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Päevakord:
1. Ülevaade dokumendihaldusnõukogu ja MKM ITAO 2014.a tegevustest
2. Ülevaade uue DVK kapsli rakendamisest dokumendihaldussüsteemides
3. Dokumendihaldusnõukogu 2015.a tegevuste kavandamine
Liivi Karpištšenko avas koosoleku ja tutvustas nõukogu uusi liikmeid Kaidi Vapperit
Rahandusministeeriumist, Sirje Ludvigit Eesti Maaomavalitsuste Liidust ja Kaimo
Käärmann-Liivet Eesti Linnade Liidust.
1.

Ülevaade dokumendihaldusnõukogu ja MKM ITAO 2014.a tegevustest

Liivi Karpištšenko tegi ettekande dokumendihaldusnõukogu ja MKM ITAO 2014.a
tegevustest. Ettekande slaidid on lisatud protokollile.
Lähemalt rääkis ta Taani kogemusega tutvumisest. Samuti peatus pikemalt
dokumendihaldussüsteemide (DHS) miinimumnõuetel, mille lõppversioon on valmis ja
juhisena väljaandmise kiri kooskõlastamisel MKM-i maja sees. Algul oli idee, et
miinimumnõuded on vajalikud hangete ühtlustamiseks. Nüüd on vajalikkus selles, et DHSe
omavahel võrrelda, kuna uusi DHSe kui sama tüüpi süsteeme ei peaks juurde tekitama. Kui
kirjeldada RIHAs ära kõigi DHSide funktsionaalsus, tekib koordineerijatel ja asutustel
ülevaade, mis tasemel süsteemid kasutusel on. Määrata miinimumnõuete alusel DHSi tase ja
kirjeldada lisafunktsionaalsused. Juhisesse on lisandunud jagu, kuidas süsteemi tase RIHA-s
määrata.
Liivi Karpištšenko tänas kõige tublimaid nõukogu liikmeid 2014. aastal: Liis Laaneloogi,
kelle korraldamisel registreeriti RIHAs nii DHS Delta kui ka kõik seda kasutavad JuMi
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allasutused, Reet Ringot, kes on nii iseenda kui ka kolleegide mõtteviisi muutes KaM-i
asjaajamise oluliselt kaasaegsemaks korraldanud, Irina Ivahnenkot, kelle juhtimisel on RIA
DVK valdkond suure töö teinud uue kapsli juurutamisel ja DVK kasutamisaktiivsuse
suurendamisel (sh hakkasid DVK kaudu dokumente saatma tervelt 113 asutust, kes polnud
varem ühtki dokumenti saatnud).
Kuna hulk nõukogu liikmeid on aasta jooksul vahetunud või lahkunud, ei küsinud ITAO
seekord allasutuste tagasisidet koordineerimistegevuste kohta.
Arutelu 2014.a tegevuste kohta.
Terje Mäesalu: HTM-is on olnud ettevalmistav aasta. Suuri tulemusi veel ei ole. Ette on
valmistatud riigikoolide viimine ühte dokumendihaldussüsteemi 2015.a. Järgmisel aastal on
plaanis ka Rahvusarhiivi toomine Pinalisse, SAP panna Pinaliga suhtlema (näiteks eelarveliste
eraldiste lepingud). Tuua hallatavaid asutusi süsteemi.
Liis Laaneloog: Viimane valitsemisala asutus liitus meie DHS-iga. Patendiamet kasutab nüüd
ka Deltat. Koostöö haldusala dokumendihalduritega tihedam. Toimuvad koosolekud
arendusettepanekute arutamiseks. 2015.a on põhirõhk PPA Delta „päästmisel“.
Liivi Leomar: Põhiline tegevus PPA-s Delta arendamine koostöös JuM-iga. Irina Ivahnenkoga
oli hea koostöö DVK projektis. Kahjuks pole saanud uue kapsliga live’i minna.
Kärt Allert: Jooksvad tööd. 2 ministrit on meie maja jaoks uudne. Meie jaoks on DVK uus
kapsel live’s. Ootame kodanikke eesti.ee kasutama.
Marita Laaban: Riigikantseleis on EDHS-i mobiil-ID liidestamine käimas.
Marve Kaljumäe: Mure DVK-ga. Haldureid on RIA-s ainult üks.
Anna Mõtlik: Nüüd on meil lisaks veel üks uus haldur ISKE, e-ID ja DVK valdkonnas. Õpib
