21.01.2019

Kaasaegne
teabehaldus (1)

Teabehalduse alused, teenused.
Dokumenteerimise vajalikkus, teabe
haldamine.
Valdkonda reguleerivad õigusaktid.
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Mis on mis?
Dokumendihaldus
Infohaldus
Teabehaldus

Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused (TKTA)
§ 3. Teabehaldus
Teabehaldus on tegevus, mis toetab asutuse ja avaliku sektori
eesmärkide saavutamist teabe haldamise, jagamise ja
vahetamisega kõigis infosüsteemides ja andmekogudes.
Teabehalduse alategevused on andmehaldus,
dokumendihaldus, sisuhaldus sise- ja välisveebis ning teabele
juurdepääsu ja teabe kaitse korraldamine.

Teenused vs
dokumendihaldus
Dokumendihalduse korraldus üha enam
seotud teenuste pakkumisega, mida
osutatakse sihtrühmale
Organisatsioonisisene töökorraldus või
Tegevus suunatud väljapoole organisatsiooni.
 Avalikud teenused peavad olema kasutajakesksed ja looma
väärtust ühiskonnale. Mida paremini kasutatakse riigi
infosüsteemi võimalusi ja selles olevat teavet, seda paremad
on teenused (MKM)

Otsene avalik teenus

Proaktiivne teenus

Otsene avalik teenus on teenus, mida asutus osutab füüsilisele
või eraõiguslikule juriidilisele isikule tema tahtel, sealhulgas
eeldataval tahtel, teeninduskontakti kaudu mis tahes
suhtluskanalis ja mis võimaldab isikul täita seadusest tuleneva
kohustuse või kasutada seadusest tulenevat õigust.

Proaktiivne teenus on otsene avalik teenus, mida asutus
osutab oma initsiatiivil, isikute eeldataval tahtel ja riigi
infosüsteemi kuuluvate andmekogude andmete alusel.
Proaktiivne teenus osutatakse automaatselt või isiku
nõusolekul.

Otsene avalik teenus ei ole nn ehtne avalik teenus, nagu näiteks:
kutsehariduse andmine; metsade kaitse; riigitulude kogumine.

Kui õigus või kohustus tekib, osutab infosüsteem teenuse
automaatselt või küsib isiku nõusolekut (pakub teenust):
lapse ravikindlustus tema sünnil; ühe-kliki
maksudeklaratsioon – isik kinnitab ettevalmistatud
deklaratsiooniga nõustumist.

Otsene avalik teenus on isiku asjaajamine asutusega, nagu
näiteks: kutsekooli sisseastumise sooviavaldus; metsateatise
esitamine; maksudeklaratsiooni esitamine
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Sündmusteenus teenus

„Suhtluskanalid“

Sündmusteenus on otsene avalik teenus, mida mitu asutust osutab
ühiselt, et isik saaks täita kõik kohustused ja kasutada kõiki õigusi, mis
talle tekivad ühe sündmuse või olukorra tõttu. Sündmusteenus koondab
mitu sama sündmusega seotud teenust kasutajale üheks teenuseks, nt
töötaja töölevõtmine.

Teeninduskontakt on isiku pöördumine asutuse või asutuse
pöördumine isiku poole, sh veebilehe vm elektroonilise
lahenduse kaudu. Suhtluskanal on elektrooniline või
füüsiline.

Tööandja esitab töötaja töölevõtmise teabe Maksu- ja Tolliametile,
teave edastatakse automaatselt Haigekassale (ravikindlustus),
Töötukassale (töötuskindlustus) ja Tööinspektsioonile (töötamise fakt)
ning tööandja ei pea nimetatud asutustega eraldi suhtlema. Teenuse
sihtrühm on tööandjad, üks huvirühmi aga töövõtjad, kellele on tagatud
erinevate õiguste realiseerimine.
Teenuste kohta leiab rohkem infot http://mkm-itao.github.io/itao/tkta

Tugiteenused
Tugiteenust osutab asutus enda või teise asutuse
ametnikele või töötajatele. Tugiteenus toetab
asutuse ülesannete täitmist.

