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Päevakord: 1. 2013. aasta tegevused
2. 2014. aasta koosolekute ajakava ja põhiteemad
Liivi Karpištšenko avas koosoleku ja tutvustas koosolekul osalevaid asendajaid. Päevakorra
tutvustamisel palus esimese päevakorrapunkti juurde lisada ka kirja andmekirjelduse
heakskiitmine.
1. 2013. aasta tegevused
Liivi Karpištšenko tegi kokkuvõtte dokumendihaldusnõukogu 2013.a tegevustest. Kõne lisatud
protokollile.
Arutelu.
Terje Viertek: Dokumendihaldusnõukogu moodustati majandus- ja kommunikatsiooniministri
käskkirjaga. Kas on tehtud muudatusi?
Liivi Karpištšenko: Kaks käskkirja on veel tehtud, koosseisu muudatuste kohta. Need on vaja
MKM-i veebilehele panna.
Relika Metsallik-Koppel tegi ettekande ministeeriumide valitsemisala asutustele saadetud
küsitluse tulemuste kohta. Slaidid lisatud protokollile. Oluliselt paranenud info edastamise
näitaja. Allasutustele huvipakkuvad teemad on saadetud laiali dokumendihaldusnõukogu
liikmetele. Hinnang on läinud paremaks.
Arutelu.
Liivi Karpištšenko: Avaldage arvamust, rääkige teadmisest, miks vahetuvad
dokumendihaldusjuhid nii tihti?
Irina Ivahnenko: RIA-s läks dokumendihaldusjuht lapsehoolduspuhkusele. Praegu võtsime uue
inimese.
Kerli Naruski: Maksu- ja Tolliametis olid suured koondamised. Võeti uus inimene.
Liis Laaneloog: Paljudes asutustes polegi sellist ametikohta, et on dokumendihaldusjuht.
Haldusala läks üle ühisele EDHS-le. Saime kontaktisikud, kes viisid oma asutuses koolitusi läbi.
Osad on lahkunud tervislikel põhjustel ja osad läinud tasuvamale tööle. Pole eriti vastutajaid.
Huvipuudus juhtide poolt. Arvutikasutamise oskus dokumendihalduritel puudulik. Uute inimeste
tööle võtmisest eriti ei teatata.
Marve Kaljumäe: Lapsehoolduspuhkusele on läinud veel ühe ameti töötaja. Ametite huvi on
leige. Pakkusin, et teeme veel aasta lõpus ametite kokkusaamise. Vastuseid ei tulnud.
Liivi Karpištšenko: Kes on siis vastutaja valdkonna eest, kui dokumendihalduri ametikohta
asutuses ei ole? Kui on probleem, siis kes vastutab? Kas asutuse juht?

Helina Kibar: Välisministeeriumis on ametnike rotatsioon. Olen diplomaat ja lähen suvest
järgmisele tööle. Tulles alustasin tühjalt kohalt,. Dokumendihaldusnõukogu kohta ei saanud ma
eelinfot. Olen nüüd dokumendihalduse teemad juhtkonnani viinud.
Kristel Potsepp: Teema jääb natuke võõraks, sest Siseministeeriumi kantseleiga käib Politsei- ja
Piirivalveametil tihe suhtlus. Tegeleme Delta juurutamisega valitsemisalas. Minu tööle võtmise
juures oli ka SiM esindaja.
Riina Velleste: Valiku teeb asutuse juht. Uus inimene saab meilt väljaõppe. PRIA on küll teise
dokumendihaldussüsteemi peal. Näiteks kahe instituudi ühendamisel oli ministeeriumi
dokumendihaldus kaasatud.
Helina Kibar: Mul on 21 inimest alluvuses ja kokku koos välisesindustes töötavatega 50 inimest.
Vastutus on praegu suur. Olen üldjuht. Lisaks raamatukogu ja arhiiv. Juhtimiskompetents ei ole
varem nii suur olnud ja seetõttu VäM maha jäänud dokumendihalduses.
Liivi Karpištšenko: Võib-olla teatud tasandil on olulisemad juhioskused ja mitte väga detailsed
erialased oskused? Milline peaks olema dokumendihalduse inimese roll? Kas peaksid olema
kindlale lõigule keskenduvad inimesed või siiski peab asja vaatama teisiti? Dokumendihalduse
alase hariduse juures tekkis see küsimus ka.
Toivo Jullinen: Sõltub sellest, keda tahame. Kui tahame EDHS-i administraatorit, siis on
vajalikud kitsad tehnilised oskused. Kui tahame, et keegi ütleks asutuse juhile, mis vajadused ja
probleemid, siis laiem haare. Kui tegeleme nõukogus spetsiifiliste küsimustega, siis on see olnud
vähehuvitav. Kui tegeleme sellega, et meil on andmed, millest tekib ühel hetkel dokument, siis
see teema pakub huvi.
Helina Kibar: Tunnen puudust dokumendihalduse eksperdist, kes oskaks avaldada arvamust.
Arhiivi alal on VäM-is selline inimene olemas. Kuidas „tõlkida“ dokumendihalduse teemat
diplomaatidele? Puudub ühtne arusaam sellegi üle, mis on dokument! Kui rääkida veel
metaandmetest, siis ei saada üldse aru. Pigem selgitada kerges keeles ja pildis. Välissuhtluse
vahend on pigem vestlus.
Liivi Karpištšenko: Kui oleme spetsiifilises kinni, siis ei taheta kuulata. Küsimus on, kas me
saame asju teisti teha, ilma et me läheks vastuollu põhinõuetega.
