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1 Sissejuhatus 

Dokument on koostatud Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi HTM) tellitud ja 

Trinidad Wiseman OÜ poolt ajavahemikus juuli 2018 kuni november 2018 teostatud 

elektroonsete kutse- ja lõputunnistuste (edaspidi e-tunnistused) ärianalüüsi tulemusena.  

HTM-i üheks ülesandeks on riiklike lõpu -ja kutsetunnistuste väljastamise koordineerimine. 

HTM on huvitatud tänapäevaste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste 

rakendamisest, et muuta protsesse efektiivsemaks ja teenuseid kasutajasõbralikumaks. 

Analüüs algatati eesmärgiga hinnata e-tunnistustele ülemineku: 

• vajalikkust ja kasu: 

o kas e-tunnistustele üleminek aitab vähendada lõpu -ja kutsetunnistuste 

väljastamisega seotud halduskoormust ning kulusid,  

o kas e-tunnistustele üleminek muudab lõpu -ja kutsetunnistuste väljastamise ja 

kasutamise kasutajasõbralikumaks ja mugavamaks, 

• võimalikkust ja kulu: 

o milline on lõppkasutajate valmisolek e-tunnistuste kasutusele võtmiseks, 

o milline on parim võimalik töökorralduslik ja tehniline lahendus olemasolevate 

infosüsteemide baasil, 

o mis muutusi on vaja teha e-tunnistustele ülemineku jaoks infosüsteemides, 

töökorralduses ja õigusaktides, 

o kui suur on e-tunnistustele ülemineku jaoks vajalike tööde maht ja milline oleks 

realistlik ülemineku ajakava. 

Dokument on mõeldud abimaterjaliks elektroonsetele lõpu- ja kutsetunnistustele ülemineku 

alustamise otsuse tegemisel. 

Selles dokumendis on e-tunnistuste ärianalüüsi tulemid struktureeritud järgmiselt 

• visioon – selles osas kirjeldatakse elektroonsetele lõpu- ja kutsetunnistustele ülemineku 

projekti eesmärki ja ulatust:  

o mis on projekti eesmärgid ehk mis peab e-tunnistustele ülemineku tulemusena 

paremaks muutuma, 

o millised on võimalikud takistused ja piirangud, sealhulgas õigusaktidest tulenevad 

piirangud ning mida neist on vaja ning võimalik muuta, 

o milline on arendustöö ulatus ehk mis osapooled ja süsteemid hakkavad olema 

seotud e-tunnistuste väljastamisega, 

• protsessid – selles osas on kirjeldatud, kuidas praegu toimub kutse- ja lõputunnistuste  

väljastamine ja kuidas protsess muutub, kui hakatakse väljastama e-tunnistusi, 

• tehnoloogiline lahendus – selles osas on kirjeldatud e-tunnistustele ülemineku jaoks 

vajalikke muudatusi infosüsteemides sellise detailsusega, et saaks hinnata tarkvara 

arendustööde mahtu ja koostada lähteülesanded: 
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o mis on tehnilise lahenduse võtmeküsimused ja nende võimalikud lahendused, 

o mis süsteemide baasil tehniline lahendus luuakse, 

o kuidas muutub funktsionaalsus, mida on vaja süsteemides muuta või juurde teha, 

o millised on turvanõuded ja mida tuleb süsteemides teha nende täitmiseks, 

o kuidas muutub süsteemide vaheline andmevahetus. 

• realiseerimine – selles osas on hinnatud arendustööde mahtu ja esitatud tegevuskava ning 

etappide ettepanek. 

Analüüsi käigus korraldati info saamiseks kolm veebiküsitlust ja viidi läbi kohtumised intervjuu 

vormis: 

• veebiküsitlused: 

o sotsiaalmeedia kaudu levitatud avalik küsitlus (saadi 135 vastust) 

o üldhariduskoolidele suunatud küsitlus (saadi 158 vastust) 

o kutseandjatele suunatud küsitlused (saadi 42 vastust) 

• kohtumised: 

o Üldhariduskoolid 

▪ Jõgevamaa Gümnaasium 

▪ Tartu Tamme Gümnaasium 

▪ Viljandi Gümnaasium 

▪ Võru Gümnaasium 

▪ Tartu Waldorfgümnaasium 

▪ Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 

▪ Tallinna Prantsuse Lütseum 

▪ J. V. Veski nimeline Maarja-Magdaleena Põhikool 

▪ Miina Härma Gümnaasium 

▪ Sillamäe Gümnaasium 

▪ Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium 

▪ Tartu Emajõe Kool 

o Kutseõppeasutused ja kõrgkoolid 

▪ Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 

▪ Pärnumaa Kutsehariduskeskus 

▪ Tallinna Majanduskool 

▪ Tartu Kutsehariduskeskus 

▪ Tartu Ülikool  

▪ Tallinna Tehnikaülikool  

o Muud asutused ja ettevõtted 

▪ Eesti ENIC/NARIC keskus 

▪ Eesti Koolijuhtide Ühendus  

▪ Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing (EKEÜ) 

▪ Eesti Üliõpilaskondade Liit  (esindas ka Eesti Õpilasesinduste Liitu) 
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▪ Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) 

▪ SA Innove 

▪ SA Kutsekoda 

▪ Notarite Koda 

▪ Rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu töörühm 

▪ Rektorite Nõukogu töörühm 

▪ AS Sertifitseerimiskeskus (SK) 

▪ Riigi Infosüsteemide Amet 

o Kohtumistesse olid kaasatud Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidus-, 

koolivõrgu-, kõrghariduse-, kutsehariduse-, kommunikatsiooni-, õigus-, 

välishindamis-, analüüsi- ning e-teenuste osakondade esindajad. 

 Selles dokumendis esitatud joonised on koostatud BPMN ja UML notatsioonis kasutades 

Enterprise Architect modelleerimisvahendit. 
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2 Mõisted 

Mõiste  Selgitus  

Lõpudokument Käesolevas dokumendis kasutatakse terminit lõpudokument 

üldmõistena haridust tõendavate dokumentide (lõputunnistus, 

diplom) ja nende lisade (hinneteleht, akadeemiline õiend) kohta.  

Lõpudokumente väljastavad õppeasutused. 

Haridust tõendav 

dokument: 

• lõputunnistus  

• diplom 

 

Käesoleva dokumendi kontekstis tähendab lõputunnistus või 

diplom riiklikult tunnustatud õppekava alusel nõutavas mahus 

omandatud haridust tõendavat dokumenti.  

Lõputunnistus väljastatakse põhikooli, gümnaasiumi või 

kutseõppeasutuse lõpetajale. Lõputunnistused jagunevad: 

• põhikooli lõputunnistus  

• gümnaasiumi lõputunnistus  

• kutseõppeasutuse lõputunnistus: 

o kutsekeskharidust tõendav lõputunnistus 

o kutseeriharidusõppe lõputunnistus 

o kutseõppe lõputunnistus. 

Diplom väljastatakse ülikooli või rakenduskõrgkooli lõpetajale 

Diplomid jagunevad: 

• rakenduskõrgharidusõppe diplom 

• bakalaureuseõppe diplom 

• magistriõppe diplom 

• doktoriõppe diplom  

• bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel 

põhineva õppe diplom 

Haridust tõendava 

dokumendi lisa: 

• hinneteleht,  

• akadeemiline 

õiend 

Hinneteleht või akadeemiline õiend annab informatsiooni 

õppekava ja selle täitmise tulemuste kohta.  Akadeemiline õiend 

annab infot ka antud akadeemilise kraadi või muu kvalifikatsiooni 

ja Eesti kõrgharidussüsteemi kohta.  

Hinneteleht või akadeemiline õiend on vastavalt lõputunnistuse või 

diplomi lisa ja ei ole iseseisev haridust tõendav dokument. 

Kutsetunnistus Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab isiku kompetentsuse 

vastavust kutsestandardis kehtestatud kutse või osakutse 

nõuetele.  
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Kutseõppeasutuse lõputunnistus kehtib kutset või osakutset 

tõendava dokumendina, kui lõputunnistusele on tehtud 

asjaomane kanne. 

Kutsetunnistusi annavad välja kutseandjad. Kutseandjad on 

Kutsekoja korraldatud avalike konkursside tulemusena välja valitud 

teatud tegevusvaldkonnas ja tasemega kutsete väljaandmise 

õigust ja kohustust omavad organisatsioonid. 

Kutsetunnistus on kehtiv ainult sellekohase kande olemasolul 

kutseregistris. Kutseregistrit haldab Kutsekoda. 

Riigieksamitunnistus Riigieksamitunnistus annab informatsiooni riigieksami tulemuse 

kohta. Riigieksamitunnistus ilma lõputunnistuseta ei ole iseseisev 

haridust tõendav dokument. 

Riigieksamitunnistusi väljastab riigieksameid korraldav asutus 

SA Innove. Riigieksamitunnistusi antakse välja elektrooniliselt. 

Duplikaat Duplikaat on algdokumendi teine eksemplar, millel on 

algdokumendiga võrdne juriidiline jõud. Duplikaat võidakse 

väljastada näiteks kadunud, hävinud või rikutud algdokumendi 

asendamiseks. 

Plank Plank ehk blankett on osaliselt ettetrükitud tekstiga paberileht, 

mille peale vormistatakse dokument. Käesoleva dokumendi 

kontekstis trükitakse plankidele lõpudokumente ja kutsetunnistusi. 

Väljaandja Käesolevas dokumendis nimetatakse väljaandjaks lõpudokumente 

välja andvat õppeasutust või kutsetunnistusi välja andvat 

kutseandjat.  

Omanik Käesolevas dokumendis nimetatakse omanikuks füüsilist isikut, 

kellele on väljastatud haridustaseme või kvalifikatsiooni 

tõendamiseks lõpudokument või kutsetunnistus.  

Lõpudokumentide ja kutsetunnistuste väljastamise kontekstis 

kasutatakse omaniku kohta ka terminit lõpudokumendi või 

kutsetunnistuse saaja. 

Kasutaja Käesolevas dokumendis  nimetatakse kasutajaks füüsilist või 

juriidilist isikut, kes lõpudokumendi ja/või kutsetunnistuse alusel 

kontrollib dokumendi omaniku haridustaset ja/või kvalifikatsiooni.  

E-tunnistus  Käesolevas dokumendis mõeldakse e-tunnistuste all elektroonsel 

kujul välja antud lõpudokumenti või kutsetunnistust.  
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Varasemalt välja 

antud dokument 

Käesolevas dokumendis  mõeldakse varasemalt välja antud 

dokumendi all enne e-tunnistuste välja andmise alustamist välja 

antud dokumente.  

Varasemalt välja antud lõpudokumendid jagunevad kaheks: 

• dokumendid, mille kohta infosüsteemides puuduvad 

elektroonsed andmed 

• dokumendid, mille kohta infosüsteemides on olemas 

elektroonsed andmed (välja antud alates EHIS-e kasutusele 

võtmisest (2004 a) ja õppeinfosüsteemide kasutusele 

võtmisest) 

E-tunnistuste 

keskkond 

E-tunnistuste keskkond on e-tunnistuste välja andmiseks, 

säilitamiseks ja kasutamiseks loodav süsteemide kompleks. 

E-tunnistuste keskkond ei tähenda mingit konkreetset süsteemi, 

vaid on mitmest süsteemist koosnev lahendus. 
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3 Sisu lühikokkuvõte 

Praegune olukord: 

Eestis antakse iga aasta välja enam kui 30 000 haridust tõendavat dokumenti (lõputunnistust 

või diplomit) ja 10 000 kutsetunnistust. Iga lõputunnistuse või diplomi juurde tuleb trükkida ka 

hinneteleht või akadeemiline õiend. Dokumentide väljaandjad trükivad välja antavad 

dokumendid üleriigiliselt tsentraalselt hangitavatele, ette trükitud numbritega ja range 

arvestuse alla kuuluvatele A4 suurusega plankidele.  

Kui kutsetunnistuse saaja on nõustunud enda isikuandmete avalikustamisega, siis on vastava 

isiku kutsetunnistuse andmetega võimalik tutvuda ka Kutseregistri veebilehe kaudu, kuid 

ametlik dokument on ikkagi paberkandjal kutsetunnistus. Dokumendi omanik esitab 

haridustaset või kvalifikatsiooni kontrollida soovivale isikule paberkandjal dokumendi. 

Haridust tõendavaid dokumente kasutatakse esmalt edasi õppima kandideerimise korral. 

Erand on pärast gümnaasiumi lõpetamist kõrgkooli sisseastumine, mille korral gümnaasiumi 

lõputunnistuste ja hinnetelehtede andmed edastatakse EHIS-st (Eesti Hariduse infosüsteem) 

automaatselt SAIS-i (sisseastumiste infosüsteem). Teiseks kasutatakse lõpudokumente ja/või 

kutsetunnistusi kandideerides töökohtadele, kus on kindlad haridustaseme ja/või 

kvalifikatsiooni nõuded. Neid dokumente kasutatakse ka siis, kui dokumendi omanik või tema 

töökohaks olev ettevõte pakub teenust, mille korral on kvalifikatsiooni tõendamise kohustus 

sätestatud seaduses või seda nõuab klient. 

Praegused probleemid: 

Lõpudokumentide vormistamiseks kulub iga aasta kõikidel väljaandjatel kokku vähemalt 2,5 

kuni 3 inimese tööaasta mahus tööaega, mille saaks suuremas osas kokku hoida minnes üle 

e-tunnistustele. Plankidele hankimisele kulub iga aasta ~48 000 eurot. Lõpudokumentide  

vormistamiseks kuluva tööaja ja plankide summaarne kokku hoitav kulu on vähemalt 

100 000 €/aastas. Kulude arvutus on punktis „Lisa 1: Praeguste kulude hinnang“.  

Otsesest aja- ja rahakulust isegi olulisemaks probleemiks võib pidada seda, et trükkimiseks 

jääb lühike ajavahemik ja sellest tuleneb täiendav pinge ning stress. Intervjuude käigus toodi 

näiteid, et õppeasutuses on tulnud lõpudokumentide lõpuaktuse ajaks valmis saamiseks 

tegeleda vormistamisega ka öösel. 

Probleemiks on ka paberkandjal dokumentide kadumine või kahjustamine nii, et need 

muutuvad loetamatuks, mistõttu tuleb need asendada. Statistika näitab, et umbes 1% 

lõpudokumentidest ja 0,3% kutsetunnistustest asendatakse nendel põhjustel duplikaadiga. 

Analüüsi raames tehtud küsitlus näitas, et tegelikult on lõputunnistuse või diplomi kaotanud 

inimeste hulk veelgi suurem, kuid nad pole küsinud duplikaati, sest neil pole seda vaja läinud. 

Küsitlustele vastanutest 4% märkis, et nad ei tea, kus on nende viimane lõputunnistus või 
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diplom ning ei suudaks seda leida ja 35% vastas, et nad kohe ei tea nende dokumentide 

asukohta, kuigi tõenäoliselt pärast mõningat otsimist leiaksid nad selle üles. 

Lõpudokumentide ja kutsetunnistuste omanike teine probleem on dokumendile ligipääs. Kui 

paberil dokument on kodus, aga ise ollakse kuskil mujal, siis tekib küsimus, kuidas vajalik 

dokument kätte saada. Näiteks paljud noored, kes pole veel endale soetanud püsivat eluaset, 

hoiavad dokumente vanematekodus ja õpivad või töötavad teises linnas. Teine selle 

probleemiga sageli kokku puutuv sihtgrupp on pikkadel töölähetustel viibivad spetsialistid. 

Kavandatavad muudatused: 

Kavas on hakata välja andma elektroonseid lõpudokumente ja kutsetunnistusi (e-tunnistusi) 

ning lõpetada paberil dokumentide välja andmine. 

Kavandatava muudatuse eesmärk on muuta dokumentide välja andmine odavamaks ja 

lihtsamaks. Jääb ära eeltrükitud plankide hankimise ja logistika kulu ning väheneb 

dokumentide vormistamise ajakulu. 

