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1 Dokumendist 

1.1 Eesmärk 

Antud dokument kirjeldab EHK Kindlustatud Isikute Registri kompleksteenuse 

„Kindlustusandmete edastamine“ ülesehitust ning juurutamist MISP2 portaalides. 

1.2 Taust 

EHK Kindlustatud Isikute Register (kirst andmekogu X-teel) pakub ravikindlustuse 

andmete edastamiseks teenust kirst.kindlustusalus.v2, mis on X-tee MISP2’e 

portaalide kasutajatele hõlpsamaks kasutamiseks seotud abistavate teenustega üheks 

komplekspäringuks “Kindlustusandmete edastamine.” 

1.3 Dokumendis kasutatud mõisted ja akronüümid 

 EHK – Eesti Haigekassa 

 RIA – Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus 

 RIHA – Riigi infosüsteemi haldussüsteem 

 KIRST - Kindlustatud Isikute Register 

 WSDL – Web Service Description Language 
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2 Kompleksteenuse ülesehitus ja juurutamine 

“Kindlustusandmete edastamine” koosneb järgnevatest kirst andmekogu 

lihtteenustest. Dokumentatsioonid antud teenustele on publitseeritud RIHA kodulehel 

https://riha.eesti.ee/riha/main 

1. „Kindlustatuse kontroll“ (kirst.kindlustatus.v1) 

2. „Kindlustuste pärimine“ (kirst.kindlustused.v1) 

3. „Kindlustusandmete edastamine“ (kirst.kindlustusalus.v2) 

2.1 Kompleksteenuse loomine 

Kompleksteenuse loomine eeldab komplekskogu olemasolu. Komplekskogu saab luua 

portaali halduri või teenuste halduri rollis. 

 

Uue komplekskogu loomine: 

1) „Teenuste“ vaates valida nupp „Lisa komplekskogu“ 

 

 
 

2) Sisestada loodava komplekskogu nimi (näiteks Kindlustused) ja kirjeldus 

(näiteks Kindlustuste teenused). 

 
3) Valida nupp „Salvesta“ 

4) Loodud komplekskogu on näha komplekskogude nimekirjas. 

https://riha.eesti.ee/riha/main
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Uue kompleksteenuse lisamine eelnevalt loodud või olemasolevasse komplekskokku: 

1) Valida loodud komplekskogu, vajutades nimele. 

2) Valida nupp „Lisa uus“ 

3) Sisestada komplekspäringu nimi (näiteks insuranceManagement.v1). Nimi 

peab olema formaadis teenusenimi.vX, kus X on versiooninumber. 

4) Sisestada komplekspäringu kirjeldus (näiteks Kindlustusandmete 

haldamine) 

5) Sisestada XFormsi URL:  

 

http://tau.haigekassa.ee/xsd/kindlustuste_haldus_xform.xhtml 

 

6) Valida nupp „Salvesta“ 

 
 

7) Kui uus teenus on salvestatud, ilmub see nähtavale komplekskogu teenuste 

nimekirjas. Täita ära linnukesega märkekast loodud kompleksteenuse juures. Seejärel 

valida „Uuenda valitud teenuste XForms kirjeldusi“.  
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.  

 

Eduka uuendamise korral ilmub teade „Xforms kirjeldus on uuendatud!“. Sellega on 

kompleksteenus loodud. Kompleksteenuse käivitamiseks vajutada teenuse nime 

kõrval olevale sinisele kolmnurgale. 

 

 
 

Täiendavat informatsiooni komplekskogude ja kompleksteenuste loomise ja 

arendamise kohta leiab dokumendist [1]. 

 

2.2 Kompleksteenuse uuendamine 

Kompleksteenuse uuendamiseks uue XFormi kirjeldusega korrata peatükis 2.1 

punktis 7 kirjeldatud tegevust. 

  

2.3 Kasutatud allikad 

1. X-tee XForms kompleksteenuse koostamise lühijuhend. Versioon 1.0. [WWW] 

http://x-road.ee/misp2/docs/misp2_kompleksteenuste_koostamine.pdf 

http://x-road.ee/misp2/docs/misp2_kompleksteenuste_koostamine.pdf