sisse praegu.
Kaidi Vapper: RM-is oli EDHS-i vahetus. Olen ametis olnud 2 kuud, osalenud DVK projektis
ja ADR-i arenduses. DVK-ga on hetkel mitmeid veateateid. Ilmselt on probleemiks seos
väljade kohustuslikkusega. RM-i ADR on pool aastat maas olnud. Tahaks, et 1.01.2015 taas
töötaks.
Riina Velleste: Meil olid eriarendused lähetustele ja koolitustele oma süsteemis. Uuest aastast
lähme puhkuste osas üle riigitöötaja portaali.
Toivo Jullinen: Valmistume Pinali kasutuselevõtmiseks. Seoses sellega on meil olnud
võimalus ja sund oma majas ringi vaadata. Oma majas viisime läbi hindamise. Meil on nüüd
uus, lihtsam ja moodsam liigitusskeem. Samuti on ülevaatlik tabel, et milline protsess millised
dokumente tekitab. Nii tulevad dubleerimise kohad välja.
Pille Noodapera: Ettevalmistuse aasta. Liigitusskeem oli meil aastast 2001. Nüüd uus ja
ülevaatlikum.
Hille Oidema: Suurte saavutusteni pole jõudnud. Uus visuaalne identiteet teeb meie elu
keerulisemaks, kuna meil on ikkagi väga palju välissuhtlust paberil. E-residentsuse
rakendumist ootame. Kui välisriikide diplomaatidel oleks e-residendi kaart, siis saaksime iga
kuu vähendada 22 kg paberdokumente, mida praegu viime Maksu- ja Tolliametisse.
Liis Laaneloog: Välisministeerium ei peaks teistele ministeeriumidele paberdokumente
saatma. Ministeeriumidele sobivad ka skaneeritud dokumendid.
Teised nõukogu liikmed olid Liis Laaneloogiga nõus.
Reet Ringo: Täna on rõõmu valmistanud kaks asja. Tänan neid inimesi, kes on märganud,
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kuidas minu isiklik mõttemall on muutunud. Positiivne tagasiside ka KaM-i ADR-ile.
Eesmärk on olnud arendada EDHS-i elektroonilisemaks. Kogu elutsükli oleme püüdnud läbi
mõelda. KaM-il kadus ära piiratud võrk. Vajalikud asjad on uuest aastast krüptitud. GoPro
saame teha üle veebi kasutatavaks. Oleme liitunud puhkuste osas riigitöötaja portaaliga ja ka
varad on portaali üle viidud. Infohaldusjuht on meie majas ka küberpoliitika juht. Alustame
uut analüüsi, kuna Kaitsevägi ei tulnud GoPro-sse ja Postipoisi arendus on lõppenud.
Toivo Jullinen: KaM on ka arhiivi jaoks mõnevõrra keerulisem, kuna osa tegevusest ei ole nii
avalik. Liigitusskeemide puhul saab hinnata ka mitteavalikku osa.
Reet Ringo: Praegu tehakse KaM-i 4 aasta arengukava ja tegevustesse oleme saanud sisse viia
ka dokumendihalduse, kuna see säilitab teavet asutuse tegevusest.
Sirje Ludvig: Üritame Amphoraga edasi arendada DHS-i, mis sobiks KOV-idele ja suur osa
KOV-e on Postipoisilt minemas Amphorat kasutama.
Kaimo Käärmann-Liive: Postipoisi teemad on üleval, kuna 50-60 KOV-i kasutavad. On olnud
arutelusid, et need asutused kokku võtta ja edasi arendada. BDOC-i lahendus sinna tehakse.
Kuid siiski on see hääbuv süsteem.
Liivi Karpištšenko: Tallinna linn ja Kaitsevägi on omavahelises koostöös BDOC-i arendused
tellinud (sh mobiil-ID). DVK uus kapsel on ka Postipoisi jaoks olemas.
Liis Laaneloog: RM võiks olla uhke riigitöötaja portaali üle. Dokumendihalduri seisukohalt
on hea, et dokumendid ei ringle enam DHSis ja enam ei pea eraldi saatma finantsile.
Liivi Karpištšenko: Kui uuel aastal teete midagi huvitavat, siis kutsuge nõukogu külla ja
näidake ka teistele.
2.