Kavandatava muudatuse eesmärk dokumendi omanike vaatepunktist on muuta dokumentide 

säilitamine turvalisemaks ja teha dokumentide kasutamine lihtsamaks. E-tunnistusi hakatakse 

hoidma riiklikult hallatavas e-tunnistuste keskkonnas. Dokumendi omanik ei pea enam 

muretsema dokumendi säilimise pärast. E-tunnistusi saab e-tunnistuste keskkonna kaudu 

kasutada ise viibides mistahes maailma paigas kus on olemas internetiühendus. 

Kavandatava muudatuse eesmärk dokumendi kasutaja vaatepunktist on teha dokumentide 

kasutamine turvalisemaks. Kasutaja saab riiklikust keskkonnast e-tunnistust vaadates olla 

kindel dokumendi kehtivuses ja autentsuses. 

Muudatuse eesmärke ja mõju on pikemalt kirjeldatud peatükis 4.1. 

Kavandatava muudatuse võimalikud takistused: 

Lõpudokumentide pidulik lõpuaktustel üleandmine on tugevalt juurdunud traditsioon. 

E-tunnistust täpselt samamoodi üle anda ei saa. Tugeva traditsiooni järsk murdmine tekitaks 

kindlasti vastuseisu. Lahendusena saab piduliku üle andmise jaoks hakata välja trükkima 

e-tunnistuse ärakirja. Õppeasutus võib hakata ärakirja trükkima enda visuaalse identiteediga 

paberile. Seega tekib traditsiooni murdmise asemel võimalus traditsioone edasi arendada. 

Ärakirjade trükkimine hakkab olema praegusest dokumentide trükkimisest kordades lihtsam, 

sest enam pole vaja sisestada plankide numbreid ja sobitada paigutust, et väljatrükk täpselt 

sobiks plangile tehtud eeltrükiga. Intervjueeritud osapooltest avaldasid paberil dokumentide 

üle andmise traditsiooni pärast muret eelkõige üldhariduskoolide esindajad. Kutse- ja 

kõrghariduse osas mitmete koolide esindajad eelistasid lõpetada kõigile paberite üle andmine. 

Osadel kutsealadel kutsetunnistuse omanikud esitlevad kutsetunnistust tööruumi seinal. 

Muude võimalike takistustena nähakse tehnoloogilisi probleeme ja elektroonsete dokumentide 

välismaal kasutamist. Võimalikke takistusi on pikemalt kirjeldatud peatükis 4.2. 
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Kavandatav tehniline lahendus: 

E-tunnistustele ülemineku jaoks on kavas luua üleriigiline e-tunnistuste keskkond. 

E-tunnistuste koostamine jääb toimuma samades süsteemides, kus toimub praegu paberil 

tunnistuste välja trükkimine. Välja trükkimise asemel hakatakse saatma andmeid e-tunnistuse 

keskkonda. E-tunnistuste keskkonnas toimub e-tunnistuste lõplik kinnitamine.  E-tunnistuste 

keskkonna vastutusel on e-tunnistuste turvaline hoidmine. Tunnistuste omanikud ja kasutajad 

saavad e-tunnistusi näha ning väljastada e-tunnistuste keskkonnast. 

E-tunnistuste keskkond ei ole otseselt uus süsteem, vaid see arendatakse olemasolevate 

süsteemide baasil. EHIS-e haridust tõendavate dokumentide alamregistri juurde luuakse 

e-tunnistuste tehniline moodul e-tunnistuste turvalise hoidmise ja ligipääsude haldamise jaoks. 

Kasutajaliides realiseeritakse Haridusportaali baasil. Kuna EHIS-e tarkvara on kavas täielikult 

uuendada, siis tuleb e-tunnistuste tehniline moodul luua nii, et seda saaks võimalikult väheste 

muudatustega kasutada uues EHIS2 keskkonnas. See tähendab, et mooduli kõik seosed 

keskkonna muude osadega, sealhulgas kasutajaliidese rolli täitva Haridusportaaliga, peavad 

olema realiseeritud ainult selgelt defineeritud andmevahetuse teenuste kaudu. 

E-tunnistustele üleminekuga seotud süsteeme on kirjeldatud punktis 4.4 „Infosüsteemid“ ja 

kavandatava tehnoloogilise lahenduse kirjeldus on peatükis 6 „Tehnoloogiline lahendus“. 

Ülemineku kava: 

E-tunnistustele üleminek on soovitatav viia läbi kahes etapis:  

• I etapp: üldhariduse (põhikool ja gümnaasium) lõpudokumendid 

• II etapp: kutse- ja kõrghariduse lõpudokumendid ning kutsetunnistused 

Etapi kaupa üleminek võimaldab võimalikult ruttu saada praktikas kasutatavaid tulemusi. 

Esimesena toimub üleminek e-tunnistustele üldhariduse lõpudokumentide osas, sest nii on 

esimesena kasu saavate isikute ring kõige laiem (kõige rohkem koole, kõige rohkem lõpetajaid) 

ja tarkvara muudatuste ulatus kõige väiksem (üldhariduse lõpudokumente trükitakse praegu 

välja EHIS-st, seega I etapis tarkvara arenduse ulatus piirdub EHIS-ga ja Haridusportaaliga).  

Esimese etapi raames tuleb luua süsteemi „tuum“ – dokumentide turvalist säilitamist ja 

kasutamist võimaldav e-tunnistuste moodul. Seda „tuuma“ tuleb teises etapis täiendada ainult 

kutse- ja kõrghariduse e-tunnistuste formaatide kontrollidega ja väljatrüki vormidega. Teises 

etapis tuleb eelkõige tegeleda kutse- ja kõrgkoolide erinevate õppeinfosüsteemide ja 

Kutseregistri täiendamisega, et sealt saaks hakata edastama e-tunnistusi e-tunnistuste 

keskkonda. Seepärast võib kahte etappi nimetada ka niimoodi:  

• I etapp: e-tunnistuste keskse süsteemi, „tuuma“ väljatöötamine 

• II etapp: integratsioon 

I etapis e-tunnistuste keskse süsteemi väljatöötamise maksumus on ~300 000 eurot (koos 

käibemaksuga 20%). 
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Intervjuude käigus mainiti kutse- ja kõrghariduse esindajate poolt mitu korda, et e-tunnistuste 

kasutusele võtmise ulatus ei peaks piirduma ainult tasemeharidusega, vaid tulevikus tuleb 

ulatust laiendada täiskasvanute täienduskoolitusele, sest seal välja antavate tunnistuste arv on 

kõige suurem ja tööelus on vaja neid sagedasti kasutada. Seega peaks tulevikus lisama etapi III: 

täienduskoolitus. Täienduskoolitus ei kuulunud käesoleva analüüsi ulatusse. Enne III etapi 

alustamist tuleb täiendavalt analüüsida täiendkoolituse osas e-tunnistustele ülemineku mõju ja 

võimalikkust. 

Projekti läbiviimise kava on peatükis 7 „Realiseerimine“.  
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4 Kavandatava projekti visioon 

4.1 Eesmärk ja mõju 

E-tunnistustele üleminek võimaldaks saavutada alljärgnevalt kirjeldatud eesmärke.  

Eesmärk: Väljastamise kulu vähendamine 

Praeguse 

olukorra 

selgitus: 

Lõpudokumendid ja kutsetunnistused trükitakse eeltrükitud ja numereeritud 

plankidele. Seega tuleb lisaks dokumentide trükkimisele tellida turvalised 

plangid ja korraldada plankide transport ning ladustamine. Plankide liikumise, 

kasutamise ja mahakandmise kohta peetakse ranget numbripõhist arvestust. 

Lõpudokumentide korral on plankide kulu ~48 000 €/aastas. Plankidega 

tegelemise, trükkimise ja muude vormistamise tegevuste hinnanguline kõigi 

osapoolte summaarne ajakulu on vähemalt 2,5 kuni 3 tööaastat aastas. 

Kutsetunnistuste korral on plankide ja sisse ostetava tunnistuste trükkimise 

teenuse kulu ~15 000 €/aastas. Plankidega tegelemise ja muude 

vormistamise tegevuste ajakulu on vähemalt 0,5 kuni 1 tööaastat aastas. 

Täpsemad arvutused: 8 „Lisa 1: Praeguste kulude hinnang“. 

Muudatuste 

mõju: 

E-tunnistustele üleminek võimaldab oluliselt vähendada eelnevalt kirjeldatud 

kulusid. Ajakulu väheneb hinnanguliselt vähemalt 10 korda. Praegu ühe 

dokumendi kohta kuluva ~4 minuti asemel hakkab aega kuluma 

hinnanguliselt ~20 sekundit. Paberikulu vähemine sõltub sellest, kui paljud 

koolid soovivad lõpetajatele üle anda paberile trükitud e-tunnistuste ärakirju 

(vt 4.2 „Võimalikud takistused“). Igal juhul hakkab vähenema nii ühe lehe 

maksumus kui ka trükitav kogus. 

Eesmärk: Väljastamise lihtsamaks muutmine  

Praeguse 

olukorra 

selgitus: 

Lõpudokumentide vormistamine saab alata pärast viimaste (riigi)eksamite 

tulemuste selgumist ning vormistamine peab olema lõpetatud lõpuaktuste 

ajaks. Seega vormistamine peab enamasti toimuma mõne päeva jooksul. 

Tehnilistele probleemidele reageerimiseks on sellel ajal kõrgendatud 

valmisolekus ka infosüsteemide arendajad ja haldajad. 

Kuna lõpudokumendid trükitakse eeltrükiga ja numereeritud plankidele, siis 

iga vea, näiteks plangi printeris nihkumise või plangi valet pidi printerisse 

asetamise korral tuleb teha kordustrükk ja vigase trükkimisega rikutud plank 

maha kanda. Koolid ei telli planke suure varuga. Kui juhuslikult tekib viga 
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mitmete tunnistuste trükkimisel, siis õppeasutus peab kiiresti saama 

täiendavaid planke. Lähtudes väljastatud ja maha kantud plankide arvust 

tekib vigu ~5% lõpudokumentide trükkimise käigus. 

Intervjuude käigus toodud näited: 

• Laserprinter ei trükkinud hästi praegu kasutusel olevatele reljeefsetele plankidele. Kool pidi 

hankima kvaliteetsema, aga kallima printeri. 

• Kui kasutatakse võrguprinterit, siis tuleb korraldada nii, et keegi midagi muud samal ajal 

printerisse ei saadaks. Võimalusel hangitaksegi eraldi printer. 

• Riigieksami tulemused avaldati õppeasutusele eelmisel päeval enne aktust. Lõputunnistuste 

trükkimine lõpetati aktuse eelsel ööl. 

• Kutsekoolis likvideeritakse viimased õppevõlgnevused aktuse päeva hommikul. Aktusel antakse 

üle „trükisoe“ lõputunnistus. 

• Kooli nimi trükiti kõikidele lõputunnistustele kirjaveaga. Enne aktust enam uuesti trükkida ei 

jõutud ja aktusel anti üle veaga tunnistused, mis hiljem ümber vahetati. 

• Kooli õppeinfosüsteemi tarkvara vea tõttu trükiti üle 200 lõputunnistuse vigaselt. Viga 

tarkvaras parandati koheselt ja järgmine päev jõuti enne aktust uuesti trükkida, kuid tuli käia 

öösel Tallinnast uusi planke toomas. 

• Kutse- ja kõrgkoolides on sadu või tuhandeid lõpetajad ning lõpudokumentidele käsitsi 

allkirjade panemine võtab õppeasutuse juhtide ajast üsna arvestatava aja (pool tööpäeva või 

rohkemgi). 

• Ühisõppekaval välja antav ühisdiplom tuleb allkirjastada mõlemas õppeasutuses. Kui 

õppeasutused on eri linnades (näiteks Tallinn ja Tartu), siis diplomite kahe linna vahel 

transportimine lisab veelgi ajakulu ja pinget niigi pingelisel ajal. 

• Praegu tuleb lõputunnistused saajale üle anda allkirja vastu. Iga aasta jääb mingi hulk 

lõputunnistusi pika aja jooksul üle andmata (näiteks kutsehariduskeskuses pool aastat pärast 

lõpetamist umbes 10 lõputunnistust), sest lõpetaja peab enne aktust ära sõitma ja läheb aega, 

enne kui ta saab uuesti koolist läbi tulla . Kõige rohkem esineb sellist olukorda kutse- ja 

rakenduskõrghariduses, kus paljud lõpetajad samal ajal ka töötavad ja asuvad töö tõttu 

mujale elama või peavad minema pikaajalisse lähetusse. Teise näitena mainiti tippsportlasi. 

Muudatuse 

mõju: 

E-tunnistustele ülemineku korral muutub õppeasutustes lõpudokumentide  

väljastamine palju lihtsamaks, sest jääb ära stressirohke piiratud ajavahemiku 

jooksul toimuv range arvestusega numereeritud plankidele trükkimine ja 

mitmete inimeste poolt allkirjastamine. 
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Eesmärk: Kasutamise lihtsamaks muutmine  

Praeguse 

olukorra 

selgitus: 

Lõpudokumendi või kutsetunnistuse omanik esitab hariduse või 

kvalifikatsiooni tõestamiseks paberil dokumendi, mida ta saab teha ise kohale 

viies või saates posti- või kullerteenusega. Juhul, kui viibitakse pikemalt 

kodunt eemal, näiteks töölähetusel, on vaja kasutada lähedaste abi või koju 

dokumentidele järgi sõita. Kõik see on tülikas, eriti nendel tegevusaladel, 

mille korral kvalifikatsiooni tõestamine on sageli vajalik.  

Lõpudokumendi või kutsetunnistuse omanik peab hoolitsema dokumendi 

originaali säilimise eest. Siiski dokumendid hävinevad, kaovad või muutuvad 

loetamatuks, mistõttu umbes 1% lõpudokumentidest ja kuni 0,3% 

kutsetunnistustest asendatakse duplikaadiga (kutsetunnistuste väiksem 

duplikaatidega asendamise määr on selgitatav sellega, et enamike 

kutsetunnistuse kehtivuse aeg on 5 aastat). 

Küsitluste tulemusena saadud andmed: 

Selleks, et mõista kasutamise lihtsamaks muutmise tähtsust, on järgnevalt esitatud küsitluste 

tulemusena saadud info lõpudokumentide kasutamise sageduse ja eesmärkide kohta.   

Dokumentide kasutamise sagedust näitab vastus küsitluses esitatud küsimusele, millal tuli viimati 

dokumente esitada: 

 

Kokkuvõttes umbes pooled inimesed kasutavad dokumenti üks kord 5 aasta jooksul. Arvestades 

töövõimelise (vanus 15-64 a) elanikkonna suurust (üle 600000 inimese) on dokumentide 

kasutuskordade arv aastas suurusjärgus 150000. 

Dokumendi esitamise põhjused on: 

• edasi õppima kandideerimine,  

• tööle kandideerimine, kui töökohal on haridustaseme ja/või kvalifikatsiooni nõuded, 

• tööga seotud muud põhjused: dokumendi omanik või tema töökohaks olev ettevõte pakub 

teenust, mille korral klient nõuab kvalifikatsiooni tõendamist või kvalifikatsiooni tõendamise 

kohustus on sätestatud seaduses. Näiteks Ehitusseadustik nõuab kvalifikatsiooni tõendamist 

13 tegevusalal ja kvalifikatsiooni nõuete täitmist kontrollivad kohalikud omavalitsused 

ehitustega seotud menetluste raames. 

Viimase aasta 
jooksul; 16%

1-5 aastat 
tagasi; 45%

6-10 aastat 
tagasi; 10%

Üle 10 aasta 
tagasi; 16%

Mitte kunagi; 
13%
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Vastavalt küsitluse tulemustele on dokumentide kasutamise põhjuste prioriteedid: 

 

 

Muudatuse 

mõju: 

E-tunnistustele ülemineku korral dokumentide omanikud ei pea enam 

muretsema dokumentide säilimise pärast, sest dokumente hakatakse 

turvaliselt hoidma e-tunnistuste keskkonnas.  