Tugiteenused on nt: raamatupidamine;
personalitöö; dokumendihaldus; hangete
korraldamine; IT tugi.
Iga tugiteenus mõjutab otseselt või kaudselt avalike
teenuste kvaliteeti.

Dokumendihalduse
korraldus
Dokumenditöö korralduses on oluline hinnata:
 organisatsiooni äritegevust, organisatsiooni
tegevuste iseloomu
 organisatsiooni tegutsemise vormi (ühistus, AS,
valitsusasutus, vm)
 sektorit, kuhu organisatsioon kuulub
 haldusala, mille sees organisatsioon tegutseb

Elektroonilised kanalid on näiteks: e-iseteenindus;
teabevärav eesti.ee; veebileht/portaal; nutirakendus;
digitelevisioon; e-post; telefon; faks; tekstisõnum.
Füüsilised kanalid on näiteks: post; letiteenus büroos;
kliendi juures osutatav (kliendi kodus, firmas).

Teenused vs
dokumendihaldus (2)
 Teenuste korraldamisel on oluline lähtuda
protsessi- ehk kvaliteedijuhtimise põhimõtetest,
arvestades kõiki kanaleid, osapooli, rolle,
tehnoloogiaid.
 Protsessina käsitatakse põhiülesande täitmisele
või teenuse osutamisele suunatud tegevuste
korrastatud kogumit.

Dokumenteerimise
kohustus
 õigusaktidest tulenev kohustus - organisatsiooni
funktsioonidest tulenevad ülesanded tuleb
dokumenteerida
 sisuline, praktiline dokumenteerimise vajadus

Dokumendihalduse korraldus organisatsiooni tegevuste toetamine
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Dokumendihalduse
korraldus

TKTA - dokumendihaldus
Dokumendihaldusena teabehalduse
alategevuse tähenduses käsitatakse
traditsioonilist dokumendihaldust, mis osaleb
◦ teabe korrastamises ning mis korraldab nimetatud
teabe (dokumendid ja arhivaalid) haldamist,
menetlemist, vahetamist ja sellele juurdepääsu,
◦ kui see teave on jäädvustatud paberile, faili või
e-posti sõnumisse.

Praktiline vajadus
◦ info süstematiseerimine, info leidmine
◦ „ühismälu“ loomine (üleandmise-vastuvõtmise
protsess)

Head tavad dokumenditöö korraldamisel
◦ dokumentide loomine, arvestades nende
tõendusväärtust (sisunõuded)
◦ arhiveerimise võimalusi
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Valdkonda reguleerivad
õigusaktid

Dokumendihalduse
korraldus
Dokumendihaldus - halduse ala, mis tegeleb
◦ dokumentide loomise, saamise, alalhoidmise, kasutamise
ning
◦ eraldamise tõhusa ja süstemaatilise ohjega,
◦ sh organisatsiooni tegevust ja toiminguid kajastava
tõenduse ja informatsiooni dokumendisüsteemi
hõlmamise ning
◦ dokumentidena alalhoidmisega (ISO 15489:2017)

Organisatsiooni tegevusi mõjutavad nõuded, mis
tulenevad paljudest õigus- ja muudest normatiivaktidest:

Kohustus dokumenteerida äritegevusest, õigusruumist ja
mujalt valdkondadest tulenevad nõuded.

◦ Soovituslikud juhised, eeskirjad, näidised jt nn hea tava juhised.

Valdkonna „hea tava“ eeldab

◦ Seadused (ArhS, AvTS, HMS, IKS, MSVS….)
◦ Vabariigi Valitsuse määrused (TKTA, arhiivieeskiri)
◦ Ministri määrused ja käskkirjad
◦ Kohaliku omavalitsuse määrused
◦ Eesti ja rahvusvahelised standardid, nt „kirjastandard“

◦ Tegevusvaldkonda reguleerivad õigusaktid!

Dokumendihalduse
valdkonna õigusaktid

• organisatsioonis on dokumendihaldus
reglementeeritud

Dokumendihalduse valdkonda ühtselt ja
terviklikult reguleerivat seadust Eestis ei
ole.

• reglementeeritud nõuetest kinnipidamise
eest on määratletud vastutus – kus?

