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Liivi Karpištšenko Raivo Piiritalo volitusel tervitab ja avab koosoleku. Teatab, et Kristel
Mändmaad asendab Žanna Arhipova.
1. MoReq2 „nullpeatüki“ uuendamine – lõppkavand
L. Karpištšenko tutvustab nõukogu liikmetele nullpeatüki täiendusi. Muudatused on eelkõige
seotud asjaajamise koordineerija vahetumisega, lisaks mõned tehnilised täpsustused. RIAst tuli
veel samal päeval ettepanekuid, mis on vaja täiendavalt läbi vaadata.

T. Jullinen rõhutab, et nullpeatükk ei ole dokument, millest peaks saama ülevaate kogu Eesti
dokumendihaldusest, vaid selgitus konkreetse teksti (MoReq2) juurde.
Toimub arutelu.
Otsustati: Kui RIA ja MKM lepivad täiendavad parandused omavahel kokku, siis läheb
valmis tekst tõlkimisele ja valideerimisele. Kui jääb eriarvamusi, otsustatakse need nõukogu
koosolekul.
2. DHSide

miinimumnõuded

–

esialgne

kavand,

esialgne

rakenduskava

L. Karpištšenko teeb ettepaneku kokku tuleb leppida edasised tegevused. Rahvusarhiivi poolt on
esitatud esialgne kavand: neli komplekti nõudeid MoReq2 ja MoReq2 nullpeatüki baasil.
Esialgsed ettepanekud tulid DHSide arendajatelt. Kavand on vormistatud MoReq2 teksti peale,
lõppvariandist jääks MoReq2 tekstiline osa välja, kuid viidataks MoReq2-le. Enne iga nõuete
moodulit ainult hädavajalik info nõuete kontekstis. Kui RIHA-s edaspidi DHS-e kirjeldatakse, siis
peab kirjeldaja tagama, et vastava taseme miinimumnõuded oleks rakendatud. Ka uute hangete
jaoks on teada ühtne alus.
U. Peets pakub, et ettepanekud võiks juunis läbi vaadata.
Toimub arutelu. Nõukogu liikmete soovil vaadatakse veel kord läbi EDHSide tüüpide kirjeldus.
Kirjeldus on lisatud protokollile (lisa 1, EDHS_tyybid_miinimumnouded.pdf)
Otsustati: MKM saadab liikmetele nõuete kavandid ja esialgsete ettepanekute koondtabeli.
Ettepanekute arutelu toimub juunis toimuval koosolekul.
3. Asjaajamise tugi teenuste osutamisel – avalike teenuste rohelise raamatu kavand
arvamusküsitlusele
L. Karpištšenko teatab, et U. Vallnerilt tuli ettepanek lisada nõukogu liikmetele esitatud tekstile
kaks teemat (avatud vormingud, avaandmed) ja palub ettepanekut hiljem tutvustada. Annab ka
teada, et esialgsele tekstile on lisatud mõjude hinnang.
Toimub arutelu. K. Ruttase, K. Allerti ja I. Kääni ettepanekute põhjal täiendatakse teksti.
R. Piiritalo tuletab meelde, et tekst on esialgne. Avalike teenuste korraldamise rohelise raamatu
arutelud ja kaasamised on tulemas. Esmalt ministeeriumid ja suuremad riigiasutused ning peale
seda avalik kaasamine. Lõppdokumendis peaksid olema teostatavad tegevused koos mõjude
analüüsiga. Kõik mõtted tuleb läbi arutada.
L. Karpištšenko annab sõna U. Vallnerile. Palub nõukogu liikmete arvamust, kas avatud
vormingute teema peaks ümber sõnastama. Küsib, kas avaandmete teema on liiga toores.
U. Vallner: Eesmärk on avatud riik. Avatud andmed ja avatud tarkvara.
Ametiasutused peaksid dokumente vahetama odf-vormingus. Pikem eesmärk on raha kokkuhoid
(umbes 2 mln eurot aastas). Probleem on, et DHSide mallid on tehtud kommertstarkvarale
orienteeritult. Avatud andmete teema pärineb juba viiekümnendatest. Tulevad uued meetodid,
kuidas andmeid paremini avada. Esimene etapp oleks see, et avalikud andmed oleksid
masintöödeldavad. Justiitsministeerium on algatanud avaliku teabe seaduse muutmise. Registrid
peavad olema mahalaaditavad ja seda peavad võimaldama ka DHS-d. Arvatakse, et iga sent, mis

