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Tallinn

Algus:
Lõpp:
Juhatas:

14.30
16.20
Liivi Karpištšenko

Protokollis: Alar Teras
Võtsid osa:

Liis Laaneloog (JuM esindaja)
Terje Mäesalu (VäM esindaja asendaja)
Aila Schmidt (KuM esindaja)
Mait Kask (HTM esindaja)
Kristiina Laius (KeM esindaja)
Liivi Leomar (SiM esindaja)
Mariko Männa (MKM esindaja)
Kärt Allert (SoM ja RaM esindaja)
Janno Lepind (RIA esindaja asendaja)
Kaimo Käärmann-Liive (Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja saabus kell 15.30)
Külli Vanaselja (MeM esindaja)
Elle Vahur (KaM esindaja)
Kaire Karp (Riigikantselei esindaja)

Puudusid:

Pille Noodapera (RA esindaja)

Kutsutud:

Riina Maat (RM)
Marit Kollo (Fontes)
Yngve Rosenblad (Kutsekoda)
Riina Tilk (Kutsekoda)
Irma Estra (Kutsekoda)
Helena Kõrge (MKM ITAO)

Päevakord:

1. Dokumendihalduse tööpere.
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2. Tööjõutrendid ja -vajadused administratiivtöös. Teabe- ja dokumendihalduse
kutsestandardid.
3. Järgmine koosolek, muud küsimused
Liivi Karpištšenko avas koosoleku ja tutvustas nõukogu uut liiget Kaire Karpi, liikmete asendajaid
ning kutsustud külalisi.
1. Dokumendihalduse tööpere
Riina Maat ja Irja Rae tutvustasid Vabariigi Valitsuse 08.11.2012 määruse nr 92 “Riigi
ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja
teenistuskohtade liigitamise kord“ lisas 4 olevat teenistuskohtade klassifikaatorit. 2018.a muudeti
teenistusgrupi nimetust; asjaajamine ja dokumendihaldus. Tasemeid on kokku 5. Kasutusel ka
paralleeltasemed 2. ja 3. tasemel. Paralleeltase nende töökohtade jaoks, kes tegelevad
riigisaladusega. 2.a tasemel 3.b tasemel olevad ametikohad võivad planeerida ja korraldada
lähetusi. Teenistusgruppe vaadatakse üle korra aastas. Kui vaja veel muuta, siis ettepanekuid
oodatakse 15. juuniks 2019. Muudatus jõustub siis 01.01.2020.
Arutelu.
Liivi Karpištšenko: Tööperega on lähedalt seotud arhiivinduse tööpere. Jälgiti ka erasektori
töökohti.
Marit Kollo: Erasektoris jäi siiski tööpere nimetus samaks. Kui võimalik, siis võrdleme tööperesid
ja kirjeldame neid ühiselt.
Liivi Karpištšenko: Peame mõtlema ka teabehaldusest üle süsteemide, praegu pole kõik kaetud.
Vastuvõtmisel on riikliku statistika seadus. Seal on andmehalduse teema sees. Lisaks on
korraldada juurdepääsupiirangute seadmine, sisu haldus veebides jne. Teine mure on selles, et
teenistusgrupis on kirjeldatud töid, mida enam ei tehta.
Ettepanekud arutelust:
1. taseme p 1 ning 2. taseme p-d 1 ja 2: kuidas erinevad? Sõnade mäng. Ettepanek sõnastust muuta.
Kantseleis 1. taseme tööd ei olegi.
Reisiteenuse tagamine – lähetuste korraldamine. 3. taseme kohta ettepanek.
3. tasemele sisekoolitused ja juhendamised sisse tuua.
4. ja 5. tase EDHSde arendusettepanekud ja arendustegevuses osalemine.
Otsustati: Nõukogu liikmetel esitada ettepanekud teenistusgrupi ülesannete muutmiseks
esimesel võimalusel MKM ITAO-le.

2. Tööjõutrendid ja -vajadused administratiivtöös. Teabe- ja dokumendihalduse
kutsestandardid.
Yngve Rosenblad ja Riina Tilk Sihtasutusest Kutsekoda tegid ettekande. Ettekande slaidid on
lisatud protokollile.
Irma Estra Sihtasutusest Kutsekoda tegid ettekande. Ettekande slaidid on lisatud protokollile.
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Arutelu.
Irma Estra: Eelmine dokumendihalduri tase 6 kutsestandard on väga detailsete osadega. Praegu
tehakse sisuliselt uut standardit.
Liivi Karpištšenko: ISO on hääletusele pannud ettepaneku luua standard terviklik
teabehaldus/infohaldus (Information Governance). Prantsusmaa ettepanek. Olemas visand. Üksühele võetud mõtteid meie infohalduse kontseptsioonist. Eesmärk vaadelda infot üle süsteemide
ja teha info õigele inimesele õiges kohas ja õiges vormingus kättesaadavaks. Riikliku statistika
seadus koos AvTS-i muudatustega on Riigikogus kolmandal lugemisel. Seal teemaks
andmehaldus. Selle koordineerijaks saab Statistikaamet. Selle täpsemaks sätestamiseks tuleb
TKTA muudatus.
Nõukogu otsustas võtta informatsiooni teadmiseks.

3. Järgmine koosolek, muud küsimused
Liivi Karpištšenko teatas, et järgmine koosolek toimub 02.04.2019. Esialgset päevakava
muudame. Käisin kuulamas innotiimi ülevaadet õigusloome protsessi muutmisest koos EISi
uuendamisega. Suured muudatused on plaanis. EIS-i poolel koostöö – õiguslooja tööriista
arendajatega, Riigikogu menetlussüsteemiga ja Riigi Teataja on ka kaasatud. Teeme tutvustuse
aprillis. Teine teema on Sotsiaalkindlustusameti näide liigitusskeemi kohta üle süsteemide.
Tänas riigihangete väljavõtete eest liigitusskeemidest. Valdavalt ühe reana ja seosed kahe
süsteemiga. Üheselt välja ei loe, kus süsteemis mis toimub. Vaatame koos RaM esindajatega edasi,
saadame täpsustavaid küsimusi. Järgmisele koosolekule ei jõua veel kokkuvõtet teha.
Liivi Leomar teatas, et lahkub alates 28.02.2019 SiM-ist ja ei ole siis enam nõukogu liige.

(allkirjastatud digitaalselt)
Liivi Karpištšenko
Koosoleku juhataja
Lisa: Yngve Rosenblad ja Riina Tilk ettekande slaidid
Irma Estra ettekande slaidid

Alar Teras
Protokollija