◦ Normatiivse baasi moodustavad mitmed
seadused ja määrused.
◦ Riiklikud õigusaktid (seadused, määrused)
◦ Standardid – parem praktika!
◦ Juhendid, juhised

• Nt - vastutus dokumentide haldamise eest?

21.01.2019
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Õgusaktid

Arhiiviseadus

Seadused
◦
◦
◦
◦
◦

Arhiiviseadus
Avaliku teabe seadus
E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus
Isikuandmete kaitse seadus
Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse
pöördumise esitamise seadus
◦ Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus
◦ Keeleseadus jt

Määrused

◦ Arhiivieeskiri
◦ Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused

Määrus „Arhiivieeskiri“ on arhiiviseaduse
rakendusakt

Avaliku teabe seadus (2)

• teabevaldaja, avalikud ülesanded

◦ Juurdepääs teabele võimaldatakse
teabevaldaja poolt:

• avalik teave, teabe avalikustamine

• teabenõue, vastamise tähtajad
Avalik teave on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale
jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud
või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides
sätestatud avalikke ülesandeid täites.
JANNE KERDO

◦ dokumendihalduse aluste kehtestamise ning Rahvusarhiivi ja
kohaliku omavalitsuse arhiivi tegevuse alused.

◦ reguleerib ja täpsustab seaduses toodud nõudeid

Avaliku teabe seadus
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◦ dokumentide hindamine, arhivaalide kogumise ja
säilitamise, neile juurdepääsu võimaldamise, nende
kasutamise korraldamise ja vastutuse nende
kasutamiskõlbmatuks muutmise ja hävitamise eest.

◦ teabenõude täitmisega;
◦ teabe avalikustamisega.
◦ TEABENÕUE – vastamise tähtaeg
viivitamatult, hiljemalt 5 tööpäeva
jooksul
◦ Teabenõude menetlemine!
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E-identimise ja e-tehingute
usaldusteenuste seadus

Isikuandmete kaitse seadus
Andmeid ei saa kaitsta teadmata, mis andmed organisatsioonis
olemas on, kus nad paiknevad, mis tingimustel neid hoitakse ja
kuidas kasutatakse.

• Digitaalallkirja loetakse e-allkirjaks, mis vastab
euroopa parlamendi ja nõukogu määruse
kvalifitseeritud e-allkirja nõuetele.

• Digitaalset templit loetakse e-templiks, mis vastab
kvalifitseeritud e-templi nõuetele.

IKÜM (AKÜM) määratleb
◦ Tavalised isikuandmed
◦ Eriliiki isikuandmed
◦ Tundlikud isikuandmed

(mõjuhinnangu tegemise seisukohast,
nendeks võivad olla andmed, mille avaldamisega kaasneb oht elule ja
tervisele, identiteedivargusele ning kui võib kaasneda varaline ja
mainekahju jms)
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Andmekaitse reform

Isikuandmete töötleja

Alates 25. mai 2018!
Uus IKS alates 15.01.2019!

… on füüsiline või juriidiline isik, välismaa äriühingu
filiaal või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes
töötleb või kelle ülesandel töödeldakse isikuandmeid.

Mõisted:
◦ Isikuandmete kaitse üldmäärus (IKÜM), andmekaitse
üldmäärus (AKÜM)
◦ Andmekaitsespetsialist (AKS)
◦ Andmekaitsetingimused
◦ Isikuandmete töötlemisülevaade (mitte „IA töötlemise toimingute
register“)

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise
ning kollektiivse pöördumise esitamise
seadus

Isikuandmete töötleja määrab kindlaks:
•
•
•
•

isikuandmete töötlemise eesmärgid;
töödeldavate isikuandmete koosseisu;
isikuandmete töötlemise korra ja viisi;
isikuandmete kolmandatele isikutele edastamise
lubamise.

MSVS – adressaat!

Seadus sätestab märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise
korra niivõrd, kuivõrd see ei ole sätestatud teise seadusega,
ning reguleerib kollektiivse pöördumise esitamise korda.