Dokumentide esitamine hariduse ja kvalifikatsiooni tõestamiseks muutub 

lihtsamaks, sest originaali kohale viimise või kulleriga saatmise asemel saab 

hakata andma ligipääsu e-tunnistuste keskkonnas.  

Eesmärk: Kasutamise turvalisemaks muutmine 

Praeguse 

olukorra 

selgitus: 

Kuna dokumendi originaali esitamine on tülikas, siis dokumendi kasutajad 

mõnikord loobuvad originaali küsimisest ja lepivad skaneeritud koopiaga. 

Skaneeritud koopial puuduvad dokumendi autentsuse kontrollimist 

võimaldavad turvaelemendid. Originaal võib olla tunnistatud kehtetuks. 

Seega esitatud dokument võib olla võltsitud või kehtetu.  

Kvalifikatsiooni kontrollimise lihtsustamiseks ja kehtetute kutsetunnistuste 

esitamise riski vähendamiseks on Kutseregistri veebilehel loodud võimalus 

vaadata kutsetunnistuste omanike poolt avaldamise loa saanud 

kutsetunnistuste andmed. 

Dokumendi omanikul puudub dokumendi kasutajale saadetud koopia 

kasutamise üle kontroll. Kui dokumendi koopia on ilma dokumendi omaniku 

loata sattunud kolmanda isiku kätte, siis dokumendi omanikul on raske 

tuvastada, kust ja kuidas see juhtus.  

Muudatuse 

mõju: 

E-tunnistustele ülemineku korral saab dokumente hakata vaatama 

e-tunnistuste keskkonnast. Võltsitud või kehtetuks muudetud 

lõpudokumentide kasutamine muutub praktiliselt võimatuks. 

E-tunnistuste keskkonnast e-tunnistuste alla laadimise ehk ärakirja tegemise 

käigus hakatakse sellele automaatselt kandma konkreetset ärakirja üheselt 

identifitseerivad andmed ja ärakirja tegemine logitakse. Seega on lubamatu 

andmete edasi saatmise avastamise korral allikas lihtsamalt tuvastatav.  

  

Edasi õppima asumine

Tööle kandideerimine

Tööga seotud muu põhjus

Muu põhjus
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4.2 Võimalikud takistused 

E-tunnistustele ülemineku raames tuleb tegeleda intervjuude ja küsitluste tulemusena 

selgunud kolme probleemi lahendamisega: 

• paberil dokumendi üleandmise ja omamise traditsiooni jätkamine või muutmine 

• tehniliste probleemide tekkimise risk 

• rahvusvahelise kasutamise probleemid. 

Järgnevad diagrammid näitavad probleemide olulisust küsitlustele vastanud inimeste arvates. 

Probleemide olemust ja lahendusi on kirjeldatud allpool olevas tabelis. 

Omanikud, 

kasutajad 

   

Õppeasutused 

(üldhariduskoolid) 

  

Kutseandjad 

  

Kutseandjad tehniliste probleemide pärast tõenäoliselt ei muretse tänu 

Kutseregistri kasutamise kogemusele. 

Toodi välja traditsioon esitleda paberil dokumenti tööruumis (kabinetis, 

teenindussaalis). 

 

15%

12%

4%

100%

Paberil dokumendi üleandmise ja…

Tehnilised probleemid

Rahvusvaheline kasutamine

Vastajate arv

13%

8%

2%

100%

Paberil dokumendi üleandmise ja…

Tehnilised probleemid

Rahvusvaheline kasutamine

Vastajate arv

21%

19%

0%

10%

100%

Tööruumi seinal esitlemine

Paberil dokumendi üleandmise ja…

Tehnilised probleemid

Rahvusvaheline kasutamine

Vastajate arv
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Takistus: Paberil dokumendi üleandmise ja omamise traditsioon 

Selgitus: Eestis on kooli lõpetamise traditsiooni üheks osaks lõpuaktus, mille käigus 

antakse lõpetajatele käest-kätte lõpudokumendid. Digitaalselt e-tunnistust 

selliselt käest-kätte üle anda ei saa ja traditsioon vajab koolides 

ümbervaatamist. 

Lahendused: E-tunnistustele üleminek ei pea tingimata tähendama täielikku paberist 

loobumist. Dokumendi väljaandja saab hakata e-tunnistuste keskkonnast 

välja trükkima e-tunnistuse ärakirja. Igal koolil hakkab olema autonoomia 

otsustada, kuidas lõpetamise tseremoonia läbi viia ja mida lõpetajatele üle 

anda. Kool võib välja mõelda ka mingi muu traditsiooni ja paberil ärakirja 

asemel üle anda mingi meene.  

Õppeasutustele (üldhariduskoolidele) suunatud küsitlustele vastanutest 

61% eelistab paberil ärakirja üleandmist, 30% eelistab mingi muu meene 

üleandmist ja 9% eelistab loobuda füüsilise artefakti üleandmisest. 

Kui pärast e-tunnistustele üleminekut jääb võimalusena alles lõpetajatele 

üle antavate paberil ärakirjade trükkimine, siis tekib küsimus rahalise ja 

ajalise kokkuhoiu põhjendatuse kohta. Kokkuhoid tuleneb sellest, et enam 

ei kasutata osaliselt ette trükitud tekstidega ja eelnumereeritud üleriiklikult 

tsentraalselt laiali jaotatavaid ning range arvestuste alla kuuluvaid planke. 

Seetõttu on paber odavam ja logistikakulud vähenevad, trükkimine hakkab 

toimuma palju kiiremini, sest pole enam vaja sisestada plankide numbreid, 

panna eraldi igat planki printerisse ja jälgida, et peale trükitav tekst 

sobituks ette trükitava teksti suhtes täpselt õigele kohale ning pole vaja 

teha plankide numbrilise arvestuse jaoks plankide kasutamise aruandeid 

ja mahakandmise akte. Hinnanguline kulude vähenemine on 80-90%. 

Takistus: E-lahenduste tehnilised probleemid 

Selgitus: Osa inimestest ei usalda e-lahendusi ja seepärast eelistavad omada paberil 

dokumenti. Kardetakse erinevaid asjaolusid. Esiteks üldine umbusaldus 

digitaalsete lahenduste suhtes („üks viirus ja kõik on kadunud“). Teiseks 

madal digipädevus e-riigi lahenduste kasutamise osas („jälle üks register 

selgeks õppida“). Kolmas asjaolu on praktiline mure süsteemide 

töökindluse pärast. 

Lahendused: Kirjeldatud muresid ei saa alahinnata. E-tunnistuste keskkonna kasutamist 

tuleb inimestele selgitada nii e-tunnistustele ülemineku ajal kui ka edaspidi 

jooksvalt iga aasta uutele e-tunnistuste saajatele, näiteks saata igale 

e-tunnistuse saajale lühike arusaadav juhend. 
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Tehnilise lahenduse iga tõrge süvendab umbusaldust. Tehniline lahendus 

peab olema töökindel ja turvaline. Tehnilise lahenduse arendamise käigus 

peab olema piisavalt aega ja ressurssi sobiva lahenduse kavandamiseks ja 

testimiseks (nt koormustestid, turvatestid). 

Tehniline lahendus peab olema hea kasutusmugavusega ja arvestama ka 

erivajadusega inimeste ligipääsetavuse nõudeid. Selles veendumiseks 

tuleb läbi viia kasutatavuse ja ligipääsetavuse (WCAG) nõuetele vastavuse 

testid. 

Takistus: Rahvusvaheline kasutamine 

Selgitus: Lõputunnistuste omanikud esitavad haridust tõendavaid dokumente ka 

välisriikide õppeasutustele õpingute jätkamiseks ning asutustele ja 

ettevõtetele välisriigis tööle asumiseks. Pole täielikku kindlust, kas 

välisriikides aktsepteeritakse Eestis välja antud e-tunnistust. 

Teises riigis välja antud tunnistuste ja diplomite tunnustamise küsimus on 

aktuaalne ka praegu paberkandjal dokumentide korral, sest igal riigil või 

koolil on oma vastavasisuline statuut. Seega e-tunnistustele üleminek 

otseselt ei püstita uut lahendamist vajavat küsimust, vaid ainult muudab 

rõhuasetust. Tunnustamine toimub kahepoolsete kokkulepete ja 

koostöövõrgustike (nt ENIC/NARIC) kaudu.  

Lahendused: Küsimusele on mitmeid erinevaid lahenduse variante, mis võimaldavad 

vastu tulla erinevatele nõudmistele. 

• Euroopa Liidus siseselt peab hakkama vastavalt eIDAS määrusele 

toimuma liikmesriikide vaheline digitaalsete dokumentide 

tunnustamine. Näiteks Sertifitseerimiskeskuse väljastatud 

sertifikaadiga antud digitaalne tempel (e-Tempel) vastab eIDAS 

kõrgema taseme nõuetele ja selliselt tembeldatud digitaalsed 

dokumendid peaksid olema aktsepteeritavad kõikjal Euroopa Liidus. 

Kavandatavast e-tunnistuste keskkonnast saab hakata väljastama 

digitaalselt tembeldatud väljavõtet. Kuid tuleb arvestada, et igas riigis 

pole veel digitempli kontrollimiseks praktikas kasutatavaid lahendusi. 

• Eesti ENIC/NARIC keskuses selgitati, et koolide lõpudokumentide 

turvaelemendid pole rahvusvaheliselt standardiseeritud ja välisriigis 

välja antud dokumendi autentsuse kindlaks kontrollimiseks tuleb 

enamasti teha järelepärimine dokumendi välja andnud kooli või 

kontrollida tunnistust kooli veebilehelt juhul, kui sinna on loodud 

vastav võimalus. Haridus ja Teadusministeeriumi loodud portaal oleks 

sama usaldusväärne kui kooli veebileht. Seega, kui e-tunnistust saab 
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hakata kontrollima portaalist, siis see rahuldab paljusid kasutajaid. 

Eesti ENIC/NARIC keskus on nõus ka läbi viima teavitustegevust 

välisriigis asuvates keskustes. 

• Kui on vaja esitada paberil dokument, siis e-tunnistuste keskkonnast 

saab hakata välja trükkima paberil ärakirja. Ärakirja võib trükkida nii 

e-tunnistuse omanik kui ka väljaandja (kool). Väljaandja saab ärakirja 

kinnitada enda pitseriga. 

• Kui lihtsast väljatrükist või väljaandaja pitseriga kinnitatud ärakirjast ei 

piisa, siis e-tunnistuse omanik saab lasta e-tunnistuse ärakirja 

apostilliga kinnitada notari juures või teha tõlke vandetõlgi juures. 

Apostilli või tõlke tellimine muutub lihtsamaks, sest enam ei pea 

notarile või vandetõlgile viima paberil originaali, vaid notar või 

vandetõlk saab e-tunnistuse kätte X-tee teenuse või Haridusportaali 

kaudu. Sarnane praktiline kogemus on olemas Äriregistriga ja 

Kinnistusraamatuga.  
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4.3 Sihtrühmad ja osapooled 

E-tunnistustele ülemineku sihtrühmad on: 

Sihtrühm: Dokumentide väljaandjad (õppeasutused, kutseandjad) 

Vajadused: Vormistada, kinnitada ja väljastada kooli lõpetajatele 

lõpudokumendid või kutse saajatele kutsetunnistused. 

Ootused: • Lihtne, kiire ja optimaalsete kuludega dokumentide väljastamine  

• Vigade vältimine 

Sihtrühm: Dokumendi saajad / omanikud  

Vajadused: Näha enda dokumente, esitada enda dokumente hariduse ja/või 

kvalifikatsiooni tõendamiseks ja delegeerida esitamist.  

Ootused: • Dokumentide turvaline säilimine  

• Dokumentide lihtne esitamine  

• Dokumentide esitamine täpselt vastavalt küsitule ilma liigset infot 

esitamata. 

• Esitamise delegeerimine on vajalik ettevõtetes, kus haridustaset ja/või kvalifikatsiooni 

tõendavaid dokumente on vaja sageli esitada. Dokumendi omanik võiks saada esitamise 

õiguse delegeerida kliendiga või ametiasutusega asju ajavale töötajale (nt müügijuht, 

projektijuht). 

• Kui on vaja tõendada haridustaset, siis piisab lõputunnistuse või diplomi esitamisest ilma 

hinnetelehe või akadeemilise õiendi esitamiseta.  Soovitakse esitada täpselt just nõutud 

dokumente ilma liigset infot välja andmata. 

 Dokumendi saaja lähikondsed soovivad näha lõpetajale välja antud 

tunnistust. 

Sihtrühm: Dokumentide kasutajad   

Vajadused: Näha isiku haridustaseme ja/või kvalifikatsiooni kontrollimiseks 

esitatud dokumente ja säilitada dokumendist koopia/väljavõte. 

Ootused: • Dokumendi kehtivuses ja autentsuses veendumine 

• Lihtne kasutamine (ei pea kulutama aega süsteemi õppimisele) 
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Küsitletud sihtrühmade esindajad suhtuvad e-tunnistustele üleminekusse pigem positiivselt. 

Tunnistuste omanikele ja väljaandjatele suunatud küsitlustele vastanutest 1/2 kuni 2/3 kindlalt 

pooldasid e-tunnistustele üleminekut. E-tunnistustesse üleminekusse negatiivselt suhtuvaid 

vastajaid oli umbes 1/6. Ülejäänud pooldasid, aga nägid ette takistusi. Siin tuleb siiski 

arvestada, et kuna küsitlus viidi läbi veebiküsitlusena, siis tunnistuste omanike küsitlus võis 

jõuda keskmisest arvutisõbralikemate inimesteni. 

Omanikud, kasutajad 

 

Õppeasutused 

 

Kutseandjad 

 

 

E-tunnistuste kasutusele võtmise korral mõjutatavad muud osapooled: 

Osapool: Praegu planke ja dokumente trükkivad trükikojad ning tellivad 

katusorganisatsioonid  

Mõju: Trükikodadelt trükkimise teenuse tellimine lõpeb. Trükkimise teenust 

hankivad Innove ja Kutsekoda kinnitasid, et trükikodadega pole 

sõlmitud siduva tellimiskohustusega pikaajalisi lepinguid ja 

trükkimise teenuse tellimise lõpetamisega ei kaasne leppetrahve või 

muid kulusid. 

  

Vajalik ja ei näe 
takistusi; 48%

Vajalik, aga 
näen takistusi; 

38%

Ei näe 
vajalikkust; 

14%

Vajalik ja ei näe 
takistusi; 66%

Vajalik, aga 
näen takistusi; 

21%

Ei näe 
vajalikkust; 

13%

Vajalik ja ei näe 
takistusi; 55%

Vajalik, aga 
näen takistusi; 

26%

Ei näe 
vajalikkust; 

19%
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4.4 Infosüsteemid 

E-tunnistuste kasutusele võtmine on seotud järgmiste infosüsteemidega: 

Infosüsteem: Eesti hariduse infosüsteem (EHIS) 

Seose selgitus: • Üldhariduse (põhikool, gümnaasium) lõpudokumentide trükkimine 

toimub praegu EHIS-e haridust tõendavate dokumentide moodulis. 

E-tunnistustele ülemineku korral trükkimine asendatakse digitaalsete 

lõpudokumentide genereerimisega. 

• EHIS-s õppurite moodulisse kantakse õppeasutuse lõpetamise 

andmed, mis sisaldavad ka lõpudokumentide andmeid (dokumentide 

numbrid, kuid mitte kogu sisu). E-tunnistustele ülemineku korral 

hakatakse lõpudokumentide andmed õppurite moodulisse edastama 

e-tunnistuste keskkonnast. 

• Igaüks saab endaga seotud EHIS-e andmeid vaadata riigiportaali 

eesti.ee kaudu EHIS-e isikukaardilt. Tulevikus hakkab seda võimalust 

pakkuma Haridusportaal. E-tunnistuste andmeid ei lisata praegusele 

EHIS isikukaardi päringule. 

Märkus: Alates üldhariduse lõpudokumentide EHIS-st trükkimise algusest on 

EHIS-sse kogunenud üldhariduse lõputunnistuste ja hinnetelehtede täielikud 

andmed. Kutse- ja kõrghariduse lõpudokumentide osas EHIS-s sellise 

detailsusega andmeid ei ole. 

