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Päevakord:

1. Käimasolevad tegevused RIA-s: DHS jätkusuutlikkuse analüüs, hajusDVK, ADIT ja @eesti.ee
2. DHS-ide tugi ja kavandatud tegevused: DVK kapsel 2.1, ADIT, JPP
klassifikaator
3. DHN-i ja MKM ITAO tegevused 2015. ja 2016. aastal
4. DHN-i 2016. a tegevused: arutelu

Liivi Karpištšenko avas koosoleku ja tutvustas kutsustud külalisi Kairi-Ly Einborni MKMst,
Piret Tamme Sisekaitseakadeemiast ja Mihkel Kaevatsit HTMst.
1. Käimasolevad tegevused RIAs: Dokumendihaldussüsteemide (DHS/EDHS)
jätkusuutlikkuse analüüs, hajus-dokumendivahetuskeskus (hajus-DVK), ametlike
dokumentide infrastruktuuri teenus (ADIT) ja isiku ametlik e-posti aadress @eesti.ee
Hannes Kiivet tegi ettekande „DHS jätkusuutlikkuse analüüs ja hajus-DVK“. Ettekande
slaidid on lisatud protokollile.
Hannes Kiivet märkis, et hetkel on andmed antud arendajatele ülevaatamiseks. 2015.a lõpuks
esitab RIA andmed MKM-ile ja ka DHN-ile.
Arutelu peale DHS jätkusuutikkuse analüüsi tutvustust.
Ilona Kään: Analüüsi läbiviimise eesmärk?
Hannes Kiivet: Eesmärk luua baas DHS-ide võrdlemiseks. Selgitada, kas mõni aspekt vajab
toetamist. Milliseid keskseid nõudeid vaja. Näiteks id-kaardi tugi ja bdoc tugi. Kas seda
kehtestada keskse nõudena.
Liivi Karpištšenko: Postipoisi näide. Selgus et Postipoisi platvorm pole jätkusuutlik ja
arendaja lõpetab seetõttu toe. Kas on veel teisi, mis töötavad aegunud platvormil? Postipoisi
vahetajatel oli vaja kaalutlusi, mille põhjal uut süsteemi valida.
Arutelu peale hajus-DVK tutvustust.
Hannes Kiivet: Algul arvasime, et saame lahenduse RIA jõududega ära teha. Nüüd on
selgunud, et vaja välist abi. DVK kapslit muutma ei hakata. Suurem osa DVK päringuid
saame jätta sarnaseks, et ebasoovitavat mõju vähendada. Uus protokoll võimaldab panna
EDHS-i nn oma DVK ja siis pole vaja EDHS-s arendusi teha. Analüüs algab jaanuaris 2016.a.
DVK jääb toimima kuni ülemineku lõpuni. 2016.a ootame koostööd asutustega, et saada hea
ja toimiv lahendus.
Ilona Kään: Miks me seda teeme?
Hannes: Keskset sõltuvust on vaja vähendada. 2007.a oli internetiühendus eklektiline, EDHSd ei olnud online. Täna pole vaja nn „postkontorit“.
Liis Laaneloog: Kuidas toimuvad arendused edaspidi? Kas keskselt organiseeritud? Mis see
maksma läheb?
Hannes Kiivet: RIA keskselt EDHS-e ei arenda. Arendajad kaasatud analüüsi ja protokolli
väljatöötamisse. Analüüsi käigus peab selguma kui kaua üleminek kestab. Kui protokoll
teada, siis ehk on ka võimalik struktuurivahenditest vooru avamist taotleda. Põhirõhk
koostööl arendajatega ja teil koostöö kasutajatega. Et ei tellitaks topelt.
Liis Laaneloog: Kas protokoll sisaldab raamistikku, kuidas tulevikus toimetada?
Hannes Kiivet: Sarnane DVK-ga, kus ka täna on kasutusel protokoll, millele peab EDHS
vastama. Ka täna on nii, et kui protokolli nõuded pole täidetud, siis ei saa teine pool
dokumente vastu võtta.