Ülevaade uue DVK kapsli rakendamisest dokumendihaldussüsteemides

Irina Ivahnenko tegi ettekande. Ettekande slaidid on lisatud protokollile.
Irina Ivahnenko tänas piloteerinud asutusi – SiM, SoM, MKM, PõM, RM.
Arutelu.
Irina Ivahnenko: Kui DHS-i RIHA-s ei ole, siis rahastust ei saa. Kesksete projektide jaoks on
ka oluline saada ülevaade DHS-ide kohta RIHA-st.
Liivi Karpištšenko: Oluline on ka DHS-i kasutajaks registreerimine RIHA-s. Otsuseid
arendamiseks tuleks tegelikult teha RIHA-s oleva info põhjal.
Liis Laaneloog: JuM kasutab ka alates 24. novembrist uut DVK kapslit. Kohtutele tuleb uus
DVK kapsel KIS-i arendustega. JuM-i poolt on valmidus olemas. Kohtute liitumine sõltub
KIS-i arendustest.
3.

Dokumendihaldusnõukogu 2015.a tegevuste kavandamine

Liivi Karpištšenko tegi ettekande dokumendihaldusnõukogu 2015.a kavandatavatest
tegevustest, mida on välja pakkunud MKM ITAO. Ettekande slaidid on lisatud protokollile.
Arutelu.
Relika Metsallik-Koppel: Dokumendivahetusviiside mudeli töö käib. Eesmärk välja töötada
klassifikaatori kavand ja selle juurutamise plaan. 20. veebruar 2015 on tööde tähtaeg.
E-vormide ühtlustamine. Puudutab eesti.ee portaali. Tööde tähtaeg 13. märts 2015. Peaks
tekkima mudel ja parandusettepanekud, kuidas vormide arvu vähendada, struktuuri ja
elemente ühtlustada, eeltäitmine.
Liivi Karpištšenko: Dokumendihaldusnõukogult on varem tulnud sisendid suurteks
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muudatusteks – õigusaktide muutmiseks, infohalduse teemasse jne. Ettepanek et teeks
praktiliste tegevuste aasta. DHS-i auditi all mõtleme, et säilitustähtaja ületanud dokumendid
vaadatakse üle ja kui pole vaja tähtaega muuta, siis hävitatakse (enne peab olema arhiivi
hindamisotsus). Aktiivsest kasutusest väljunud ja pikaajalise säilitustähtajaga digidokumendid
antakse üle digiarhiivi. Ka arhiiviväärtusega dokumente saab üle anda, kui arhiiviga kokku
lepitud.
Toivo Jullinen: Arhiiviväärtusega dokumente ja digidokumente pikaajaliseks säilitamiseks ei
tahaks võtta üksikute dokumentide kaupa. Asutuse poole pealt võtab üleandmine aega.
Riigikantselei näitel oli see üsna raske.
Liivi Karpištšenko: Ma ei oleks väga pessimistlik. Pika säilitustähtajaga digidokumente anda
säilitamisele, mitte välja printida säilitamise eesmärgil.
Reet Ringo: Saime just Rahvusarhiivilt oma hindamise akti kavandi. Alates 2017.a hakkavad
KaM-l tulema ainult digitaalsed dokumendid.
Sirje Ludvig: EMOVL pole sel aastal välja saatnud mitte ühtegi paberil kirja.
Reet Ringo, Marve Kaljumäe, Terje Mäesalu: Toetan praktiliste tegevuste aastat.
Terje Mäesalu: Ettepanek et kuna HTM-is ja ka teistes ministeeriumides toimub pidevalt
uuendusi, siis võiks koosolekutel olla osalejate ettekandeid - mis toimub, mis uuendused.
Elava diskussiooni tekitamine on oluline.
Liivi Karpištšenko: Võiksime igal koosolekul pühenduda ühele teemale. Järgmiseks korraks
palun kõigil välja pakkuda teemasid. Samuti ülevaated, et mida ITAO ettepanekutest käima
lükanud või ära teinud. Siis teame, et kus juba midagi toimub.
Kaidi Vapper: Võiksime näidata uuel aastal, kuidas RM-is toimib ADR üle haldusala asutuste.
Alar Teras: Kohtumine ajakirjanikega kui ADR-ide igapäevaste kasutajatega võiks toimuda.
Liivi Karpištšenko: Ettepanek on kogu aasta tööplaani mitte kinnitada. Võtame päevakorda
jooksvalt praktilised teemad.
Otsustati: Dokumendihaldusnõukogu koosolekud toimuvad 2015.a kolmapäeviti alates
kella 13.00. Koosolekute arv sama mis 2014.a. Üks koosolek toimub Tartus. Igal
koosolekul otsustatakse järgmise koosoleku teema. 2015.a esimene koosolek on
veebruaris, teemaks ADR-id.

(allkirjastatud digitaalselt)
Juhataja
Liivi Karpištšenko
Lisa:

Liivi Karpištšenko ettekande slaidid
Irina Ivahnenko ettekande slaidid

Protokollija
Alar Teras