pannakse avaandmetesse sisse tooks tagasi 1 €. DHSid peavad lisaks võimaldama otsingu
tulemusi salvestada xml failina.
Toimub arutelu. Arutatakse, kas mõistete „taaskasutamine“, „masinloetavus“, „avatud vorming“
vahele saab panna võrdusmärki. L. Karpištšenko küsib, kui reaalne on, et dokumendiregistreid alla
laadima hakatakse ja kui palju kulub selle ettevalmistamisele raha ning aega. Masinloetavuse
nõuet ei saa teha kohustuslikuks väljast saadud dokumentidele. K. Allert juhib tähelepanu, et
avaliku teabe seaduse üldjuhendi järgi tuleb asutuse dokumendiregister ja registri otseligipääs
digitaaldokumentide sisusse avalike otsingumootoritele sulgeda ehk DHSi dokumendiregistritele
on peale pandud piirang, et dokumendiregistris avalduvat infot ei saaks googeldada. Kas
dokumendiregistri mahalaaditavus ja DHS-des olevate otsingute tulemuste salvestamine XML
failina ei lähe sellega vastuollu?
R. Piiritalo tuletab meelde, et avaandmete ja avatud vormingute jaoks on ette nähtud eraldi
roheline raamat. Probleemistik tuleb kirjeldada, välja tuua võimalikud lahendused ja mõjud. Tuleb
seada probleemide ja tegevuste prioriteedid.
L. Karpištšenko märgib, et ka avaliku teabe seaduse muudatuste menetlemise ja kooskõlastamise
käigus saab avaandmete teemat arutada.
Otsustati: edastada avalike teenuste korraldamise rohelise raamatu esimese etapi
aruteludeks dokumendihaldust puudutav osa dokumendihaldusnõukogule esitatud kujul
(rohelise raamatu koosseisus) .
4. Statistiline aruandlus
L. Karpištšenko tänab nõukogu liikmeid kahe koosoleku vahel esitatud asjalike ettepanekute eest.
Toimub arutelu.
Nõukogu liikmed leiavad, et dokumendivahetusviise puudutavad andmed saab DHSidest välja
võtta. Lepitakse kokku, et esialgu testitakse statistilise aruande koostamist nõukogu liikmete
asutustes, võimalusel ka kõigis maavalitsustes. Seejärel kaasatakse allasutused ja KOVid.
Arutletakse, kas koostada statistika ühe kuu, 2012. aasta või 2011. aasta kohta. T. Viertek teeb
ettepaneku võtta esialgu välja ühe kuu andmed ja liikuda seejärel edasi.
Otsustati: MKM saadab nõukogu liikmetele aruande kokkulepitud koosseisu. Nõukogu
liikmed esitavad oma asutuse statistika aprilli 2012 kohta 15. maiks 2012 MKM-le.
5. Dokumendihalduse

metaandmete

loendi

uuendamine

–
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L. Karpištšenko võtab kokku, mida muudetakse. Muudatuste loetelu on lisatud protokollile (lisa 2,
DH_metaandmeloend_uuendamine.pdf).
K. Ruttas tõstatas dokumendiga seotud kuupäevaliste sündmuste teema seoses dokumentide
kättetoimetamisega eesti.ee teenuse „Minu dokumendid“ kaudu.
L. Karpištšenko: AKI-ga oli arutelu juurdepääsupiirangu teemal. Avaliku teabe seaduses on
näidatud, et piirangu kohta märgitakse dokumendile „ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS“
või „AK“. DHSides on piirangul tavaliselt 2 väärtust: „Avalik“ või „AK“ /“Asutusesiseseks

kasutamiseks“. Süsteemist süsteemi peab liikuma ainult ühe kujuga märge – „AK“. Piirangu algus
on üks kuupäev – loomisest, saamisest, vormistamisest. Piirangu lõppemise kuupäev on alati ja
lõpetav sündmus võib ka olla, olenevalt piirangu alusest. „Pikendatud kuni“ asemel peaks olema
uus piirang, millel võib olla uus alus. Kui enne lõpptähtaega piirang lõpetatakse, siis selle kohta
tehakse lisamärge ja see info peab koos dokumendiga minema ka teise asutusse. Piirangu aluste
kohta võib tulla klassifikaator, võimaluse peaks metaandmeloendis ette nägema. Teabevaldaja
nimi on selle asutuse nimi, kes on pannud piirangu ja see peab liikuma asutusest asutusse.
Toimus arutelu.
Otsustati: MKM saadab nõukogu liikmetele tutvumiseks juurdepääsupiirangu ploki
kirjelduse, mis on koos AKIga läbi arutatud.
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