Märkus: EHIS-e olemasolev tarkvara on kavas asendada EHIS2 tarkvaraga. 

Praegu on käimas EHIS2 hange. 

Infosüsteem: Haridusportaal 

Seose selgitus: • Haridusportaal on praegu arenduses olev portaal, mille kaudu hakkab 

toimuma kodanike ligipääs hariduse valdkonna riiklikes 

infosüsteemides olevatele andmetele. E-tunnistuste keskkonna 

kasutajaliides realiseeritakse Haridusportaali baasil. 

Infosüsteem: Õppeinfosüsteemid (ÕIS) 

Seose selgitus: • Kutsehariduse ja kõrghariduse lõpudokumentide vormistamine toimub 

praegu õppeasutuste õppeinfosüsteemides. Praegu on kasutusel või 

kasutusele võtmisel järgmised õppeinfosüsteemide tarkvarad: 

• Rakenduskõrgkoolide ÕIS (kasutavad ka mõned kutsekoolid ja 

kõrgkoolid, kavas asendada Tahvliga) 
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• Kutsekoolide õppeinfosüsteemi tarkvara Siseveeb (kavas 

asendada Tahvliga) 

• Tahvel – HITSA arendatav uus õppeinfosüsteem tarkvara, kuhu 

lõpetamise protsess viiakse üle eeldatavalt 2020 aastal 

• Kõrgkoolide õppeinfosüsteemid – mitmed kõrgkoolid, 

sealhulgas Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna 

Ülikool, Tartu Ülikool, Eesti Muusikaakadeemia, Eesti 

Ettevõtluskõrgkool Mainor omavad oma õppeinfosüsteemi 

tarkvara. 

• E-tunnistustele ülemineku korral asendatakse lõpudokumentide 

trükkimine e-tunnistuste edastamisega e-tunnistuste haldamise 

keskkonda. 

Märkus: Üldhariduse (põhikool, gümnaasium) õppeinfosüsteemidest (nt E-Kool, 

Stuudium) edastatakse praegu õpitulemuste andmed EHIS-e haridust 

tõendavate dokumentide alamregistrisse käsitsi sisestades või faili ülekandega. 

Intervjuude käigus mõned koolid väitsid, et neil on probleeme 

lõpudokumentide andmete ülekandmisega kooli õppeinfosüsteemist EHIS-sse. 

Selles osas on vaja uurida probleemide põhjuseid, mis võivad peituda hoopis 

juhendites ja oskustes, mitte tarkvara vigades. Nende probleemide 

lahendamine pole otseselt seotud e-tunnistustele üleminekuga, sest andmed on 

vaja üle kanda või sisestada täpselt ühte moodi sõltumata sellest, kas need 

lõpuks trükitakse paberile või moodustavad digitaalse e-tunnistuse. Tulevikus 

on kavas kõik õppeinfosüsteemid liidestada EHIS2-ga X-tee kaudu. 

Infosüsteem: Kutseregister 

Seose selgitus: • Kutsetunnistuste vormistamine toimub praegu Kutseregistris. 

Kutseandjad sisestavad antud kutsete andmed Kutseregistrisse ja 

Kutsekoda edastab andmed kutsetunnistuste plankidele trükkimisega 

tegelevale trükikojale. E-tunnistustele ülemineku korral asendatakse 

andmete trükikotta edastamine e-tunnistuste keskkonda 

edastamisega. 

• Kutseregistri avaliku veebilehe kaudu saab vaadata kutsetunnistuse 

andmeid juhul, kui kutsetunnistuse omanik on seda lubanud  

E-tunnistuste keskkonna avalik vaade luuakse Haridusportaali. 

• Kutsetunnistuse omanik saab hakata Haridusportaali kaudu muutma 

kutsetunnistuse avalikkust (lõpetada või alustada avalikustamine). 

Kutseregister peab hakkama avalikustamise muutmise kohta hakkama 

saama infot e-tunnistuste keskkonnast. Praegu peab kutsetunnistuse 

omanik  avalikustamise muutmise soovi esitama kirjalikult Kutsekojale 
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ja Kutsekoda muudab Kutseregistris kutsetunnistuse avalikustamise 

seisundit. 

• Kutseregistril võimaldab ametiasutuste infosüsteemidel ja eesti.ee 

portaalil küsida kutsetunnistuse andmeid X-tee teenuste alusel. Need 

teenused jäävad toimima paralleelselt e-tunnistuste keskkonnast 

pakutavate X-tee teenustega. 

Märkus: Tulevikus on kavas Kutseregistri funktsionaalsus realiseerida EHIS2-s, 

kuid see ei ole seotud e-tunnistuste keskkonna loomisega. 

Infosüsteem: Eksamite infosüsteem (EIS) 

Seose selgitus: • EIS-i ühte moodulit kasutatakse lõputunnistuste plankide haldamiseks 

– koolid esitatavad EIS-i kaudu Innove-le plankide  tellimused ja EIS-s 

registreeritakse plankide liikumine ja kasutamine või maha kandmine. 

E-tunnistustele ülemineku järel seda funktsionaalsust enam ei 

kasutata.  

Infosüsteem: Sisseastumise infosüsteem (SAIS) 

Seose selgitus: • EHIS-st edastatakse gümnaasiumi lõpetajate kohta andmed SAIS-i. 

SAIS-s kasutatakse neid andmeid kõrgkoolidesse vastuvõtmise jaoks. 

See andmevahetus peab jääma e-tunnistustele ülemineku järel 

toimima nii nagu praegu.   
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5 Protsessid 

5.1 Praeguste protsesside kirjeldused 

 

Joonis 1 Valdkonna protsessid praegu 

Analüüsitavas valdkonnas on kolm peamist protsessi: 

• Plankide hankimine, tellimine ja tarnimine – protsessi tulemusena on olemas 

lõpudokumentide või kutsetunnistuste trükkimiseks vajalikud plangid.  

• Lõpudokumentide ja kutsetunnistuste väljastamine – protsessi tulemusena on õppeasutuse 

lõpetajale või kutse saajale väljastatud vastavalt lõpudokumendid või kutsetunnistus. 

• Lõpudokumentide ja kutsetunnistuste kasutamine – protsessi sisuks on lõputunnistuste ja 

kutsetunnistuste esitamine haridustaseme ja kvalifikatsiooni tõendamiseks. 

Protsessid erinevad praegu sõltuvalt sellest, kus ja mis süsteemist dokumente trükitakse: 

• Õppeasutuse lõpudokumendid trükib väljaandjaks olev õppeasutus: 

o Üldhariduse lõpudokumendid trükitakse EHIS-est. 

o Kutse- ja kõrghariduse lõpudokumendid trükitakse koolide õppeinfosüsteemidest. 

• Kutsetunnistused trükib Kutsekoja poolt korraldatud hanke tulemusena välja valitud 

trükikoda kasutades Kutseregistri infosüsteemi. 

Protsessid on põhjalikumalt kirjeldatud peatükis 9 „Lisa 2: Protsesside kirjeldused“. Seal on nii 

praeguste (AS-IS) kui ka kavandatavate (TO-BE) protsesside kirjeldused. 

Business Process Protsessimudel

«BusinessProcess»

Plankide hankimine, tellimine ja tarnimine

«BusinessProcess»

Plankide hankimine, tellimine ja tarnimine

«BusinessProcess»

Lõpudokumentide plankide 

hankimine, tellimine ja 

tarnimine

«BusinessProcess»

Lõpudokumentide plankide 

hankimine, tellimine ja 

tarnimine

«BusinessProcess»

Kutsetunnistuste plankide 

hankimine, tellimine ja 

tarnimine

«BusinessProcess»

Kutsetunnistuste plankide 

hankimine, tellimine ja 

tarnimine

«BusinessProcess»

Lõpudokumentide ja kutsetunnistuste 

väljastamine

«BusinessProcess»

Lõpudokumentide ja kutsetunnistuste 

väljastamine

«BusinessProcess»

Üldhariduse lõpudokumentide 

väljastamine 

«BusinessProcess»

Üldhariduse lõpudokumentide 

väljastamine 

«BusinessProcess»

Kõrg- ja kutsehariduse 

lõpudokumentide väljastamine 

«BusinessProcess»

Kõrg- ja kutsehariduse 

lõpudokumentide väljastamine 

«BusinessProcess»

Kutsetunnistuste väljastamine

«BusinessProcess»

Kutsetunnistuste väljastamine

«BusinessProcess»

Lõpudokumentide ja kutsetunnistuste 

kasutamine

«BusinessProcess»

Lõpudokumentide ja kutsetunnistuste 

kasutamine
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5.2  Lahendusvariandid 

Selles peatükis on kirjeldatud kavandatava (TO-BE) e-tunnistuste välja andmise ja kasutamise 

protsesside võimalikke lahendusvariante.  

5.2.1 Kontrollimine 

Praegu väljaandjad kontrollivad andmeid enne trükkimise alustamist ja vaatavad trükitud 

dokumendid visuaalselt üle pärast trükkimist. Tekkis küsimus, kuidas lahendada andmete 

kontrollimine e-tunnistuste korral. 

Variandid: 

a. Väljaandjad teevad kontrolli oma süsteemis (nt õppeinfosüsteemis) enne e-tunnistuste 

keskkonda edastamist. See kontroll on lõplik. E-tunnistuste keskkonnas e-tunnistusi 

täiendavalt üle ei kontrollita, vaid loetakse automaatselt kinnitatuks.  

b. Väljaandjad kontrollivad e-tunnistused üle e-tunnistuste keskkonnas. 

Lahenduse valikut mõjutavad asjaolud: 

• Praegu trükkija paratamatult vaatab üle printerist võetud paberi ja tänu sellele on 

märgatud vigu (näiteks nimes mitte-eesti tähestiku tähed on valesti trükitud). 

• Õppeinfosüsteemi tarkvara vea tõttu on esinenud juhtumeid, et kasutajaliidesel on näha 

ühed andmed, aga paberile trükiti teistsugused andmed. 

• Õppeasutustele suunatud küsitluse vastuses mainiti e-tunnistustele ülemineku riskina, et 

andmete kontroll võib muutuda pinnapealsemaks. 

• Kutsehariduskeskustes ja ülikoolides avaldati intervjuude käigus ka arvamust, et kui 

õppeinfosüsteemis on üks kord andmed üle kontrollitud, siis teist korda sadu või tuhandeid 

tunnistusi enam üle kontrollida ei jõua ning usaldusväärselt toimiva tarkvara korral pole 

selleks ka vajadust.  

Soovitatav lahendus: 

Üldhariduskoolidele tuleks vähem esialgu pakkuda võimalust e-tunnistuste keskkonnas 

e-tunnistused üle kontrollida ja kinnitada. Kontrolli peab saama teha  mitu inimest (nt klassi- 

või rühmajuhatajad). Kui on kogetud, et e-tunnistuste keskkonda e-tunnistuste ülekandmine 

toimub korrektselt, e-tunnistuste keskkonnaga andmevahetuse suhtes on tekkinud täielik 

usaldus ja seal e-tunnistuste üle kontrollimine on muutunud mitte vajalikuks rutiiniks, siis saab 

e-tunnistuste keskkonnas e-tunnistuste üle kontrollimisest loobuda. E-tunnistuste keskkonna 

tarkvara arendamise käigus tuleb ette näha kontrolli sisse või välja lülitamise võimalus. Seda 

peavad saama õppeasutused ise teha andmevahetuse kaudu edastatavatele e-tunnistuse 

andmetele lisatava atribuudiga. Ühisõppekava korral saavad lõpudokumendid üle kontrollida 

kõik ühisõppekavas osalevad ehk lõpudokumendi väljaandjateks märgitud õppeasutused. 
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5.2.2 Allkirjastamine 

Praegu paneb lõpudokumendile allkirja kaks kuni seitse õppeasutuse töötajat ja lõpudokument 

kinnitatakse ka õppeasutuse pitseriga. Tekkis küsimus, kas ja kuidas tuleks hakata e-tunnistusi 

digitaalselt allkirjastama. 

Variandid: 

a. Ei allkirjastata - E-tunnistuste keskkonnas e-tunnistusi digitaalse allkirjaga ei kinnitata.  

b. Allkirjastatakse massina - E-tunnistuste keskkonnas üks või mitu isikut digitaalse allkirjaga 

kinnitavad ühe korraga kõikide või näiteks ühe klassi e-tunnistused. 

c. Allkirjastatakse eraldi - E-tunnistuste keskkonnas üks või mitu isikut digitaalse allkirjaga 

kinnitavad iga lõpudokumendi eraldi. 

Lahenduse valikut mõjutavad asjaolud: 

• Õppeasutuses niikuinii vormistatakse ja allkirjastatakse lõpudokumentide väljastamise 

aluseks olev otsus (õppenõukogu otsuse protokoll, õppeasutuse juhi käskkiri või korraldus). 

• Õppeasutuses ollakse harjunud lõputunnistusi allkirjastama. Allkirjastamisele eelnev 

ülevaatamine annab täiendava võimaluse avastada võimalikke andmevigu. Osade õpetajate 

jaoks on allkirjastamises ka emotsionaalne aspekt.  

• Digitaalse allkirjastamise korral põhimõtteliselt ei toetata ühe korraga (ühe PIN2 

sisestamisega) paljude eraldi digiallkirja konteinerite loomist. Põhimõtteliselt sobib 

lahendus, et allkirjaõiguslik isik allkirjastab ühe koonddokumendi (nt otsuse), mille alusel 

süsteem genereerib asutuse digitempliga kinnitatud väljavõtted.   

• Digitaalse allkirja andmine võtab rohkem aega, kui paberile käsitsi allkirja tegemine. 

Kutsehariduskeskuste direktorid ja kõrgkoolide rektorid allkirjastavad igal aasta sadu või 

tuhandeid diplomeid. Praegu käsitsi allkirjade kirjutamiseks kuluva kuni poole tööpäeva 

asemel hakkaks neil iga lõputunnistuse või diplomi eraldi digitaalse allkirjastamise korral 

kuluma selleks paar tööpäeva aastas. 

• Lõpudokument peab kehtima omaniku eluea lõpuni ja tegelikult ka üle selle. Vastavalt 

EHIS-e põhimäärusele tuleb haridust tõendavate dokumentide andmeid säilitada kuni 10 

aastat alates isiku surmast. Pole alust väita, et praegune digitaalse allkirjastamise 

tehnoloogia oleks 50 või 100 aasta pärast tehnoloogilises mõttes pädev ning andmeid tuleb 

varem või hiljem hakata ümber konverteerima või üle tembeldama. 

Soovitatav lahendus: 

Õppeasutuse töötajad allkirjastavad lõpudokumentide väljastamise otsuse. E-tunnistuste 

keskkonnas e-tunnistusi digitaalse allkirjaga ei kinnita. E-tunnistuste keskkonnas saab anda 

ainult tehnilise kinnituse, et kõik andmed on korrektselt üle kantud (vt 5.2.1 „Kontrollimine“). 

E-tunnistuste keskkonnast väljastatavad väljavõtted kasutaja soovi korral digitembeldatakse 

digitempliga. 
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5.2.3 Paberil ärakirjade trükkimine 

Peatükis 4.2 „Võimalikud takistused“ on viidatud tugevale paberil tunnistuste üleandmise 

traditsioonile. Esmalt tekkis küsimus, kas kõikidele lõpetajatele tuleks trükkida e-tunnistustest 

paberil ärakirjad. Teiseks tekkis küsimus, et kui suur on ärakirja vormi kujundamisel kooli 

autonoomia ja mida pakutakse üleriigiliselt. 

Variandid: 

a. Trükitakse ärakirjad kõikidele lõpetajatele. 

b. Trükitakse ärakirjad ainult nendele, kes seda soovivad. 

Kujundamise variandid: 

a. Iga väljaandja kujundab oma ärakirja väljatrüki vormi. 

b. Kasutatakse üleriigilisest väljatrüki vormi. 

a. Iga väljaandja kasutab oma kujundusega planke. 

b. Kasutatakse üleriigiliselt ühesuguseid planke (paberit). 

