RIHA KOOSKÕLASTAJATE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Tallinn

16.03.2016

Algus kell 13:00, lõpp kell 16:00
Võtsid osa Maris Juha (AKI), Piret Randmäe (RA), Keiti Pärn (MA), Mall Kivisalu (MA),
Ene Jüriska (MA), Sulev Õitspuu (MA), Hanno Kuus(MA), Mariliis Aren (MA), Kaia Kulla
(SA), Maret Priima(SA), Helju Nagelmann (SA), Eero Vegmann (RIA), Riina Kivi (RIA)
PÄEVAKORD:
1. Eero Vegmanni poolt tõstatatud teemad
-

Kooskõlastajate ühise juhendi tagasiside ning lahtised küsimused.
Kooskõlastajate poolt kontrollitavate koondnõuete tabeli tagasiside ja lahtised
küsimused.

RIA saadab juhendi ja koondnõuete tabeli kooskõlastavatele asutustele arvamuse
avaldamiseks ning seejärel kinnitatakse juhend RIA peadirektori käskkirjaga.
-

RIHA määruse muudatuse jõustumisel hakatakse RIHAs kooskõlastama ka
dokumendihaldussüsteeme, seni neid ainult registreeriti.
Arutelu, millist dokumentatsiooni iga kooskõlastaja DHSide kohta RIHAst soovib
saada, et kooskõlastamise otsust teha.

Eero Vegmann saadab kooskõlastajatele metaandmeloendi ja DHSi metaandmete
võrdlustabeli ning AKI, SA ja MA hindavad milliste metaandmete DHSis olemasolu
kontrollimine on nende pädevuses.
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-

Teenusliideste kooskõlastamine - kas kooskõlastajad soovivad neid ka edaspidi
kooskõlastada või peaks neid ainult registreerima.

Teenusliidesed on andmekogu osad, nende abil kantakse andmeid andmekogusse või
väljastatakse andmeid. Otsustati, et teenusliideseid kooskõlastatakse ka edaspidi.
-

RIHA testkoolitusel üleskerkinud küsimused kooskõlastajatele.

Kas mänguautomaatide aadressiandmed ikka peab pärima aadresiandmete süsteemist? (EMTA
küsimus)
VASTUS: Kui tegemist on Eesti aadressidega, siis kindlasti, kui tegemist on
mänguatomaatidega laevadel vms asukohtades, siis pole vajalik.
Kas arhiiviväärtuslikud andmed peab Rahvusarhiivile üle andma või võib neid andmeid
säilitada ka infosüsteemis? (PRIA küsimus)
VASTUS: Kui asutusel on neid andmeid oma tööks vaja, siis võib ka infosüsteemis neid
hoida; kohustust andmete üleandmiseks pole.
2. Eesti geoportaal ja metaandmed
Sulev Õitspuu andis ülevaate Eesti geoportaali ja RIHA kokkupuutepunktidest või
võimalikust ühisosast. Eesti Geoportaalis on ruumiandmed avalikkusele kättesaadavaks tehtud
vaatamis- , allalaadimis-, transformeerimisteenuste kaudu. Geoportaalis on INSPIRE
direktiivi lisades loetletud ruumiandmevaldkondade metaandmed. Ka RIHAs on
ruumiandmeid, mille metaandmed võiksid olla kirjeldatud geoportaalis ja selle vahendusel
kättesaadavaks tehtud, hoolimata sellest, kas on tegemist INSPIRE lisades määratletud
valdkonnaga või mitte.
Kas oleks võimalik vastastikku linkida RIHAs Eesti geoportaalile ja vastupidi, et kasutajad
saaksid maksimaalselt kätte kogu võimaliku informatsiooni ja ka teenused?
VASTUS: INSPIRE valdkondade ruumiandmete ristkasutusest RIHAs on enne ka juttu olnud.
Palun koostage Maa-ametis küsimustik, mis oleks sisendiks RIHA arendusel, et taotleja saaks
määratleda ruumiandmete olemasolu infosüsteemis RIHAsse andmete sisestamisel.
Täpsustades, millise INSPIRE lisa valdkonna ruumiandmetega on tegemist jm.
3. Riina Kivi andis ülevaate uue RIHA arendusprotsessist
RIHA arendus toimub moodulite kaupa, mingi aeg toimivad nii vana kui uus keskkond
(kasutajale tehakse üleminek võimalikult lihtsaks).
Esimese tööna on läbi viidud RIHA protsesside ärianalüüs. Selle alusel on alustatud esimeste
uute moodulite arendamisega.
Käimas on projekt, mille raames viiakse läbi RIHA andmeanalüüs ning projekteeritakse ja
realiseeritakse andmete kirjeldamise moodul (tähtaeg juuli 2016).
Andmeanalüüsi käigus võrreldakse tänase RIHA andmeid vastu kooskõlastajate nõudeid, st
milliseid andmeid on RIHAs vaja, et kooskõlastajad saaksid oma nõuete täitmist kontrollida.
Arendaja kinnitab analüüsi tulemid kooskõlastajatega.
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Järgmise projektina projekteeritakse ja realiseeritakse kooskõlastusmoodul ja andmete koguja
(harvester) komponent (esialgne tähtaeg detsember 2016).
RIHA
arendused
ja
teekaart
aasta
2017
lõpuni
on
leitav
siit:
https://www.ria.ee/public/RIHA/Uus_RIHA/RIHA_teekaart_veebi.pdf .
4. Muud küsimused
Praegu on käsil haldusreformi läbiviimine ja sellega seonduvalt juhtis Mall Kivisalu
tähelepanu sellele, et tuleks kindlasti juba nüüd mõelda IT valdkonnas vajalikele
muudatustele, mis haldusreformi läbiviimise tulemusel kaasuvad.
Otsustati, et järgmise kooskõlastajate kohtumise korraldab Rahvusarhiiv Tartus käesoleval
aastal.
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