 Märgukiri (ettepanekute esitamine, teave esitamine
adressaadile)
 Selgitustaotlus (adressaadilt teabe taotlemine, mille
andmiseks on vajalik adressaadi käsutuses oleva teabe analüüs,
süntees või lisateabe kogumine; õigusalase selgituse taotlemine)

Vabariigi Valitsuse määrus „Teenuste
korraldamise ja teabehalduse alused“

Märgukirja või selgitustaotluse adressaat on riigi-,
kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku
juriidilise isiku asutus, organ, ametnik, töötaja või
kollegiaalorgani liige
Märgukirja või selgitustaotluse adressaat on ka
mittetulundusühing, sihtasutus, füüsilisest isikust
ettevõtja ja äriühing teabe puhul, mis puudutab riigi
või kohaliku omavalitsuse eelarveliste vahendite
kasutamist.

Teabehalduse korraldamine
Teabehalduse korraldus peab tagama:

Määrusega kehtestatakse teenuste
korraldamise ja teabehalduse alustena
nõuded:

1) teabe kvaliteedi ja kättesaadavuse;
2) teabe hoiu, vahetamise ja kasutamisega seotud riskide
maandamise ja kulude vähenemise;
3) teabehalduse järjepidevuse ametniku või töötaja
teenistus- või töösuhte lõppemisel, asutuse töökorralduse
muutmisel ning ametniku avaliku võimu teostamise
õiguse peatumise või töötaja ajutise äraoleku ajal -

 teenuste korraldamisele ja arendamisele;
 teabehalduse korraldamisele.

Avalikke ülesandeid täitvatele asutustele ja
isikutele – teabehalduse korraldamine.

DOKUMENDIHALDUSE KORRALDUSE
JÄRJEPIDEVUS!
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Teave
Teabena käsitatakse TKTA määruses
avaliku teabe seaduses nimetatud teavet
(avalik teave) ning arhiiviseaduses
nimetatud teavet (dokument, arhivaal),
mis on jäädvustatud mis tahes viisil ja
mis tahes teabekandjale.

Teabe säilitamine, kasutamine
 Tagada teabe säilimise ja kasutatavuse kuni üleandmiseni
avalikku arhiivi või kuni hävitamiseni (lähtuda arhiivieeskirjast
ja arvestada Rahvusarhiivi juhiseid) – arhivaalid!

 Teavet võib infosüsteemis sisestada, kasutada või muul viisil
töödelda isik, kellel on asjakohased õigused ja kelle
isikusamasus on tuvastatud.
Teabe loomine ja haldamine peab olema kirjeldatud ja
auditeeritav ning tagama teabe kvaliteedi.

Standardid (evs.ee)
 EVS 8:2008/AC:2011 "Infotehnoloogia reeglid Eesti
keele ja kultuuri keskkonnas„
 EVS 882-1:2013/AC:2015 "Informatsioon ja
dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja
vorminõuded. Osa 1: Kiri“.
 EVS-ISO 15836:2011 "Informatsioon ja
dokumentatsioon. Dublin Core'i metaandmeelemendid„
 EVS-ISO 15489-1:2017 „Informatsioon ja
dokumentatsioon. Dokumendihaldus. Osa 1: Mõisted ja
põhimõtted“ jt

Teabe korrastamine
 Lõpetatakse mittevajaliku teabe kogumine ja
loomine ning vähendada vajaliku teabe
dubleerimist.
 Määrata reeglid, kuidas teabeüritusel, koolitusel
ja välislähetuses saadud olulisi teadmisi ning
töökoosolekuid dokumenteerida ja teavet jagada.
 Muule teabele korraldatakse töötajate töö käigus
saadud teadmiste ja kogemuste talletamise,
jagamise ja kasutamise.

Standardid
 Dokumendihalduse normatiivdokumentide hulka kuuluvad
standardid
 Protseduuride standardimine tagab dokumentidele kaitse.
 Standardid on kasutamiseks mis tahes vormingus või
andmekandjal dokumentide kohta nii avalikele kui ka
eraõiguslikele organisatsioonidele.

 Standardid on Eestis vabatahtlikud kokkulepped,
avaliku sektori jaoks võivad mõned neist olla tehtud
õigusaktidega kohustuslikuks.

Õigusaktid, standardid, juhised
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium www.mkm.ee

Rahvusarhiiv - www.ra.ee
Andmekaitse Inspektsioon - www.aki.ee
Eesti Standardikeskus - www.evs.ee
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