Lahenduse valikut mõjutavad asjaolud: 

• Paberil tunnistuse üleandmise emotsionaalne tähtsus on erinevate haridustasemete ja ka 

koolide lõikes erinev. Näiteks üldhariduses pigem peetakse tunnistuste pidulikku 

üleandmist oluliseks ja ei soovita praegu seda traditsiooni muuta, aga keskhariduse baasil 

kutsehariduse omandamise korral suhtutakse lõpudokumenti palju pragmaatilisemalt. 

• Kuna igale lõpetajale e-tunnistusest paberil ärakirja andmise põhjus pole pragmaatiline, 

vaid pigem emotsionaalne, siis ei sobi trükkimiseks kasutada argist (ca 80 g/m2) 

printeripaberit, vaid paber peab olema esteetiline ning vastama kvaliteedinõuetele (nt 

grammkaal, paksus, karedus, läbipaistvus, arhiivipüsivus).  

• Erinevate väljatrüki vormide haldamise ja kujundamise tehniliste võimaluste loomine 

suurendaks süsteemi loomise keerukust. Erinevate väljatrüki vormide kasutamine muudab 

ärakirjade lugemise keerulisemaks, sest peab aru saama erinevate vormide paigutusest. 

• Õppeasutuste arvamused oma kujundatud ärakirja plankide kasutamise suhtes on 

erinevad. Üks pool näeb võimalust kinnistada oma kooli identiteeti ja teine pool näeb 

halduskoormuse suurenemist (kujundamisele, paberi hankimisele kuluv aeg).  

Soovitatav lahendus: 

Iga väljaandja saab ise otsustada, kas annab paberil ärakirjad kõikidele lõpetajatele või ainult 

neile, kes soovivad paberil ärakirja. 

E-tunnistuste keskkond hakkab pakkuma iga haridustaseme kohta üleriigiliselt ühesugust 

ärakirja väljatrüki vormi.  



 

 
 

32 

5.2.4 E-tunnistuste saajale nähtavaks tegemine 

Praegu antakse lõpudokumendid üle traditsiooniliselt lõpuaktusel. Tekkis küsimus, kas 

e-tunnistuste üleandmine saajatele, mis tehniliselt tähendab e-tunnistuste keskkonnas 

saajatele nähtavaks muutmist, tuleks siduda lõpuaktusega. 

Variandid: 

a. Lõpudokumendid muutuvad saajatele ligipääsetavaks jooksvalt kohe pärast e-tunnistuste 

keskkonnas kinnitamist. 

b. Lõpudokumendid muutuvad saajatele ligipääsetavaks siis, kui õppeasutus teeb 

tseremoniaalselt sobival ajal avaldamise toimingu. 

c. Lõpudokumendi väljastaja lisab e-tunnistuse andmetele kuupäeva ja kellaaja, mille 

saabudes lõpudokumendid muutuvad saajatele ligipääsetavaks. 

Lahenduse valikut mõjutavad asjaolud: 

• Intervjuude käigus arvati, et aktuse tseremoniaalsust ei mõjuta digitaalsete dokumentide 

varasem ligipääsetavaks tegemine.  

• Täiendava avaldamise toimingu tegemine muudab süsteemi realiseerimise 

töömahukamaks ja kasutamise keerulisemaks.  

Soovitatav lahendus: 

Lõpudokumendid muutuvad saajatele nähtavaks kohe pärast e-tunnistuste keskkonnas 

kinnitamist. 

 

5.2.5 Teavitamine 

E-tunnistuste omanikud peavad saama infot, kuidas enda digitaalseid lõpudokumente leida ja 

kasutada. Tekkis küsimus, kas ja kuidas tuleks neile saata vastavasisuline teavitus. 

Variandid: 

a. Ei saada saajatele/omanikele teavitust 

b. Õppeasutus saadab saajatele/omanikele e-posti teavituse. 

c. E-tunnistuste keskkond saadab saajatele/omanikele e-posti teavituse. 

d. E-tunniste keskkond saadab saajatele/omanikele teavituse riigiasutuste poolt teavituste 

saatmiseks kasutatava keskkonna (nt eest.ee) kaudu. 

Lahenduse valikut mõjutavad asjaolud: 

• Lõpetaja teab niikuinii õppeasutuse lõpetamisest. Seega teavitus kui meeldetuletus pole 

vajalik. Teavitamise eesmärk on tehnilise lahenduse kasutamise juhendamine. 
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• Alaealiste pädevus digitaalse asjaajamise osas on madal. Õppeasutuste kogemus näitab, et 

õpilasi on vaja nõustada näiteks EIS-is riigieksamitele registreerimise käigus.  

• E-posti teel teavituste saatmiseks peavad olema olemas saajate/omanike e-posti aadressid. 

Praegu EHIS-s õppurite kehtivaid e-posti aadresse pole.  

• Õppeasutused tavaliselt niikuinii saadavad lõpetajatele lõpetamise teemal e-kirja. Sellesse 

e-kirja saab lisada info e-tunnistuste keskkonna kohta. 

Soovitatav lahendus: 

Õppeasutus valib ise, kuidas lõpetajatele e-tunnistuste keskkonda tutvustada. Kui eesti.ee 

teavituse keskkond on uuendatud, siis e-tunnistuste keskkond võiks hakata saatma teavitusi 

sealt kaudu.  

 

5.2.6 Kättesaamise kinnitamine 

Praegu lõpudokumentide saaja kinnitab lõpudokumentide kätte saamise oma allkirjaga. Tekkis 

küsimus, et kas ja kuidas kättesaamise kinnitamine lahendada tulevikus. 

Variandid: 

a. E-tunnistuste kättesaamist ei kinnitata.  

b. E-tunnistuste saaja annab omapoolse digitaalse allkirja. 

Lahenduse valikut mõjutavad asjaolud: 

• E-tunnistuse olemasolu e-tunnistuste keskkonnas iseenesest on piisav tõestus 

lõpudokumendi väljastamise kohta. 

• E-tunnistuse saajatelt allkirjade kogumine oleks täiendav koormus. Kui e-tunnistuse saaja 

lihtsalt ei anna kinnitust, mida siis sellisel juhul teha. 

• Lõpudokumentide üleandmisel ka praegu allkirja andmine ei anna kinnitust, et saaja on üle 

antud lõpudokumendil olevate andmetega nõus ja antakse üle vigadega dokumente, mida 

tagantjärgi parandatakse. 

Soovitatav lahendus: 

E-tunnistuste kättesaamist e-tunnistuste keskkonnas ei kinnitata.  

 

5.2.7 Kasutamine 

Praegu lõpudokumendi või kutsetunnistuse omanik esitab dokumendiga tutvuda soovijale 

originaali viies selle ise kohale või saates kulleriga või saadab skaneeritud koopia e-postiga. 

Tekib küsimus, kuidas saab hakata esitama e-tunnistusi. Lahendusvariandid lähtuvad sellest, et 

e-tunnistusi hakatakse hoidma riiklikus e-tunnistuste keskkonnas. 



 

 
 

34 

Variandid: 

a. E-tunnistuse omanik saab e-tunnistuse teha e-tunnistuste keskkonna kaudu avalikuks 

(kõigile nähtavaks). 

b. E-tunnistuste keskkond genereerib ligipääsukoodi (parooli). E-tunnistuse omanik edastab 

koodi teisele isikule, kes siis saab e-tunnistuste keskkonnas e-tunnistust vaadata. 

c. E-tunnistuse omanik saab e-tunnistuste keskkonnas määrata isikud (sisestada nende 

isikute isikukoodid), kes saavad e-tunnistust vaadata. 

d. E-tunnistuse omanik saab e-tunnistuste keskkonnas määrata asutuse (valida EHIS-s 

registreeritud (õppe)asutuse), mille esindajad saavad e-tunnistust vaadata. 

e. E-tunnistuse omanik saab e-tunnistuste keskkonnast väljastada digitaalse ärakirja (nt 

digitempliga PDF faili), mille ta saab e-mailiga edasi saata. 

f. E-tunnistuste omanik saab e-tunnistuste keskkonnast väljastatud digitaalse ärakirja 

trükkida paberile. 

g. E-tunnistuste omanik saab õppeasutusest küsida paberil ärakirja kinnitamist õppeasutuse 

pitseriga. Kui õppeasutus on likvideeritud, siis kinnitab ärakirja õigusjärglane või selle 

puudumisel HTM. 

h. E-tunnistuse omanik saab notarilt tellida apostilli. Notar saab digitaalsele e-tunnistusele 

ligipääsu X-tee teenuse kaudu või portaali kaudu omanikult saadud ligipääsukoodi alusel.  

i. Seadusest tulenevat vastavat õigust omavad asutused saavad e-tunnistust küsida X-tee 

andmevahetuse teenuste kaudu.  

Lahenduse valikut mõjutavad asjaolud: 

• E-tunnistus peab olema võimalikult lihtsalt kasutatav. 

• E-tunnistuse kasutamine peab olema turvaline.  

• Erinevate kasutajate jaoks on vaja erinevaid lahendusi. 

• Praegu on kasutajate käitumist raske ette ennustada. 

• E-tunnistust kasutav füüsiline isik peab saama näha e-tunnistust nii, et ei pea e-tunnistuse 

omanikule andma enda isikuandmeid. Näiteks personaltöötaja ja teised personali valikus 

osalejad ilmselt ei taha igale tööle kandideerijale jagada enda isikukoodi.  

Soovitatav lahendus: 

Realiseeritakse kõik eelnevalt kirjeldatud variandid. Kõige madalama prioriteediga variant on 

isikukoodi alusel ligipääsu andmine, sest inimesed eeldatavalt ei taha oma isikukoode jagada.   
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6 Tehnoloogiline lahendus 

6.1 Praegune tehniline lahendus 

Järgnevas tabelis on kokkuvõtlikult kirjeldatud praegust süsteemide kasutamist 

lõpudokumentide ja kutsetunnistuste väljastamise kontekstis: 

Üldhariduskoolide 

lõpudokumendid 

EIS (Eksamite 

infosüsteem) 

EIS-s toimub lõpudokumentide plankide 

tellimine ja kasutamise arvestus. 

Andmevahetust selles osas ei ole 

(kasutatud plankide andmeid ei liigu pärast 

trükkimist automaatselt EIS-i). 

EIS-st edastatakse riigieksamite 

sooritamise andmed EHIS-sse, kus 

kasutatakse neid andmeid selleks, et 

kontrollida, kas gümnaasiumi lõpetamise 

tingimused on täidetud. 

Õppeinfosüsteem (nt 

e-Kool, Stuudium) 

Õppeasutus väljastab õppeinfosüsteemist 

õppetulemuste CSV või XML formaadis 

failid, mida saab importida EHIS-sse. 

EHIS – haridust 

tõendavate dokumentide 

(HTD) alamregister 

Õppeasutus sisestab või impordib 

õppeinfosüsteemist väljastatud failidest 

õppetulemuste andmed EHIS-e HTD 

alamregistrisse ja trükib sealt välja 

lõpudokumendid. Seega on EHIS-s olemas 

kõik lõpudokumentidele kantavad andmed. 

EHIS – õppurite 

alamregister 

Pärast EHIS-e HTD alamregistris 

lõpudokumentide trükkimist märgitakse 

automaatselt lõpetaja õppurite registris 

õppeasutuse lõpetanuks. 

Kutse- ja 

kõrgkoolide 

lõpudokumendid 

Õppeinfosüsteem (HITSA 

ÕIS, Siseveeb, Tahvel, 

kõrgkoolide oma 

õppeinfosüsteemid) 

Õppeasutused trükivad lõpudokumendid 

plankidele kasutades enda 

õppeinfosüsteemi. 

EHIS – õppurite 

alamregister 

Õppeasutused edastavad 

õppeinfosüsteemist EHIS-e õppurite 

alamregistrisse andmed lõpetajate kohta, 
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sealhulgas lõpudokumentide numbrid, 

kuid mitte kogu lõpudokumentide sisu. 

EIS (Eksamite 

infosüsteem) 

EIS-s toimub lõpudokumentide plankide 

tellimine ja kasutamise arvestus. 

Kutsetunnistused Kutseregister Kogu kutsetunnistuste väljastamisega 

seotud andmetöötlus toimub Kutseregistri 

infosüsteemis. 
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6.2 Kavandatava lahenduse võtmeküsimused 

6.2.1 E-tunnistuste keskkonna vajalikkus 

Kus e-tunnistusi hakatakse hoidma, kas selle jaoks on vaja tsentraalset keskkonda? 

Variandid: 

a. E-tunnistusi hakatakse hoidma riiklikult hallatavas keskkonnas. E-tunnistuste kasutamine 

on korraldatud selle keskkonna kasutajaliidese ja X-tee kaudu. 

b. E-tunnistuste hoidmine on iga tunnistuste väljaandja ja omaniku enda vastutusel. 

Väljaandja annab omanikule üle faili (nt pdf faili sisaldav bdoc konteiner). E-tunnistuse 

omanik saab vabalt valida, kas faili hoida mõnes pilveteenuses, enda arvutis või kasvõi 

kaela riputatud mälupulgal. 

Valitud lahendus: 

Soovitatav lahendus on lahendada e-tunnistuste hoidmine riiklikult hallatavas keskkonnas, sest 

riiklik auditeeritud (nt ISKE audit) lahendus: 

• on turvalisem võrreldes igaühe „koduste“ lahendustega, 

• võimaldab lahendada pikaajalise säilitamisega seotud formaadi küsimusi (vt ka 6.2.2),  

• võimaldab andmed teha kättesaadavaks X-tee kaudu (nt notaritele). 

 

6.2.2 Andmeformaat 

Mis formaadis e-tunnistusi hoida? 

Variandid: 

E-tunnistust hoitakse e-tunnistuste keskkonna andmebaasis andmetabelite kirjetena. 

Väljastamise jaoks moodustatakse andmetest inimesele visuaalse esitamise jaoks sobiva 

kujuga väljundi (nt pdf, html). 

E-tunnistust hoitakse e-tunnistuste keskkonnas masinloetavas formaadis failina (nt JSON, 

XML). Vaatamise jaoks e-tunnistuse keskkond teeb masinloetavast failist inimesele visuaalse 

esitamise jaoks sobiva väljundi (nt pdf, html). 

E-tunnistust hoitakse e-tunnistuste keskkonnas inimesele visuaalse esitamise jaoks sobivas 

formaadis failina (nt PDF). 

Märkus: Andmete failina hoidmise all on siinkohal mõeldud, et andmeid hoitakse füüsiliselt 

tervikliku andmekogumina. Siin ei ole mõeldud, et fail peab olema tingimata salvestatud serveri 

failisüsteemi. 
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Lahenduse valikut mõjutavad asjaolud: 

• Lahenduse valikul tuleb arvestada  Rahvusarhiivi digitaaldokumentide arhiveerimise 

nõuetega. Andmed peavad kindlasti olema avatud formaadis, mis ei ole kellegi ainuomand 

ja mille kasutamine ei ole piiratud litsentsiga. 

• Elektroonsed lõpudokumendid peavad säilima omaniku eluea lõpuni ja ajaloo huvides 

„igavesti“. Me ei tea, mis formaate kasutatakse saja aasta või isegi viiekümne aasta pärast. 

Digitaalsete arhivaalide pikaajalise säilitamise jaoks on riigiarhiiv välja töötanud 

migreerimisstrateegia (http://www.ra.ee/arhiivihaldus/digitaalarhiivindus/). Lühidalt lahti 

seletatuna tähendab see, et digitaalseid arhivaale hoitakse alati kujul, mis on lihtsalt 

kasutatav hetkel laialt levinud riist- ja tarkvara tehnoloogia abil. Tehnoloogia muutudes 

andmed konverteeritakse uude formaati. Selleks, et andmeid saaks tulevikus arvuti abil 

teise formaati konverteerida peab formaat olema masinloetav.   

• Masinloetav formaat võiks olla selline, mis on ka inimese silmale võimalikult lihtsalt loetav. 