Liis Laaneloog: Kuidas toimub „kamba peale“ tellitud arenduse edasine haldus ja
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rahastamine?
Hannes Kiivet: Praegune turvaserver jääb alles. DVK liidese vahetab välja uus protokoll. Ei
näe igapäevast ülalhoiukulu lisandumas.
Kärt Allert: Kuidas erasektor kaasa tuleb?
Hannes Kiivet: Erasektoril on võimalik sedasama hajusat protokolli kasutada. ADIT-iga
liitunud eraisikud (194 000) ja ettevõtjad (33 000) saavad suhelda ADIT-i kaudu.
Liivi Karpištšenko: Arenduskulud täpsustuvad projekti käigus.
Hannes Kiivet: Peame läbirääkimisi MKM RISO-ga et saada seda teemat struktuurivahendite
taotlusvooru. Hetkel planeerime ca 10 000 EDHSi kohta.
Terje Mäesalu: Kas rakendusjuhis tuleb?
Hannes Kiivet: Juhis tuleb ja arendajatel on võimalik anda hinnanguid töömahu ja
maksumuse kohta.
Toivo Jullinen: Kui keegi leiab, et ta saab hakkama e-postiga, kui maht on väike, kas siis ta ei
pea hajusat DVK-d kasutama? Küsisin seda ka enne DVK tulekut.
Liivi Karpištšenko: E-post ei ole turvaline. See on siiski eilne päev.
Hannes Kiivet: Keskne komponent kaob ära. Dokumendid liiguvad ikkagi üle X-tee.
Liivi Karpištšenko: Ainus muudatus ongi, et dokumendid liiguvad edaspidi otse DHS-ist
DHS-i, mitte läbi keskse „postkontori“. DVK kapsel, X-tee ja turvalisus jäävad alles.
Liis Laaneloog: Uuel lahendusele tuleks nimi panna.
Hannes Kiivet: DHX on arhitektide poolt pakutud.
Hannes Kiivet märkis, et hetkel on käimas RIA-s DVK valdkonnajuhi konkurss.
Anu Veidenberg tegi ettekande „Eesti.ee teavitusteenus“. Ettekande slaidid on lisatud
protokollile.
Anu Veidenberg märkis, et edaspidi annab isik @eesti.ee aadressi suunamisel nõusoleku
elektrooniliseks suhtlemiseks. Aadressi suunamisel luuakse isikule ADIT-i konto. Asutuste
jaoks on olemas X-tee teenus, mida saab läbi DVK kasutada, et pärida, kas isik on suunanud
oma @eesti.ee e-posti aadressi. MKM-i kaudu tuleb asutustele teavitus teenuse kasutamise
kohta. Massteavitus neile, kes juba on suunanud oma aadressi, läheb välja nädala jooksul. Ka
neile läheb teavitus, kes on andnud rahvastikuregistrisse oma meiliaadressi, kuid ei ole
suunanud @eesti.ee meiliaadressi.
Arutelu.
Kärt Allert: Mis saab teistest kättetoimetamise viisidest?
Hannes Kiivet: Täna on võimalusi veel vähem. Nüüd on võimalus kontrollida, kas isiku
aadress on suunatud.
Liivi: Teised kättetoimetamise viisid jäävad toimima.
Toivo Jullinen: Minul on õiguslikust seisukohast küsimus, kas me ei saa inimestele teha
kohustuslikuks, et ta võtaks endale @eesti.ee aadressi, kui ta saab id-kaardi?
Järgnes elav arutelu, milles osalesid Liivi Karpištšenko, Toivo Jullinen, Hille Oidema ja Reet
Ringo. Räägiti nii sellest, et igal isikul ei ole veel võimalust ja oskusi Internetti kasutada, kui
ka viimaste Interneti-kasutuse uuringute tulemustest Eestis. Samuti Taani lahendusest, kus
igal inimesel on kohustuslik ametlik postkast riigiportaalis ja lisaks toetatakse neid, kes seda
kasutada ei saa.
