11.11 Eesti-sisese e-SENS konsortsiumi juhatuse koosoleku protokoll
Koosolek toimus RIA-s 11.11.2013, algas 13:00, lõppes 14:40.
Osalejad:
1.Lesli Hommik (RIK)
2. Uuno Vallner (MKM)
3. Jaak Tepandi (TepInfo OÜ)
4. Elen Kraavik (JuM)
6. Merike Künnapuu (LT keskhaigla)
7. Julia Vohu (E-tervise SA)
8. Alar Jõeste (Cybernetica)
9 Merle Laager (Medisoft)
10. Hannes Kiivet (RIA)
11. Luukas Ilves (RIA)
Puudus: IT keskhaigla
Protokollija: Kristiina Karula

Päevakord:
-Mis on tehtud projekti esimese 6 kuu jooksul.
-Edasised plaanid järgmiseks perioodiks.
-Administratiivsed toimingud k.a. konsortsiumi struktuuri muudatus.
-Eelarve: konsortsiumi siseste ressursside ümber jagamine (RIA PM-de jaotus)
-Mured/ettepanekud, mida on vaja arutada Berliinis toimuval koosolekul (13.-14 november; eSENS
konsortsiumi koosolek Berliinis)
-Mured/ettepanekud, mida arutada tööpakettide juhtidega
-Muud teemad

Mis on tehtud projekti esimese 6 kuu jooksul ja edasised plaanid järgmiseks perioodiks
WP2 (Communication & Marketing)
RIA ei ole väga aktiivselt teinud reklaami ega levitanud projektiga puudutava info riiklikul tasandil.
Seoses sellega on palve kõigile konsortsiumi liikmetele: kui teil tuleb suurem üritus, palun mainige oma
osalemist eSENS projektis 10-15 minutiga.
Paljusid huvitatuid osapooli ei ole hetkel projektis, seega väärib eSENS mainimist. Kui on vaja, saadab RIA
reklaammaterjale ning aitab projekti tutvustada.

WP3 (Sustainability and long-term governance )
MKM - jätkusuutlikkuse teema. Kolmandas tööpaketis on 5 ülesannet. Eestil on osa koormus esimese
ülesande puhul, mida vedas Jaak Tepandi.
Töö käigus koostati dokument nimega: „D3.1 Guidelines to the assessment the sustainability and maturity of
building blocks“

11-12.07 Tallinnas korraldati kolmanda tööpaketi rahvusvaheline koosolek, mille käigus külastati IT
agentuuri. Tagasiside on olnud väga hea.
Jätkatakse teise ülesandega.
Plaan: MKM soovib jätkata koostööd Jaak Tepandiga ning kaalub võimalusi, mis vormis seda teha.

WP4 (Project Legal Expertise Centre)
WP4 on tööle hakanud. Tegeletakse palju EL regulatsioonidega. Arutusel on pilootide toetamise teema
„D4.2 Legal process modelling of the proposed pilots and the support to WP5“.
Hetkel osaleb RIA antud töögrupis passiivselt.

WP5.2 (e-Health) e-tervise valdkonna piloteerijad (Medisoft ja haiglad) on alustatud koostööd arendajate
meeskonnaga (WP6), plaanitakse jätkata ühiste koosolekutega. Töö käigus tekkinud küsimused: mis võiks
olla piloteerimise teemaks; kui palju epSOS meid puudutab – mis on juba tehtud epSOSe raames? Arutusel
on patsiendi identifitseerimise teema.
Julia (e-Tervise SA): tuginedes epSOS-e kogemusele on e-Tervise SA seisukohal, et kasutuslugu, mida Eesti
võiks piloteerida, peab lähtuma reaalsetest tervishoiuteenuste osutajate (TTO) vajadustest. Ainult sellisel
juhul on õigustatud Eesti investeeringud 50%-ilise omaosaluse näol. ETSA osaleb eSENS-is eesmärgiga
toetada TTO-sid uute teenuste jaoks vajalike standardite loomisega, aga ka epSOS-est saadud teadmiste ja
kogemustega. Hetkel tegeleb e-Tervise SA epSOS projekti lõpetamisega.
ETSA on seisukohal, et eSENS-i ei peaks käsitlema epSOS-e jätkuprojektina selles mõttes, et epSOS-es
piloteeritavaid kasutuslugusid ei analüüsitud tänaseid patsientide ja meedikute vajadusi silmas pidades.
eSENS rõhutab, et antud projekt peaks esmajärjekorras lähtuma just reaalsetest vajadustest, sest ainult nii
on võimalik kindlustada loodavate teenuste jätkusuutlik toimimine.
On teada, et kõige tõenäolisemad kasutuslood, mis valitakse eSENS-is piloteerimiseks (kõik projektis
osalevad riigid peavad jõudma selles konsensuseni) on:
-ravikindlustuse päring patsiendi päritoluriigist; ja/või
- digiretsept.
Kui nii, siis on oluline kaasata projekti ka Haigekassa, sest mõlemad valdkonnad on just selle asutuse hallata.
Otsustati: Luukas võtab ühendust Raimo Lausiga Haigekassast ning teeb sissejuhatuse e-Sens projekti.