Kui võrrelda JSON-t ja XML-i, siis JSON on „kergem“ ja JSON-i objektides key-value paaridena 

esitatud andmeobjektid on ka tehnoloogiavõõrale inimesele lihtsamini hoomatavad.  

• Masinloetava formaadi korral saab dokumendist teha väljavõtteid. See võimaldab andmete 

kasutajale esitada ainult vajalikke andmeid. 

Valitud  lahendus: 

E-tunnustusi hoitakse e-tunnistuste keskkonnas JSON formaadis „tekstifailidena“. E-tunnistuse 

keskkonna kasutajad saavad e-tunnistusi vaadata ja alla laadida visualiseeritud kujul (vastavalt 

html ja pdf). 

 

6.2.3 Tõestusväärtus ja terviklikkus 

Kuidas tagada e-tunnistuste tõestusväärtus ja terviklikkus? 

Variandid: 

a. E-tunnistused digitaalselt allkirjastatakse või tembeldatakse e-tunnistuste keskkonnas 

väljaandmise raames. Kasutajatele väljastatakse tunnistuse väljaandmise ajal digitaalselt 

allkirjastatud või tembeldatud konteinerid. 

b. E-tunnistuste keskkonnas tagatakse andmete terviklikkus süsteemi siseste 

mehhanismidega (nt räsiahelate tehnoloogia), mille nõuetele vastavust hinnatakse ISKE 

turvaauditite raames. Kasutajatele väljastatava digitaalse ärakirja ehtsust kinnitatakse 

ärakirja väljastamise ajal kehtiva vahendiga (nt digitempel). 

http://www.ra.ee/wp-content/uploads/2016/12/digidok_arhiveerimine.pdf
http://www.ra.ee/wp-content/uploads/2016/12/digidok_arhiveerimine.pdf
http://www.ra.ee/arhiivihaldus/digitaalarhiivindus/
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Lahenduse valikut mõjutavad asjaolud: 

• Siin tuleb arvestada juba eelnevalt mainitud asjaoluga, et e-tunnistused peavad kehtima 

väga pikaajaliselt ja meil pole võimalik olla veendunud, et praegused digitaalse 

allkirjastamise lahendused on viiekümne või saja aasta pärast tehnoloogiliselt pädevad. 

Valitud  lahendus: 

E-tunnistuste keskkonnas tagatakse andmete terviklikkus süsteemi siseste mehhanismidega, 

mille nõuetele vastavust hinnatakse audititega. Ründe- ja turbetehnoloogiate arenedes tuleb 

süsteemi andmeturbe vahendeid edasi arendada. 

 

Nende peatükkide alusel joonistub välja paberil ja elektroonse tunnistuse oluline erinevus:  

• Paberil tunnistus on lahutamatult seotud füüsilise kandjaga. Tunnistuse all mõistamegi 

konkreetset paberilehte või -lehti. 

• E-tunnistus on tõestusväärtusega andmed, mille formaat ja töötluskeskkond muutub aja 

jooksul vastavalt tehnoloogia arengule. 
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6.3 Kavandatava lahenduse funktsionaalsus 

Vastavalt peatükis 6.2.1 „E-tunnistuste keskkonna vajalikkus“ soovitatud lahendusele luuakse 

e-tunnistuste keskkond. Siin on esitatud e-tunnistuste keskkonna funktsionaalsuse kokkuvõte. 

Põhjalikum funktsionaalsuste kirjeldus on peatükkides 10 „Lisa 3: Funktsionaalsed nõuded“ ja 

11 „Lisa 4: Realiseerimise I etapi täpsustatud funktsionaalsed nõuded“. 

E-tunnistuste väljaandjad peavad saama: 

• luua e-tunnistusi (edastada andmed tunnistuse ettevalmistamiseks kasutavast süsteemist) 

• kontrollida loodud e-tunnistusi 

• kinnitada loodud e-tunnistusi või 

o parandada,  

o tagasi võtta 

• teha e-tunnistused omanikele nähtavaks 

• väljastada ärakirju 

• muuta välja antud e-tunnistusi kehtetuks 

• muuta välja antud e-tunnistuste andmeid veaparanduste tegemiseks. 

E-tunnistuste omanikud peavad  saama: 

• näha enda e-tunnistusi 

• väljastada enda e-tunnistustest ärakirju 

• lubada kolmandatele isikutele e-tunnistustele ligipääs ja antud luba tagasi võtta 

o avalikustamise teel  

o ligipääsukoodi andmise teel 

o kasutaja isikukoodi määramise teel 

o asutuse registrikoodi määramise teel 

Ligipääsu peab saama anda tähtajaliselt või tähtajatult. 

Ligipääsu peab saama anda ühekordseks kasutamiseks. 

Ligipääsu peab saama anda ainult üksikute dokumentide lõikes (nt lõputunnistus 

koos hinnetelehega või ilma hinneteleheta) 

• saada infot enda e-tunnistustest ärakirjade väljastamise kohta 

• saada infot enda e-tunnistuste X-tee päringute kaudu väljastamise kohta 

• saada infot enda e-tunnistustes tehtud muudatuste kohta 

Kolmandad isikud (kasutajad) peavad saama: 

• otsida ja näha avalikustatud e-tunnistusi 

• näha omanikult saadud ligipääsukoodiga ligipääsetavaid e-tunnistusi 

• näha isiku- või registrikoodi alusel ligipääsetavaid e-tunnistusi 

• väljastada avalikustatud või ligipääsetavatest e-tunnistustest ärakirju 

• kontrollida e-tunnistuse keskkonnast väljastatud e-tunnistuse (ärakirja) kehtivust.  
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6.4 Kavandatava lahenduse jõudlus ja turvalisus 

6.4.1 Jõudlus ja käideldavuss 

E-tunnistuste keskkonna käideldavuse ja jõudlusnõuete osas on esmatähtis arvestada, et 

süsteemi kasutamise kõrgperiood on lõpudokumentide välja andmise aeg enne lõpuaktusi. 

Põhikoolide ja gümnaasiumite lõpuaktused ning kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide suvised 

lõpuaktused toimuvad juuni keskel. Sellel ajal vormistatakse ~6000 lõpudokumenti päevas 

(3000 lõputunnistust ja diplomit ning sama palju hinnetelehti ja akadeemilisi õiendeid). 

8 tunnise tööpäeva peale jagades tehakse minutis ~12 lõpudokumenti, kuid arvestades päeva 

siseseid kõikumisi peab süsteem olema valmis kuni 30 lõpudokumendi vormistamiseks 

minutis. Iga lõpudokumendi vormistamise raames toimub mitu süsteemi poole pöördumist: 

esitamine, ülevaatamine, kinnitamine, ärakirjade väljastamine. Võib eeldada, et sellel ajal 

tahavad peaaegu kõik lõpudokumentide saajad lõpudokumente vaadata ja lähikondsetele 

näidata. Kokkuvõttes peab süsteem olema valmis lõpudokumentide väljastamise kõrgperioodil 

juuni keskpaigas tõrgeteta teenindama vähemalt 300 pöördumist minutis ehk üle 5 

pöördumise sekundis. Muul ajal on süsteemi koormus kümneid kordi väiksem.  

Lõpudokumentide väljastamise perioodil on ka ootused süsteemi käideldavuse suhtes kõige 

kõrgemad. Vähemalt 1 tunnine katkestus süsteem toimimises põhjustaks märkimisväärseid 

takistusi õppeasutuste tegevuses. Katkestuse tagajärjel ei teki oht inimeste tervisele või 

keskkonnale või olulisi rahalisi kaotusi. Seega ISKE alusel on tagajärgede kaalukus R1. 

Arvestades süsteemi koormuse  suurt, kuid ette planeeritavat kõikumist, tuleb pöörata 

tähelepanu süsteemi skaleeritavusele.. Soovitatav süsteemi arhitektuur peab võimaldama 

jaotada koormust paindlikult mitmete rakendusserverite vahel.  

Süsteem peab läbima jõudlustestid. Süsteemi jõudlust tuleb monitoorida kasutades 

monitooringuvahendeid nagu näiteks AppDynamics, Instana või Plumbr. 

 

6.4.2 Turvalisus terviklikkuse aspektist 

E-tunnistuste keskkonna korral on väga tõenäoline andmesubjekti huvides tehtav andmete 

terviklikkuse rikkumisele suunatud rünne. Ründe eesmärgiks võib olla lõpudokumendi lisamine 

või sisu muutmine, näiteks hinnetelehel või akadeemilisel õiendil hinnete „parandamine“. 

Ründe motivatsiooni tugevust saab hinnata lähtudes sellest, et nõutava haridust tõendava 

dokumendi puudumine võib olla hästi tasustatud töökoha saamise takistuseks ja ausal teel 

selle omandamine võib tähendada mitut aastat tööd. Seega on väga tõenäoline, et eduka 

ründe läbi viimise eest võidakse olla nõus maksma tuhandetes eurodes mõõdetavaid 

summasid. Lõpudokumendi lisamise eesmärgiga eduka ründe tegemist aitavad muuta 



 

 
 

42 

keerulisemaks ristkontrollid EHIS-e õppurite registri andmetega, mistõttu ründaja peaks lisaks 

lõpudokumendi tekitamisele suutma tekitada minimaalselt vajaliku õppimise ajaloo EHIS-e 

õppurite alamregistris. Kuid EHIS-e muude andmetega ristkontrollid ei takista e-tunnistuse sisu 

muutmist ja seda tuleb vältida ainult e-tunnistuste keskkonna turvameetmetega. 

Eelmises lõigus kirjeldatud rünne toimuks andmesubjekti huvides. Täielikult ei saa ka välistada 

andmesubjekti huve kahjustavat rünnet, mille eesmärgiks võib olla lõpudokumendi 

kustutamine, kehtetuks muutmine või sisu muutmine, näiteks õppetulemuste halvemaks 

muutmine. Selline rünne võib põhjustada andmesubjektile olulist varalist või mittevaralist 

kahju, näiteks ta ei saa asuda edasi õppima või tööle. 

E-tunnistustel peab olema tõestusväärtus kolmandatele osapooltele. Vajalik on e-tunnistuste 

õigsuse pidev kontroll. E-tunnistuste välja andmise, muutmise või kehtetuks tunnistamise 

toimingute kohta säilitatav info peab olema tõestusväärtusega. Peab saama kolmandatele 

osapooltele näidata ja tõendada, kes ja millal on e-tunnistuse välja andmise või muutmise 

toimingu teinud. Andmete lisamise ja muutmise õigusega isikute tegevuse kontrollimine on 

oluline, sest üks kõige tõenäolisem ründevektor lähebki süsteemiga töötavate inimeste kaudu.  

Eelkirjeldatud riskide tõttu tuleb tehnoloogilises lahenduses terviklikkuse kaitseks näha ette 

andmebaasikannete ja auditlogide krüptoaheldamine. See kehtib e-tunnistuste väljaandmise 

andmete kohta ja ei puuduta terviklikkuse osas vähem kriitilisi e-tunnistuste kasutamise 

andmed nagu näiteks e-tunnistuste omanike poolt e-tunnistuste kasutajatele antavad 

ligipääsukoodid ja ärakirjade väljastamise aruanded.   

Lisaks tahtlikule ründele võib andmesubjekti kahjustada ekslik toiming, näiteks kogemata 

tunnistatakse kehtetuks vale e-tunnistus. Ekslike toimingute tegemise vältimiseks on 

tarkvarasse kavandatud kahe sammuline toimingute tegemine – esmalt lisatakse uus toiming 

ja teiseks vaadatakse andmed üle ning kinnitatakse. 

E-tunnistuste keskkonna kõige suurema mõjuga risk on massiline andmete hävimine süsteemi 

vigade või andmekeskuse füüsilise ründe või õnnetuse (nt tulekahju, veeavarii) tõttu. Andmete 

säilimise tagamiseks peavad andmed olema dubleeritud vähemalt kahes füüsilises kohas ja 

peab toimuma regulaarne varukoopiate tegemine ja kasutuskõlblikkuse regulaarne kontroll. 

 

6.4.3 Turvalisus konfidentsiaalsuse aspektist 

Lõpudokumentides ja kutsetunnistustes on isikuandmeid, kuigi tegemist ei ole Isikuandmete 

kaitse seaduse mõttes delikaatsete isikuandmetega. Isiku andmete lubamatuks kätte 

saamiseks ette võetava ründe motivatsioon võib e-tunnistuste korral tuleneda (avalikust) 

uudishimust või soovist kahjustada kellegi mainet. Näiteks võidakse soovida avaldada infot 

avalikkuses tuntud isiku reputatsiooni kahjustamiseks (avalikule) ootusele mitte vastavate 
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õppetulemuste kohta. Tehniline lahenduse peab tagama, et e-tunnistustele saavad ligipääsu 

ainult vastava loa saanud isikud.  

E-tunnistuste keskkond peab olema kaitstud tüüpiliste tehnoloogiliste ründevektorite eest (nt 

OWASP 10 peamist turvariski). Lisaks tüüpilistele tehnoloogilistele ründevektoritele on 

tõenäoline ründevektor andmete õngitsemine kasutades ära e-tunnistustele ligipääsu 

andmiseks kavandatud lahendusi, näiteks ligipääsukoodi ära arvamise üritamine. Nende 

rünnete takistamiseks peavad ligipääsu lubavad koodid olema juhusliku ära arvamise jaoks 

liiga mahukad, päringuid tuleb logida ja monitoorida võimalikule õngitsemise katsele viitava 

intensiivsuse tõusu avastamiseks ning piirata päringute tegemist (näiteks viivitus pärast teatud 

arv kordi vale ligipääsukoodi sisestamist). 

 

6.4.4 Andmekaitsealase mõju kokkuvõte 

Selles punktis on tehtud kokkuvõte e-tunnistuste isikuandmete kaitsest.  

• Andmeobjekt on e-tunnistus.  

• Andmesubjekt on e-tunnistuse saanud isik (e-tunnistuse omanik). 

• Andmete andjad on e-tunnistuste väljaandjad ehk õppeasutused ja kutseandjad.  

• Andmesubjekt saab e-tunnistuste keskkonnas näha kõiki enda e-tunnistusi ja nendega 

tehtud toimingute (parandamised, kehtetuks tunnistamised) ajalugu.  

• E-tunnistuste keskkonna kasutajaliides on Haridusportaal. Haridusportaali sisse logimine 

hakkab toimuma eID autentimisvahenditega TARA autentimiskeskkonna kaudu ja harID  

autentimiskeskkonna kaudu. 

• Andmesubjekt saab vigaste andmete parandamist nõuda pöördudes andmeandja ehk 

e-tunnistuse välja andnud õppeasutuse või kutseandja poole. Kui andmeandja on tegevuse 

lõpetanud, siis saab pöörduda õigusjärglase või selle puudumisel Haridus- ja 

Teadusministeeriumi poole.  

• Andmesubjekt ei saa nõuda andmete kustutamist („olla unustatud“). E-tunnistused 

säilitatakse tähtajatult. Vastav õigus ja kohustus kehtestatakse õigusaktides.  

• Kolmandatel isikutel pole vaikimisi ligipääsu e-tunnistustele. Kolmandad isikud saavad 

e-tunnistusele ligipääsu andmesubjekti loal. Andmesubjekt saab ligipääsuluba tagasi võtta. 

Ligipääsuloale saab anda tähtaega.  

• Ametiasutused saavad X-tee kaudu päringute tegemise võimaluse seadustes ette nähtud 

juhtudel.  

• Tuleb lahendada küsimus, kuidas toimub e-tunnistustele ligipääsu andmine pärast 

andmesubjekti surma, kui isikuga seotud e-tunnistus on ajaloolise väärtusega. 
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• E-tunnistuste keskkonnas ei toimu isiklike aspektide süstemaatilist ja ulatuslikku 

automaatsel isikuandmete töötlemisel, sealhulgas profiilianalüüsil põhinevad hindamist. 