Kärt Allert: Kas ADIT-i teenus ka muutub?
Hannes Kiivet: ADIT-i poolt liidetakse kõik, kes on @eesti.ee aadressi suunanud. Muudatusi
ei ole.
Toivo Jullinen: E-riiki on vaja arendada, kuna e-ettevõtlust ja e-ühiskonda on vaja arendada.
Kas areng ei peaks olema selles suunas, et minimaalne teenuse pakkumise tase on juba
nutitelefonis?
Liivi Karpištšenko: RIA poolt on tulemas lahendus, kus isik saab valida, kas tema @eesti.ee
aadressile tulnud teated suunata edasi tema isiklikule meiliaadressile, mobiiltelefoni või
tulevikus ka mõnele teisele elektroonilisele seadmele. Asutustele on nn ametliku postkasti
puhul välja pakutud kaks varianti (dokument toimetatakse kätte ADIT-isse või saadetakse link
@eesti.ee e-posti aadressile ja lingi kaudu saab dokumenti lugeda asutuse enda ekeskkonnas). Asutus saadab alati välja ühel või teisel viisil. Asutus peab olema RIA lubatud
saatjate nimekirjas, et @eesti.ee aadressile teateid saata.
Liivi Leomar: Miks on isikul mitu @eesti.ee meiliaadressi? Seal ei toimi alati tagasi saatmine
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jne.
Hannes Kiivet: PPA genereerib iga id-kaardi väljaandmise puhul uue @eesti.ee meiliaadressi.
Asutuse vaatest saata isikukood@eesti.ee meiliaadressile. ADIT toimetab teate edasisaatmise
ise, kui dokument tuli ADIT-isse.
Otsustati võtta esitatud informatsioon teadmiseks.
2. DHS-ide tugi ja kavandatud tegevused: DVK kapsel 2.1, ADIT, juurdepääsupiirangu
aluste JPP klassifikaator
Relika Metsallik-Koppel tegi ettekande. Märksõnad ettekandest:
DVK kapsel 2.1 on hajusa DVK eeldus.
Täna on 84% uuele kapslile üle läinud.
Aasta lõpuks on üle läinud 87% ja 2016.a I pa lõpuks 99%.
Ülejäänud DVK kasutajad (1%) vahetavad tarkvara.
Kapsli arendus täna tegemata SharePoint 2010.
JPP klassifikaatori kasutusele võtmiseks väga palju huvilisi ei ole.
KaM ja MeM on oma DHS-is selle ära teinud.
Arendus ei ole väga suur ja MKM ITAO asutusteülese teenuste programmis osalemine ei tasu
asutuste arvates vaeva. DVK kapsli arendusega koos on see juba otstarbekam.
HTM, PRIA, KeM – SharePoint 2010 kasutajad võtavad JPP kasutusele koos DVK uue
kapsliga
4 ministeeriumi ühismaja dokumendihaldusjuhid – 10.12.15. a koosolekul arutavad JPP
rakendamist.
Arutelu.
ADIT:
Relika Metsallik-Koppel: GoPro (KaM) - kas on ADIT-i tugi olemas? Kas keegi, kellel ADITi tugi on, on saatnud sinna dokumente?
Reet Ringo: Hetkel ei oska ADIT-i kohta öelda.
Liis Laaneloog, Liivi Leomar: Testis töötas. Tundub, et ADIT-is endas on mingi jupp
tegemata. Lauri Tammemägiga testisime.
Kärt Allert: Sama seis nagu JuM-l ja SiM-l.
Otsustati võtta esitatud informatsioon teadmiseks.
3. DHNi ja MKM ITAO tegevused 2015. ja 2016. aastal
Liivi Karpištšenko tegi ettekande „2015. ja 2016. a – MKM ITAO ja DHN“. Ettekande slaidid
on lisatud protokollile.
Arutelu.
Terje Mäesalu: Kutsekoolid kirjutavad praegu oma asjaajamiskordasid. Saatsin neile lingi uue
määruse eelnõule. Kutsekoolide esindajad esitasid soovi, et vaja juhist.
