äriregistris“ järgmistele etappidele (arendustööd TK2 ja
TK3). Nende tööde tulemusena on ettevõtjaportaali ühtviisi lihtne ja mugav kasutada nii eesti kui ka
inglise keeles, viies kõrvalise abi kasutamise vajaduse miinimumini.
Eraldatud toetuse summa: 40 554 eurot. Toetus koosneb 85% EL regionaalarengu fondist ja 15%
riiklikust kaasfinantseeringust.
Projektööde osas on leping hetkel sõlmimisel. Eeldatav projekti lõpptähtaeg on 2017. aasta teises
pooles.
Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist.
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