E-tunnistuste keskkonnas töödeldavaid andmeid ei kasutata statistika või andmeanalüüsi 

tegemiseks.  

o E-tunnistuste andmeid võidakse tulevikus hakata edastama andmeanalüüsi jaoks 

andmelattu. Selle mõju tuleb eraldi hinnata.  

• E-tunnistuste keskkonnas ei töödelda isikuandmeid, millest ilmneb rassiline või etniline 

päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse 

kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid 

biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse 

sättumuse kohta. 

Andmesubjekti huve kahjustada võivate riskide kokkuvõte: 

Riski nimetus Mõju Tõe- 

näosus 

Tase Maandamine 

Andmesubjekti huve 

kahjustav andmete 

terviklikkuse tahtlik 

rikkumine  

Kõrge Madal Keskmine Andmete terviklikkuse tagamine 

süsteemi turvamehhanismidega (nt 

andmebaasi kirjete ja logide 

räsiaheldamine). 

Andmete regulaarsed ristkontrollid 

EHIS-e erinevate alamregistritega. 

Juurdepääs e-tunnistuste 

keskkonnale on ainult volitatud 

kasutajatele.  

Andmesubjekti huve 

kahjustav andmete 

terviklikkuse 

tahtmatu rikkumine 

(eksliku toimingu 

tegemine) 

Kõrge Madal Keskmine E-tunnistuste muutmine  ja 

kehtetuks tunnistamine läbi kahe 

sammulise toimingute mehhanismi.  

E-tunnistuste muutmise  ja 

kehtetuks tunnistamise toimingute 

ajaloo säilitamine. 

Andmete terviklikkuse 

rikkumine tehnilise 

rikke, andmekeskuse 

vastu suunatud 

füüsilise ründe või 

õnnetuse tõttu 

Kõrge Madal Keskmine Andmete dubleerimine mitmes 

füüsilises kohas koos regulaarse 

terviklikkuse kontrolliga. 

Varukoopiate regulaarne tegemine 

ja korrektne säilitamine. 
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Andmesubjekti loata 

andmete 

avalikustamine  

Madal 

Selgitus: Pole 

delikaatsed 

isikuandmed 

Madal Madal E-tunnistuste keskkonnas andmete 

ligipääsu andmise mehhanismid ja 

neist läbi murdmise ürituste 

logimine ning monitooring. 

Käideldavuse risk - 

süsteemi töö 

katkestuse tõttu pole 

e-tunnistus ajutiselt 

kättesaadav. 

Keskmine Keskmine Keskmine E-tunnistuse keskkonna kvaliteedi 

tagamine, sealhulgas jõudlus-

testimine ja monitooring. 

  



 

 
 

46 

6.5 Kavandatava lahenduse ülesehitus 

Eelnevalt on abstraktselt räägitud e-tunnistuste keskkonnast. Käesolevas punktis 

konkretiseeritakse tehnilist lahendust. 

6.5.1 E-tunnistuste keskkonna üldine ülesehitus 

 

Joonis 2 E-tunnistuste keskkonna üldine arhitektuuriskeem 

cmp Arhitektuurimudel - üldskeem

EHIS / EHIS 2

E-tunnistuste moodul

Haridusportaal

E-tunnistused portaali teenused

E-tunnistused x-tee teenused

Haridust tõendavate 

dokumentide alamregister

E-tunnistuste väljaandja

KutseandjaPõhikool, gümnaasium Kõrgkool

E-tunnistuse omanik E-tunnistuse kasutaja

KutseregisterÕppeinfosüsteem

E-tunnistuste keskkond

Omaniku ja kasutaja 

vaade

Väljaandaja vaade

«use»

«use»

«use»

«use»

«use»
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E-tunnistuste keskkond ei hakka olema uus omaette süsteem, vaid luuakse olemasolevate 

süsteemide baasil. E-tunnistuste keskkond hakkab põhinema olemasoleval EHISe tarkvaral, 

uuel EHIS2 tehnoloogial loodaval tarkvaral ja Haridusportaalil:  

• EHIS-s on olemas haridust tõendavat dokumentide alamregister, mida praegu kasutatakse 

üldhariduse lõputunnistuste väljastamiseks. Selle kõrvale luuakse EHIS2 tehnoloogilisele 

platvormile uus e-tunnistuste moodul, kus realiseeritakse e-tunnistuste hoidmine ja välja 

andmise ning kasutamise äriloogika. 

• Haridusportaalis realiseeritakse kasutajaliides e-tunnistuste kinnitamiseks, e-tunnistuste 

vaatamiseks, ärakirjade väljastamiseks ja e-tunnistuste kasutajatele ligipääsude andmiseks. 

Seda kasutajaliidest hakkavad kasutama e-tunnistuste väljaandjad, omanikud ja kasutajad. 

E-tunnistuste väljaandjad hakkavad e-tunnistusi looma praegu tunnistuste väljastamiseks 

kasutatavate süsteemide abil. Nendes süsteemides asendatakse väljatrüki pdf faili loomine 

e-tunnistuse faili edastamisega e-tunnistuste moodulisse. 

 

6.5.2 E-tunnistuste moodul 

E-tunnistuste moodul on e-tunnistuste keskkonna „tuum“, milles hakatakse hoidma 

e-tunnistusi.  

EHIS-e tarkvara asemele hakatakse looma uut EHIS2 tarkvara.  Praegu toimub EHIS2 

arenduspartneri leidmise hange, mille tulemusena selgub EHIS2 tehniline baasplatvorm. 

E-tunnistuste mooduli baastehnoloogiad otsustatakse e-tunnistuste mooduli arendustööde 

alguses võimaluse korral arvestades EHIS2 arendushanke tulemusena selgunud EHIS2 

baastehnoloogiaid. 

Selleks, et minimeerida EHIS2 arendamise käigus e-tunnistuste mooduli muudatusi, peab selle 

mooduli andmevahetus EHIS-e teiste osadega ja muude süsteemidega toimuma ainult 

andmevahetuse teenuste kaudu ja andmebaasi skeem on muust EHIS-e andmebaasist 

eraldatud. Funktsionaalsuse kasutamine ja andmebaasi andmete kirjutamine ning sealt 

lugemine toimub ainult andmevahetuse teenuste kaudu. 

E-tunnistuste moodulil on: 

• teenuste komponent – vahetab andmeid teiste süsteemidega ja kasutajaliidesega 

(Haridusportaaliga); 

• äriloogika komponent – juhib tunnistuste väljaandmist ja kasutamist, sealhulgas ärireeglite 

ja ligipääsuõiguste kontrollimine;  

• andmebaasi komponent – vastutab e-tunnistuste ja nendega seotud andmete säilitamise 

eest. 
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E-tunnistuste mooduli vastutusel on: 

• andmete terviklikkuse tagamine  

• ärakirjade trükifailid (pdf) genereerimine 

• ärakirjade kinnitamine digitempliga 

 

Joonis 3 E-tunnistuste mooduli  komponentskeemi eskiis 

Käideldavuse ja jõudluse nõuete tagamiseks peab saama koormust jaotada mitme 

rakendusserveri vahel. Lahendus võib põhineda ka konteinerkeskkondadel. 

Käideldavuse ja turvalisuse nõuete tagamiseks on soovitatav sekundaarne keskkond. Esitatud 

eskiislahenduse kohaselt suunatakse kõik andmete salvestamise päringud läbi sõnumite 

järjekorra sekundaarsesse keskkonda. Sekundaarne keskkond võib olla põhisüsteemist 

madalama jõudlusega , kuid sellest tulenevad võimalikud viivitused ei tohi häirida 

põhisüsteemi tööd.   

Liidestuvate süsteemide end-to-end testide tegemiseks on vajalik testkeskkond, mis pakub 

liidestuvatele süsteemidele testsõnumite saatmise võimalust (antud juhul testkeskkond ei 

tähenda e-tunnistuste mooduli enda testimise keskkonda). Testkeskkonnas peab olema 

muudetud ristkontrolle nii, et testimiseks saaks kasutada EHIS-s puuduvaid fiktiivseid 

isikuandmeid. Testkeskkonna käideldavus võib olla madalam. 

cmp Arhitektuurimudel - e-tunnistuste mooduli baaskomponendid

E-tunnistuste moodul

E-tunnistused portaali teenusedE-tunnistused x-tee teenused

Andmebaas

Andmevahetus

Äriloogika

Pdf generaator Digitembeldja 

(digidoc4j  utiliit)

Tervikluse kontroll

Adapter

Koorumuse jaotur

Sõnumi järjekord Sekundaarne 

adapter
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Joonis 4 E-tunnistuste mooduli paigaldusskeemi eskiis 

 

deployment Arhitektuurimudel - e-tunnistuste mooduli paigaldusskeem

Sekundaarne keskkond

Primaarne keskkond

Rakendusserver

Rakendusserver

Andmebaasiserver 

(primaarne)

Rakendusserver

Andmebaasiserver 

(sekundaarne)

Adapter Koorumuse jaotur

E-tunnistused x-tee teenused

E-tunnistused portaali teenused

Sõnumi järjekord

Sekundaarne 

adapter

:E-tunnistuste 

moodulE-tunnistuste 

moodul

:E-tunnistuste 

moodul

E-tunnistuste 

moodul 

(sekundaarne)
:E-tunnistuste 

moodul

See skeem ei määra lõplikku 

rakendusserverite arvu. Kaks 

rakendusserverit on esitatud 

skaleeritavuse vajalikkuse 

rõhutamiseks.

Primaarne ja sekundaarne 

keskkond on eraldi hallatavad 

(ühel administraatoril puudub 

võimalus mõlema keskkonna 

mõjutamiseks).

«manifest»

«manifest»

Regulaarne kontroll

«manifest»

deployment Arhitektuurimudel - e-tunnistuste mooduli paigaldusskeem (test)

Test keskkond

Adapter

E-tunnistused x-tee teenused

E-tunnistused portaali teenused

Rakendusserver Andmebaasiserver 

(test)
E-tunnistuste 

moodul (test)

:E-tunnistuste 

moodul«manifest»
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6.5.3 E-tunnistuste mooduli andmearhitektuur 

 

Joonis 5 Kontseptuaalne andmemudel 

E-tunnistuste keskkonnas säilitatavad ja töödeldavad olemid: 

Väljaandmise andmed – need on süsteemi põhiandmed, mis kuuluvad pikaajalisele  

säilitamisele (peavad olema koheselt kättesaadavad omaniku eluea jooksul ja pärast omaniku 

surma arhiveeritult). 

Indeks Iga väljaantava e-tunnistuse kohta on üks indeksi objekt. Indeksi abil 

toimub e-tunnistuste otsimine. Seega indeks sisaldab otsimiseks 

vajalikke andmeatribuute nagu näiteks dokumendi number, staatus, 

väljaandja ja omaniku nimi ning kood.  

class Andmearhitektuur

Indeks Toiming

Toimingute kinnitus

Ligipääs

Ligipääsu teade

Toimingu räsi

Väljaandja

Andmete väljastus

Isikuandmete muutus

Väljaandjate 

õigusjärglus

Kasutamine

Välja andmine

Sisu fail

Vea kirjeldus
*

{sama väljaandja}

põhidokument/lisa

0..1

0..*

1

**

*

*

räsiahel

1..*1

*

1

0..*1

*
1

*

{Mitu väljaandjat saab olla

ühisõppekava korral}

1..*

*0..1

*

{dokument ja

selle lisad}

*

*
{sama väljaandja}

0..1
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Indeksi objektide vaheliste seosega seotakse põhidokument (nt 

lõputunnistus, diplom) lisadega (näiteks hinneteleht, akadeemiline 

õiend).  

Toiming Iga e-tunnistuse välja andmise või kehtetuks tunnistamise kohta on 

toimingu objekt. Ühel e-tunnistusel võib tekkida mitu välja andmise 

toimingut juhul, kui e-tunnistust parandatakse pärast välja andmist. 

Toimingu kirjes oleva staatuse andmeatribuudi abil toimub välja 

andmise ja kehtetuks muutmise juhtimine ning see määrab e-

tunnistuse kehtivuse. 

Dokumendifail Igas välja andmise toimingus sisaldub välja antava e-tunnistuse 

dokumendifail. Faili all ei mõelda serveri kettal olevat faili, vaid 

üldistatult mingi hoidla ühte konteinerit, kus on e-tunnistuse sisu. 

Failide hoidla tehniline lahendus otsustatakse realisatsiooni käigus. 

Faili soovitatav formaat on JSON.   

Toimingu kinnitus Toimingu kinnituse objektis andmed on e-tunnistuste välja andmise 

või kehtetuks tunnistamise toimingute kontrollimise ja kinnitamise 

kohta.  

Toimingu räsi Kõik toimingud pannakse räsiahelasse selleks, et saaks kontrollida 

andmete terviklikkust.  

Kasutamise andmed – need on tugiandmed, mida võib teatud aja jooksul (nt 10 aastat) 

pärast kehtivuse lõppemist kustutada. 

Ligipääs Ligipääsu objektides on andmed e-tunnistuste avalikustamise ja 

ligipääsu-, isiku- või registrikoodi alusel ligipääsu andmise kohta.  

Ligipääsu teade Ligipääsu teadete objektides on e-tunnistuse ligipääsukoodide kohta 

saadetud e-kirjade saatmise logi. 

Andmete väljastus Andmete kasutajate poolt andmete vaatamise, e-tunnistuste 

ärakirjade väljastamise ja X-tee kaudu tehtud päringute logi. 

Töötlemise tugiandmed  

Väljaandja E-tunnistusi välja andev asutus. 

Väljaandja 

õigusjärglus 

E-tunnistuste väljaandjate vaheline seos, et pärast asutuse tegevuse 

lõppu saaks teine asutus võtta üle lõpetanud asutuse ülesanded. 

Isikuandmete 

muutus 

Rahvastikuregistrist saadud andmed e-tunnistuse omaniku isikukoodi 

või nime muutumise kohta. 
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6.6 Kavandatav andmevahetus 

6.6.1 Teiste süsteemide andmevahetuse teenuste kasutamine 

  

Joonis 6 E-tunnistuste mooduli sõltuvused teistest süsteemidest 

 

E-tunnistuste moodul vajab järgmiseid teenuseid: 

Süsteem Andmevahetus Selgitus 

EHIS õppeasutuste 

alamregister 

Õppeasutuse 

andmete päring 

Kasutatakse elektroonse lõpudokumendi 

väljaandja andmete kontrollimiseks ja 

ekraaniväljade (nt otsingus õppeasutuse 

filter) eeltäitmiseks (autocomplete). 

cmp Teistest süsteemidest sõltuvused

EHIS / EHIS 2

E-tunnistuste moodul

Õppurite alamregister

Õppeasutuste 

alamregister

Õppekavade 

alamregister

Rahvastikuregister

E-maili server

Kasutusõiguste moodul 

(AKM)

Haridusportaal

E-tunnistused portaali teenused

Eesti.ee postkast

Isikukoodide ja nimede

muutuste päring

Õppuri õppeasutusese

lõpetamise märkimine

teadete saatmine

«use»

Õppekava

andmete kontroll

teadete saatmine

Õppeasutuse

andmete päring

Õppuri õppeasutuses

õppimise kontrolli päring

Väljaandja kasutaja

õiguste päring
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EHIS õppurite 

alamregister 

Õppuri andmete 

päring 

Kasutatakse elektroonse lõpudokumendi 

saaja andmete kontrollimiseks. 

Õppuri õppeasutuse 

lõpetamise märkimine 

Märkida elektroonse lõpudokumendi saaja 

EHIS-s õppeasutusest lahkunuks põhjusega 

„lõpetanud“. 

EHIS õppekavade 

alamregister 

Õppekava andmete 

päring 

Kasutatakse elektroonse lõpudokumendi  

andmete kontrollimiseks ja ekraaniväljade 

(nt otsingus õppekava filter) eeltäitmiseks 

(autocomplete). 

EHIS kasutusõiguste 

moodul 

Kasutaja õiguste 

päring 

Kontrollida kasutaja õigusi kasutada 

e-tunnistuste keskkonda õppeasutuse nimel. 