Liis Laaneloog: Kas keegi on e-teenuste loetelus dokumendiregistrit üles märkinud? Mis tüüp
sellele teenusele määrata?
Liivi Karpištšenko: On olemas infoteenus, mida osutatakse väga erinevate kanalite kaudu.
Avalik dokumendiregister on infoteenuse osutamine ühe kanali kaudu, lisaks osutatakse seda
nt vastuvõtulauas ja infotelefonil.
Reet Ringo: Alates 01.01.2016. tuleb KaM-s dokumendihalduse osakond, sh hakkab tegelema
TKTA teemadega ja riigisaladusega. Kaob ära dubleerimine oma majas.
Otsustati võtta esitatud informatsioon teadmiseks.
4. DHN-i 2016. a tegevused
Liivi Karpištšenko avas arutelu.
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Liivi Karpištšenko: Kui tihti 2016.a kohtume?
Liis Laaneloog: 6 korda on varem plaanis olnud.
Liivi Karpištšenko: Kas kolmapäeviti sobib aeg 13.00–15.30? Kas kahepäevane kohtumine
suvel teha? Võib teha ka ühepäevase.
DHN leidis, et kolmapäevane aeg sobib ja planeerida võiks kahepäevase kohtumise.
Liivi Karpištšenko: Ettepanek 2-päevasel kohtumisel „Teenuste korraldamise teabehalduse
aluste“ määruse (TKTA) rakendusjuhisega tegeleda. Kohtumine juuni alguses, 2. nädalal.
Veebruaris esimest korda juhiste teema arutamine. Läbi mõelda, et kes on nõus panustama.
Mida peame vajalikuks rakendamise juhises öelda? ITAO tegeleb 2016. a alguses EDHS-ide
uuringuga.
Kärt Allert: DHNi listi saadeti ligipääsetavuse infokiri. Nendega võiks ühendust võtta. Aprilli
teemaks võtta.
Liivi Karpištšenko: Missuguseid küsimusi sealt tuleks arutada? Aasta lõpuks anda DHN-i
liikmetel tagasisidet.
Liivi Karpištšenko: Veebruaris vaadata EDHS-ide uuringu teemat. Kui oma EDHS-ides
lahedusi, millega ollakse väga rahul, siis võiks ka neid tutvustada. Saaks võrdlevalt eri EDHSides vaadelda. Samuti vaataks neid kohti, millega kasutajad või dokumendihaldurid rahul ei
ole – kas see on üldine probleem või eri EDHS-ides erinev?
Terje Mäesalu: Jaanuaris on HTM-is PINAL-i uuring.
Liis Laaneloog: Praegu Delta uuring ministeeriumis ja kogu haldusala.
Liivi Karpištšenko: Aprilli koosolekule RIA info hajusa DVK ja @eesti.ee kohta. Septembri
koosolekul MKM-i dokumendihalduse juhised.
Pille Noodapera: Uued juhised tulevad RA-l 2016.a alguses. Neid võiks vaadata pigem aprillikui veebruarikuu koosolekul.
Terje Mäesalu: Ministri määruse viimine digitaalseks. Praegu paberil. Meil HTM-is
õigusosakonna juhataja seisukoht, et enne ei lähe digitaalseks kui HMS-i ja VVS-i on
muudetud. Praegu on ka Riigi Teatajale esitamine kohmakas.
Liis Laaneloog: Meie juristide arvates saab määrusi ka praegu elektrooniliselt anda.
Liivi Karpištšenko: Saadan järelepärimise Justiitsministeeriumile ja Riigikantseleile, kuna osa
ministreid ja VV annavad määrusi elektrooniliselt ja ilmselt on põhjendus olemas. Kui vaja,
saaks lahendada ka põhimääruse muutmise kaudu, nagu seda tegi MeM.
Otsustati: 2016.a pidada 5 DHN-i koosolekut – veebruaris, aprillis, juunis, septembris ja
detsembris.

(allkirjastatud digitaalselt)
Juhataja
Liivi Karpištšenko
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