Luukas (RIA)- info Põhjamaade riikidest:
- taanlased ja rootslased tahavad piloteerida e-Tervise andmete vahetust (nad on PEPPOLis väga aktiivsed
olnud).
Küsimus Haigekassale ja ETSA-le, kas see on teema, mis teid huvitab?
- Sotsiaalministeerium (Soome) on väga huvitatud eSENS-ist ja soovib osaleda. ETSA saaks nendega suhelda.

Infoks: 6.12 toimub Brüsselis piloteerijate koosolek (WP5.2). Eesti poolt osalevad Merle Laager, Merike
Künnapuu, Julia Vohu.

WP5.3 (e-Justice) ja WP5.4 (Business life-cycle)
RIK-il on kaks piloteerimise domeeni:
1. e-Justice: hetkel on käsil 3 pilooti – perekonna asjad, lapseröövid, lahutused.

2. Business life-cicle: äriregistri piloteerimine, mille kohta on töögrupis valitud 2 use case-i, mis ei ole päris
RIK-i piloteerimise huvid. RIK-i huvi on ärikeeld.
Ärikeeldu üritatakse lisada piloodi kirjelduse sisse. Kui õnnestub, siis RIK piloteerib. Hetkel on töögrupis
põhiline piloteerimise teema ettevõtte asutamine, millest on huvitatud Rootsi. RIK-il on antud lahendus
olemas.
RIK plaanib osaleda kõikides diskussioonides. Kaasatud on äriregistri analüütik, kes võttis osa WP5.4
kohtmisest Athenas.

Esimesed töögrupi tulemid: eJustice raames on olemas üks dokument (3 use case-i) „Feasibility
assessment“.
Business life-cicle raames on olemas kasutuslugu (mitte ametlik deliverable). RIK ei ole enda ülesandeks
võtnud panustada dokumendi kirjeldusse.

WP6.1 (e-Delivery & e-Interaction)
Cybernetica huvi on reklaamida X-teed ning vedada X-tee tehnoloogiat. Alar (Cybernetica) ja Heiko (RIA)
osalesid oktoobris Düsseldorfis toimunud WP6.1 koosolekul, tutvustasid x-tee lahendusi, enda vaateid ja
ettepanekuid. Selgus, et tööpaketis osalejatele ei paku x-tee erilist huvi.
Tagasiside sõnum oli – kui te leiate use case, mis sobib piloteerijatele ja millele oleks vaja rakendada X-tee
tehnoloogiat, siis saate sellega tegeleda. Arendajate soov on, et WP5 poolt võiks tulla sisend (milliseid
probleeme lahendame).
Mõte, mis võiks olla use case – isiku tuvastamine; kindlustatuse kontroll võiks olla automaatne infopäring
reaalajas - e-interaction. Selline tuvastamine peaks toimuma ka välismaalase kohta, eesti inimesi juba
tuvastatakse reaalajas.

WP6.2 (Semantics, Processes and Documents)
Oktoobri lõpus toimus Bosnanis WP6.2 semantika koosolek – osales Priit Parmakson (RIA).
Kolm peaettekannet andsid hea ülevaate semantikavallas seni e-CODEXi ja PEPPOLi pilootprojektides ja ISA
programmis tehtust. Kõigis kolmes projektis/programmis on kasutusel meetodid, millega täpsustatakse ja
lepitakse kokku mõisteid, andmete ja dokumentide struktuuri, ennetatakse semantilisi konflikte. See ongi
semantika eesmärk.
Kuid kõik kolm meetodit on erinevad – skoobilt, sammudelt, terminoloogialt. Kohtumine näitas, et selget
visiooni semantika ja e-dokumendi ehitusbloki ülesehituse ja koosseisu kohta WP6.2 töörühmas tekkinud ei
ole. Käidi välja küll üksikuid ideid, kuid need ei ole tervikuks kokku võetud. Töörühmas ei ole praegu head
visionääri, kes kontseptsiooni paikapanemist juhiks. Üldiselt on kuuenda tööpaketti juhid rahulolematud, et
tööde planeerimine ja korraldamine (WP5 ja WP6) ei käi nii nagu peaks. Muret tekitas asjaolu, et seni pole
tulnud piloteerijate nõudeid (use case).