Pille Noodapera: VäM on infohaldusele lähemal kui teised ministeeriumid. Teised tegelevad
rohkem EDHS-ga ja majandustarkvaraga. Täna on juba nii, et andmeid hoitakse mujal kui
asutuses. Metaandmed on need, mis selle ühiseks pildiks kokku seovad. Tulevikus ei ole ilma
metaandmeteta dokumendil sisu ja kontekst määrab ära tema väärtuse.
Janek Rozov: Tulen konverentsilt. Tulevad uued teemad, nagu kiibid, mille kaudu saadetakse
räägitud jutt teistele kuulamiseks. Kas see on dokument, kuhu see salvestatakse ja kas me saame
selle kunagi kätte? Praegu ulme, kuid 2 a pärast võib see olemas olla.
Relika Metsallik-Koppel: Kirja andmekirjeldusest. Projektiplaanis oli sees selle heakskiitmine
dokumendihaldusnõukogus. Arvamusküsitluse küsimused ja vastused läksid kõigile liikmetele eposti teel. Andmekirjeldus kantakse RIHA-sse.
Liivi Karpištšenko: Kas kellelgi jäi vastamata küsimusi?
Nõukogu liikmetel ei olnud täiendavaid märkusi ega küsimusi.
Otsustati: heaks kiita dokumendiliigi „kiri“ andmekirjeldus.
Liivi Karpištšenko tänas kõige tublimaid nõukogu liikmeid 2013. aastal: Terje Mäesalut (HTM),
kes on väga aktiivne nõukogu liige ja asunud ka kogu HTMi valitsemisala koordineerima; Kärt
Allertit (SoM), kelle koordineerimistegevust hindasid allasutused oluliselt paremaks kui aasta
tagasi ja kes on andnud oma panuse paljude küsimuste arutamisel, sh infohalduse lähteteeside
koostamisel, ning Pille Noodapera (Rahvusarhiiv), kes, olles asendusliige, on panustanud
nõukogu töösse kõigis küsimustes ning toetanud ka seotud tegevusi valdkonna arendamisel.
Lisaks tunnustas Liivi Karpištšenko Alar Terast nõukogu toetamise eest.

2. 2014. aasta koosolekute ajakava ja põhiteemad
Relika Metsallik-Koppel tegi ettekande dokumendihaldusnõukogu liikmetele saadetud küsitluse
tulemuste kohta. Slaidid lisatud protokollile. Põhiteemaks oli, et millised teemad võiksid
järgmise aasta tööplaanis olla. Nõukogu liikmete ja asutuste ettepanekud sai nõukogule arutelu
ettevalmistamiseks saadetud.
Liivi Karpištšenko juhatas sisse grupitöö. DHN-i ülesanded on meeldetuletuseks slaididel.
Ülesanne igale rühmale teemade prioriteedid paika panna. Kas igal koosolekul üks teema või
teemade komplektid?
Grupitöö tulemuste arutelu. Iga grupp tutvustas oma esimest nelja eelistust.
Liis Laaneloog, Janek Rozov: Teemad tuleks kokku panna.
Liivi Karpištšenko: Grupid ongi teemasid kokku viinud, kuigi neid on rühmitatud erinevalt.
Õigusaktid, standardid, klassifikaatorid, AKI-ga suhtlemine käib kõigi eelistustest läbi.
Tekivad veel järgmised teemade grupid:
Riigi ja kodaniku suhtlus s.h eesti.ee, ADIT ja DVK
IKT, dokumendihaldus ja teenused, uued suunad, uued lahendused.
Elektrooniline asjaajamine, dokumentide edastamine, skaneeritud dokumendid.
Koostöö asutuste vahel ja valdkondade vahel.
Liis Laaneloog, Marve Kaljumäe: TUTSE teema on praegu aktuaalne.
Toivo Jullinen: TUTSE on põhimõtteline küsimus. Uus küsimus. Kelle omad on
iseteenindusportaalis tekkivad dokumendid? Kes avalikustab, kes vastutab nende eest?
Liivi Karpištšenko: Seda küsimust peaks vaatama laiemalt kui TUTSE. Infosüsteeme on
erinevaid. Tekivad uued teemad. Kesksete süsteemide teema on nõukogu aruteludelt läbi käinud.
Oli kokkulepe, et uute kesksete süsteemide kavandamisest teavitavad nõukogu ministeeriumid
või RIHA. Praegu tulevad probleemid ikkagi siis, kui mõni süsteem jälle valmis.
Pille Noodapera: Üks küsimus, kes on kesksete süsteemide teabevaldaja? Teine on asutuse
arhiivi terviklikkuse vaade. Et teabevaldaja on asutus ise, on olnud arhiivi seisukoht näiteks
digiarhiivi säilitusteenuse kohta.
Relika Metsallik-Koppel: Kesksete süsteemide ühtsed põhimõtted tuleks kokku leppida –
avalikustamine ja säilitamine.
Irina Ivahnenko: Kas need teemad ei ole mitte liiga informatiivsed? Pigem planeerida tegevusi.
Liivi Karpištšenko: Nõus, et teemasid tuleb arutada nii, et kasu tekiks. Samas mitte liiga kitsalt.
Peamised teemad on teada. TUTSE projekti inimestega korraldame nõukogu soovil ka siiski
kohtumise. Kahepäevasele lisakohtumisele jätta infohaldus. Vaja täpsustada, millal räägime
edasi hariduse teemal. Ilmselt jääb sügiseks.
Otsustati: Korralised koosolekud toimuvad veebruaris, aprillis, juuni algul ja oktoobris.
Üks lisakoosolek aasta lõpus, koos järgmise aasta tööplaaniga. Ülejäänud lisakoosolekute
aeg ja teemad otsustatakse jooksvalt.
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