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Sissejuhatus
Kooskõlastame ja registreerime RIHAs (riigi infosüsteemi haldussüsteemis)
andmekogusid/infosüsteeme, kooskõlastame XML-põhiseid dokumendiliikide
andmekirjeldusi ning registreerime RIHAs ka muid XML-varasid. Kokkuvõtte annab ülevaate
meie kooskõlastamisest RIHAs ning seda toetavatest tegevustest 2017. aastal. Kokkuvõttes
pole kajastatud XML-põhiste dokumendiliikide andmekirjelduste kooskõlastamist, sest
möödunud aastal selliseid XML-varasid meile kooskõlastamiseks ei esitatud.
Ülevaade kooskõlastamist toetavatest tegevustest
1. novembril avasime uue RIHA. Vanast RIHAst kandsime uude RIHAsse 1654
andmekogu/infosüsteemi metaandmed. Kuna RIHA andmekoosseis jäi samaks, siis RIHA kui
andmekogu põhimäärust ei muudetud. Esimene kooskõlastamisele esitatud infosüsteem uues
RIHAs oli maksukohustuslaste registri maksemoodul.
Andmekogudele/infosüsteemide kooskõlastamist RIHAs toetab peale RIHA arenduse ka
koostöö RIHA kasutajatega. Selleks toimuvad regulaarsed kohtumised RIHA võrgustiku
liikmete ning kooskõlastajatega.
Andmekogude/infosüsteemide kooskõlastajad kogunesid möödunud aasta kevadel (8. mail)
rahvusarhiivi uues hoones. Kohtumisel andsime ülevaate RIHAsse kogutud andmete
korrastamise tegevustest 2016. aastal ja 2017. aasta esimeses pooles ning tutvustasime RIHA
arendusi. Rahvusarhiiv tutvustas andmekogude kogumise põhimõtteid ja andmekogude
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arhiveerimist. Statistikaamet selgitas Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori EHAK
muudatusi seoses haldusreformiga. Vaata täpsemalt kohtumise protokollist.
RIHA võrgustiku liikmetega kohtusime möödunud aastal kahel korral. Võrgustik ühendab
asutuste äri- ja IT-pooled kogemuste ja hea praktika vahetamiseks ning otsib üheskoos
lahendusi RIHA kasutamisega seotud muredele.
Kevadel (25. mail) toimunud kohtumisel osales 27 võrgustiku liiget. Tutvustasime osalejatele
uue RIHA arendusi ja tehnilist lahendust ning näitasime arendatava rakenduse prototüüpi.
Grupitöödes said andmekogude/infosüsteemide omanikud sõnastada ootusi kooskõlastajatele
ja kooskõlastajad oma ootusi andmekogude/infosüsteemide omanikele. Üheskoos arutasime
ka andmekogude/infosüsteemide kommenteerimise lahenduse üle uues RIHAs. Vaata
täpsemalt seminari kokkuvõttest.
Sügisel (29. septembril) aset leidnud võrgustiku kohtumisel osales 30 liiget. Andsime
võrgustiku liikmetele ülevaate pärast eelmist võrgustiku kohtumist RIHA arendusprojektis
tehtud töödest ning tutvustasime nägemust loodavadest abimaterjalidest uuele RIHA-le ning
pakkusime visiooni nõuete halduse protsessist uues RIHAs. Rühmatöödes arutati, millisel
viisil peaks RIHA pakkuma kasutajatele tuge rakenduse kasutamisel ja kuidas oleks koolitusi
efektiivsem läbi viia ning analüüsiti tutvustatud visiooni nõuete haldamisest. Tutvu kohtumise
kokkuvõttega.
1. novembril, uue RIHA avamise päeval, toimus 103 osalejaga RIHA infopäev (vaata
infopäeva salvestust), kus tutvustasime riigi infosüsteemi haldussüsteemi uut versiooni ning
toimus diskussioonipaneel riigi infosüsteemi haldamise teemal.
Sõlmisime lepingu uuele RIHA-le koolitusmaterjalide loomiseks ja koolituste korraldamiseks
Tallinna Tehnikaülikooliga. Koolitaja viib kahe aasta jooksul läbi kuni 35 klassikoolitust
andmekogude/infosüsteemide omanikele ja kooskõlastajatele, koostab iseõppeks
koolitusmaterjalid ja kohandab neid sõltuvalt RIHA arendustest ning täiendab RIHA
kasutusjuhendeid. Koolitusmaterjalid on avaldatud RIHA juhendite veebilehel.
Võrgustiku kohtumised, infopäev ja koolitused toimusid ning koolitusmaterjal töötati välja EL
struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" Euroopa
Regionaalarengufondi rahastusel.
Jätkusid regulaarsed kohtumised siseministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti ning
siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega, kus muuhulgas andsid asutused
ülevaate oma andmekogude/infosüsteemide metaandmete korrastamisest RIHAs. Toimusid
nõustamiskohtumised maksu- ja tolliametiga, keskkonnainspektsiooniga ning
keskkonnaministeeriumiga.
Statistiline ülevaade RIA-le kooskõlastamiseks esitatud
andmekogudest/infosüsteemidest
2017. aastal esitati meile andmekogusid/infosüsteeme kooskõlastamiseks 73 korral, mis on
ligikaudu kolmandiku võrra vähem kui eelneval aastal ja peaaegu kaks korda vähem kui 2015.
aastal. Vähenes nii andmekogude/infosüsteemide kooskõlastamine asutamiseks kui ka
andmekooseisu muutmiseks, samale tasemele jäi kasutusele võtmise ja lõpetamise
kooskõlastamisele esitatud andmekogude/infosüsteemide hulk (vt joonis 1).
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Joonis 1. RIA-le kooskõlastamiseks esitatud andmekogud/infosüsteemid (2015-2017)

Möödunud aastal tehtud 76st kooskõlastamise otsusest 88% olid kooskõlastavad otsused.
2016. aastal kooskõlastamisele esitatud 10 andmekogu/infosüsteemi osas tegime otsused
2017. aastal. 7 andmekogu/infosüsteemi osas, mis esitati kooskõlastamisele 2017. aastal,
tegime otsused 2018. aastal.
Ülevaade RIHAsse esitatud andmete korrastamise tegevustest
Möödunud aasta jaanuaris saatsime teavituse nendele andmekogude/infosüsteemide
omanikele, kellel selleks ajaks oli mõni kanne olnud RIHAs üle ühe aasta
„sisestamisel“ staatuses. Andsime teada, et kui määratud ajaks meile tagasisidet sisestamise
jätkamise kohta ei laeku, siis eemaldame RIHAst sellise poolikult täidetud kande. Selliseid
kandeid oli möödunud aasta alguses 244. Pärast määratud tähtaega eemaldasime RIHAst 149
kannet.
Veebruaris tuletasime X-tee liikmetele meelde kohustust hoida kontaktandmeid RIHAs
ajakohastena. Teavituse said ka need X-tee liikmed, kellel organisatsioon RIHAs
registreerimata. Sellise teavituse said meilt 105 X-tee liiget, kellest 24 polnud
organisatsioonina RIHAs registreeritud. X-tee liikmete kontaktisikute andmeid kasutame
liikmete informeerimiseks ja X-tee kasutamise raportite edastamiseks.
Juulis andsime 40 kande omanikule teada, et korrastamise eesmärgil eemaldame RIHAst
nende märkega „Ei asutata“ kande, kui määratud ajaks ei anta teada, et selline kanne peaks
jääma RIHAsse. Selle korrastamise tulemusel eemaldasime augustis RIHAst 39
andmekogu/infosüsteemi kannet.
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