Administratiivsed toimingud k.a. konsortsiumi struktuuri muudatus
-Euroopa Komisjoni nõudmisel on kõik eraettevõtted projekti kirjeldusest välja võetud;
-RIA on teinud vastava muudatuse Eesti konsortsiumi lepingus;
-RIA poolt on allkirjastatud Toetusleping (Grant Agreement);
-RIA poolt on allkirjastatud Consortium Agreement;
-6 kuu finantsaruanded on edastatud kontrollimiseks.
Konsortsiumi struktuuri muudatus:
Eesti-siseste läbirääkimiste tulemusena jäi sõelale 2 varianti:

Iga eraettevõte on iseseisev toetuse saaja (Beneficiary) – praegune Consortium Agreement'i versioon seda
varianti ei võimalda;
Allvöövõtt (RIA vajab omafinantseeringut) – hetkel on olemas MKM-i poolne eelnõusolek.
RIA tegeleb antud küsimusega.
Mured/ettepanekud, mida on vaja arutada Berliinis toimuval koosolekul ja/või tööpakettide juhtidega
Ei ole

Eelarve kinnitamine
RIA soovib osa enda WP6.3 (6 PM-i) allokeeritud ressursse üle kanda WP3 (2 PM) ja WP5 (2 PM) alla.
Vastavasisuline info on edastatud projekti üldkoordinaatorile ning tööpakettide juhtidele. Luba ressursside
ülekandmiseks on olemas.

Hääletamise kord :
- igal asutusel on üks hääl,
- hääletamiseks on vajalik vähemalt 2/3 hääleõiguslike partnerite kohalolek;
- otsuste tegemiseks on vajalik kohalolevatest partneritest 2/3 häälte enamus.
Kohal olid 5. asutuste esindajad, kõik hääletasid poolt.

Muud teemad
„Nordic-Baltic“ koostöö: 22-.23 okt. toimus Stockholmis Põhjamaade ja Baltimaade riikide vaheline
koosolek, mille käigus tutvustas iga riik enda tegevusi poole aasta lõikes.
Arutlusel olid teemad: võimalikud riskid, võimalused ja tegevused Põhjamaade ja Baltimaade e-SENS
koostöö raames;
prioriteetide paika panemine sõltuvalt riskidest ja võimalustest (näiteks üheks riskiteguriks on vananenud
tehnoloogia kasutamine); tegevusplaani uuendamine.
eSENS tegevused WP3, WP5, WP6 tööpakettide raames.
Kokkuvõte: Eesti võiks jätkata koostööd Põhjamaade riikidega ning osaleda pilootide valiku arutelus, sest
probleemide taju ja riskid on nelja riigi vahel analoogsed.
Võiksime leida koostöö võimalusi ka väljaspool eSENS-i.

Rahvusarhiiv on käivitamas projekti E-ARK. Pilootprojekt, mille raames plaanitakse teha koostööd erinevate
riikide rahvusarhiivide vahel. Antud projektis osalevad ka eSENS projekti partnerid.
Projekt on hetkel läbirääkimiste faasis ning saamas rahastust ICT-PSP programmi selleaastasest voorust. On
olemas kokkulepe Euroopa Komisjoniga, et projekt algab 01.02.2014. Projekti sisu on digitaalainese
(dokumentide ja andmebaaside) arhiveerimise lihtsustamine, peamised tulemid on tehnilised liidesed ja
vormingud (XML kapslite struktuurid), mis oleksid aktsepteeritud kõigis Euroopa digitaalarhiivides ja seega
võimaldaksid tarkvaratootjatel luua arhiveerimis- ja juurdepääsulahendusi kõigile riikidele. Hetkel on
olukord täpselt vastupidine – kõikide riikide digitaalarhiividel on kasutusel oma riiklikud põhimõtted ja
tarkvaratootjad, kes pakuvad dokumendi- ja sisuhaldussüsteeme peavad vajalikud eksport- ja
juurdepääsumoodulid igas riigis uuesti arendama.
Rahvusarhiivi poolt on RIAs käinud Kuldar Aas, arutluse teema oli võimalik koostöö kahe projekti / RIA /
Rahvusarhiivi vahel.

Arutelu tulemusena leiti, et on vähemalt kaks tehnilist punkti, kus on olemas selge kokkupuude kahe
projekti (E-ARK ja e-SENS) vahel:
* põhimõtted ja vormingud andmete saatmiseks algsüsteemidest arhiividesse;
* põhimõtted ja vormingud arhiveeritud andmete kasutamiseks.
Lisaks on arutatud, et e-SENS’i raames käsitletavate teemade (e-tervis, e-hanked jne) kõrval võiks üheks
piloodiks olla ka dokumentide ja informatsiooni arhiveerimine e-SENS ja E-ARK tulemite integreerimise läbi
saadud terviklahenduse abil.