Rahvastikuregister Isikuandmete 

muudatuse päring 

Saada infot muutunud e-tunnistuste 

omanike isikukoodide  ja nimede kohta, et 

e-tunnistused oleksid leitavad ja kasutatavad 

nii uute kui vanade andmete alusel. 

Märkus: Kutseregistri infosüsteemis on selline 

funktsionaalsus juba realiseeritud. Andmete 

uuendamine toimub kord ööpäevas. 

E-maili server Teadete saatmine E-tunnistuste kasutajatele ligipääsukoodide 

edastamiseks e-kirjade saatmine. 

EHIS-st andmete kontrollimiseks päringute tegemine muutub aktuaalseks kutse- ja 

kõrghariduse lõpudokumentide korral. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpudokumentide korral pole 

vaja EHIS-st andmete kontrolle teha, sest need dokumendid valmistatakse ette EHIS-e haridust 

tõendavate dokumentide alamregistris ja seal on need kontrollid tehtud. Samal põhjusel pole 

ette nähtud kutsetunnistuste andmete kontrollimiseks päringuid Kutseregistrist.  
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6.6.2 Andmevahetuse teenuste pakkumine 

 

Joonis 7 E-tunnistuste mooduli pakutava teenused 

E-tunnistuste moodul hakkab pakkuma e-tunnistuste välja andmise toimingute tegemise jaoks 

andmevahetuse teenust EHIS-e olemasolevale Haridust tõendavate dokumendi alamregistri 

tarkvarale, õppeinfosüsteemidele ja Kutseregistrile. See teenus peab olema kättesaadav ka 

X-tee kaudu (õppeinfosüsteemid ja Kutseregister hakkavad saatma e-tunnistusi X-tee kaudu). 

E-tunnistuste moodul pakub Haridusportaalile teenuseid, mille abil toimub e-tunnistuste välja 

andmise ja kehtetuks tunnistamise kinnitamine, avalikustamine, ligipääsuõiguste andmine, 

otsimine, vaatamine, ärakirjade väljastamine, kehtivuse kontrollimine.   

E-tunnistuste moodul hakkab pakkuma X-tee kaudu e-tunnistuste päringu tegemise teenust 

asutustele, millel on seadusest tulenev õigus tunnistuste andmeid näha. 

Pakutavaid teenuseid on täpsemalt kirjeldatud peatükis 11.1.2. 

 

cmp Teistele süsteemidele teenused

EHIS / EHIS 2

Haridust tõendavate 

dokumentide alamregister

E-tunnistuste moodul

«interface»

EHIS / EHIS 2::E-tunnistuste moodul::E-tunnistused x-

tee teenused

+ POST e-tunnistuse toiming()

+ GET e-tunnistuste numbrid()

+ GET e-tunnistuse andmed asutusele()

«interface»

EHIS / EHIS 2::E-tunnistuste moodul::E-tunnistused 

portaali teenused

+ GET töös olevad e-tunnistused väljaandjale()

+ GET töös oleva e-tunnistuse andmed väljaandjale()

+ GET e-tunnistused väljaandjale()

+ GET e-tunnistused omanikule()

+ GET avalikud e-tunnistused kasutajale()

+ GET e-tunnistused kasutajale isikukoodi alusel()

+ GET e-tunnistuse andmed väljaandjale()

+ GET e-tunnistuse andmed omanikule()

+ GET avaliku e-tunnistuse andmed kasutajale()

+ GET e-tunnistuse andmed ligipääsu koodi alusel()

+ GET e-tunnistuse ärakiri()

+ GET e-tunnistuste ärakirjad lõpetajatele()

+ GET e-tunnistuse sisufail()

+ GET e-tunnistuse kehtivus()

+ GET e-tunnistuste toimingute kinnitus()

+ POST e-tunnistuse toimingute kinnitus()

+ POST ligipääs()

+ PATCH ligipääs()

Haridusportaal

Õppeinfosüsteem

Kutseregister

«use»

«use»

«use»

«use»

«use»
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6.6.3 Andmevahetuse täiendavad arenduse vajadused 

Siin on loetletud andmevahetusega seonduvad arendusvajadused, mida on otstarbekas 

realiseerida väljapool e-tunnistustele ülemineku projekti, sest neid küsimusi on vaja lahendada 

tervikuna kogu EHIS2-e ulatuses. 

Statistika, 

andmeanalüüs  

Võib tekkida vajadus hakata e-tunnistuste alusel tegema statistikat 

jms andmeanalüüsi (näiteks hinnete analüüs). Statistika ja 

andmeanalüüsi küsimuste lahendamine jääb väljapoole e-tunnistuste 

mooduli vastutusala, mis piirdub e-tunnistuste välja andmisega, 

turvalise säilitamisega ja kasutamiseks väljastamisega. 

Andmeanalüüsi päringud ei tohi hakata mõjutama e-tunnistuste 

mooduli vastutusalas olevate põhiülesannete täitmist. 

Andmeanalüüsi kontekstis tuleb uuesti läbi vaadata isikuandmete 

töötlemise vajalikkus, teha uus riskianalüüs ja vajadusel rakendada 

pseudonümiseerimist (umbisikustamist). Andmeanalüüsi vajadusi on 

otstarbekas hakata täitma andmelaos, kuhu kantakse erinevatest 

EHIS2 operatiivtöö tasandi moodulitest analüüsi jaoks vajalikud 

andmed läbi pseudonümiseerimise  (umbisikustamise) ja analüüsi 

jaoks sobivale kujule teisendamise. 

Arhiiv Elektroonsed lõpudokumendid peavad olema kasutamise jaoks 

jooksvalt kättesaadavad omaniku eluea lõpuni. Vastavalt EHIS 

põhimäärusele tuleb haridust tõendavate dokumentide alamregistri 

andmeid säilitada kuni 10 aastat alates isiku surmast. Tekib küsimus, 

kas pärast seda võiks e-tunnistused kustutada. Arvestades seda, et 

paberil tunnistust saab pärast omaniku surma „igavesti“ alles hoida ja 

see võib olla säilitamisväärtusega, ei tohiks e-tunnistust automaatselt 

kustutada. Võimalik lahendus on e-tunnistuste üleandmine 

Rahvusarhiivi pärast e-tunnistuse omaniku surma. 
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7 Realiseerimine  

7.1 Realiseerimise etapid 

E-tunnistused on soovitatav võtta kasutusele etapiviisiliselt järgmises järjekorras: 

Jrk nr Etapi sisu 

1.  Üldhariduse lõpudokumendid 

2.  Kõrg- ja kutsehariduse lõpudokumendid, kutsetunnistused 

3.  Kasutusulatuse laiendamine: täienduskoolitus (vajab täiendavad analüüsi) 

Etappide prioriteedid on määratud lähtudes kriteeriumitest, et: 

• e-tunnistuste kasutusele võtmine oleks võimalikult lihtne ja kiire ning seetõttu oleks projekti 

eduka lõpule viimise tõenäosus võimalikult suur ja  

• e-tunnistuste kasutusele võtmise mõju ulatus oleks võimalikult suur arvestades: 

o dokumentide väljaandjate ja saajate arvu ning 

o dokumentide kasutamise sagedust ja kasutusmugavuse kasvu. 

Alljärgnevalt on esitatud prioriteetide selgitused nende kriteeriumite lõikes. 

Järjestus dokumendi saajate arvu alusel1: 

Kutse ja kõrghariduse lõpetajate 

keskmine arv aastas 

18000 Kutseharidus: 8000  

Kõrgharidus: 10000 

Üldhariduse lõpetajate 

keskmine arv aastas 

17500  Põhiharidus: 11000,  

Keskharidus (gümnaasium): 6500 

Kutsetunnistuste saajate 

keskmine arv aastas 

10000  

                                                   

1 Andmete allikas www.haridussilm.ee . Esitatud arvud võivad tekitada küsimuse, kuidas saab kutse ja kõrghariduse lõpetajate arv olla suurem üldhariduse 

lõpetajate arvust kui on üldteada, et kõik üldhariduse omandanud inimesed ei lähe edasi õppima. Loogiline põhjendus on, et põhihariduse omandab iga 

inimene üks kord elus, aga eriharidust võib omandada mitu korda ja kõrghariduse omandamine toimub läbi mitme taseme (bakalaureus, magister, doktor). 
 

http://www.haridussilm.ee/
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Järjestus dokumentide kasutamise sageduse ja e-tunnistuste kasutusele võtmisest tuleneva 

kasutusmugavuse kasvu alusel: 

Proriteet Selgitus 

1. Kutse ja kõrghariduse 

lõpudokumendid  

Kutse- või kõrghariduse lõpudokumentidega tõendatavad 

kvalifikatsiooni ja haridustaseme nõuded on kõrgemat 

haridustaset ja/või erialast kvalifikatsiooni nõudvate juhtide 

ja spetsialistide ametikohtadel. Üldhariduse 

lõpudokumentide esitamist tööga seotud põhjustel 

enamasti ei nõuta, sest ilma erihariduseta töötatakse 

väiksema vastutusega ametikohtadel, mille kohta pole 

kehtestatud hariduse ja/või kvalifikatsiooni nõudeid.   

Üldhariduse nõue esitatakse edasi õppima asumise korral, 

kuid Eesti sees pole lõpudokumentide esitamine enamasti 

vajalik, sest vajaliku info saavad õppeasutused EHIS-st ja 

SAIS-st (Sisseastumise infosüsteem).  

Teatud tegevusaladel tegutsevatel spetsialistidel on vaja 

sageli tõestada kutse olemasolu, kuid kuna kutsetunnistusi 

on juba võimalik kontrollida Kutseregistri avalikult 

veebilehelt ja X-tee teenuste kaudu ning seepärast alati ei 

nõuta paberil originaali esitamist, siis kutsetunnistuste 

täielikult digitaalseks muutmine pole dokumentide 

kasutamise vaatepunktist kõige kõrgema prioriteediga. 

2. Kutsetunnistused  

3. Üldhariduse 

lõpudokumendid 

Järjestus e-tunnistustele ülemineku lihtsuse ja kiiruse alusel: 

Prioriteet Selgitus 

1. Üldhariduse 

lõpudokumendid 

Üldhariduses on e-tunnistustele üleminek kõige lihtsam 

seepärast, et kõik lõpudokumentide väljastamiseks 

vajalikke andmeid kogutakse juba praegu EHIS-sse ja 

e-tunnistuste keskkond on kavas realiseerida EHIS-e 

juurde. Seega piirdub tarkvara arendustöö ulatus EHIS-ga 

ja koolid ei pea tegema omapoolseid investeeringuid. 

Kutsetunnistuste väljastamiseks vajalikud andmed on 

praegu olemas Kutseregistris. Kutseandjad ei pea enda 

infosüsteemidesse investeerima. Kutseregistrit on vaja 

täiendada nii palju, et sealt saaks hakata edastama 

tunnistuste andmeid e-tunnistuste moodulisse. Seega ka 

Kutsetunnistuste korral on muudatuste ulatus suhteliselt 

2. Kutsetunnistused 

3. Kutse ja kõrghariduse 

lõpudokumendid 
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väike ja projekti kiire ning eduka läbiviimise eeldused on 

head.  

Kõige keerulisem on e-tunnistustele üleminek kutse- ja 

kõrghariduse korral, sest: 

• Kasutusel on vähemalt 5 erinevat õppeinfosüsteemi 

tarkvara, milledes on lõpudokumentide väljastamiseks 

vajalikud andmed. Seega tuleks panustada mitmete 

infosüsteemide tarkvara arendamisesse. Liidestavate 

õppeinfosüsteemide arv on veel lahtine, sest praegu ei 

ole kindalt infot uue õppeinfosüsteemi tarkvara Tahvel 

kasutusele võtmise aja ja sellele tarkvarale üle 

minevate õppeasutuste kohta ning seepärast ei ole 

praegu teada, kas e-tunnistustele üleminekuks 

vajalikud arendused tuleb teha vanadesse 

süsteemidesse (nt HITSA ÕIS, Reboot siseveeb) või 

uude tarkvarasse Tahvel.  

• Kutse- ja kõrghariduse lõpudokumentide 

andmestruktuur kõige on keerulisem.  

Etappide järjekorra määramisel on otsustav e-tunnistustele ülemineku lihtsuse ja kiiruse  

aspektid. Küsimus on selles, kas üritada võimalikult vara saada praktikas kasutatav tulemus või 

kulutada esmalt rohkem aega ja raha ning suurendada riske. Välja pakutud etappide järjestus 

hoiab etappide töömahud enam-vähem tasakaalus. Teistsuguse järjestuse korral oleks esimese 

etapi maht üle 90% kogu mahust. 

Kui esimene etapp on üldhariduse lõpudokumendid, siis piirdub arenduse ulatus EHIS-ga ja 

arenduse fookuses on e-tunnistuste keskkonna „tuumaks“ oleva turvalise ning töökindla 

e-tunnistuste mooduli loomine. Teises etapis hakatakse tegelema teiste süsteemide 

liidestamisega. Seega võib etappe nimetada ka järgmiselt: 

Jrk nr Etapi sisu 

1.  Keskse süsteemi  („tuuma“) arenduse etapp 

2.  Integratsiooni etapp 

 

Etapp III - Kasutusulatuse laiendamine täiendkoolitusele:  

Käesoleva analüüsi ulatus oli piiritletud põhikoolide, gümnaasiumite, kutseõppeasutuste ja 

kõrgkoolide lõputunnistustega ning kutsetunnistustega. Intervjuude käigus mainiti korduvalt, 

et e-tunnistustele ülemineku ulatus ei peaks piirduma ainult tasemeharidusega, vaid tulevikus 
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tuleb ulatust laiendada täiskasvanute täienduskoolitusele, sest seal välja antavate tunnistuste 

arv on kõige suurem ja tööelus on vaja neid sagedasti kasutada. 

Täiendkoolituse teema haakub kutsehariduses elukestva õppega. Kutsehariduse valdkonna üks 

visioon on, et kutseharidust ehk tervikkompetentsi saaks hakata omandama moodulite kaupa 

läbides erinevaid kursuseid, kusjuures erinevad kursused võivad toimuda erineval ajal ja 

erinevates õppeasutustes. Kursuste tulemusena teatud õpiväljundite saavutamist kinnitavad 

tunnistused võiks hakata kogunema e-tunnistuste keskkonda sarnaselt täiendkoolituste 

tunnistustega. Kui on olemas vajalike moodulite tunnistused, siis antakse välja haridustaset 

ja/või kvalifikatsiooni kinnitav e-tunnistus.  
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7.2 Varasemate andmete siire 

E-tunnistuste keskkonna käivitamise variandid: 

1.  E-tunnistuste keskkond avatakse tühjana. E-tunnistuste keskkonda hakkavad 

tekkima andmed alates esimesest kasutusaastast. 

2.  E-tunnistuste keskkonda siiratakse varasemalt välja antud lõpudokumentide ja 

kutsetunnistuste andmed. Siin on alamvariandid: 

• teha e-tunnistus kui algdokumendi koopia (e-tunnistusel ja paberil 

algdokumendil on sama number) 

• teha e-tunnistus kui algdokumendi duplikaat (e-tunnistus saab uue numbri, 

mõlemad jäävad kehtima) 

• teha e-tõend õppeasutuse lõpetamise kohta (antakse välja tõend 

õppeasutuse lõpetamise kohta) 

Variantide vahel valikut mõjutavad asjaolud: 

• E-tunnistuste keskkonna tühjalt avamise korral jääb selle keskkonna kasutusväärtus 

andmete kasutajate jaoks paljudeks aastateks madalaks, sest seal lihtsalt pole kuigi palju 

tunnistusi.  

• Varasemate lõpudokumentide andmed jagunevad kaheks:  

o Enne õppeinfosüsteemide ja EHIS-e kasutusele võtmist (2004. a) välja antud 

lõpudokumentide andmed on paberil. 

o Pärast õppeinfosüsteemide ja EHIS-e kasutusele võtmist (2004. a) välja antud 

lõpudokumentide andmed on olemas ka digitaalsel kujul: 

▪ Põhikooli ja gümnaasiumi lõpudokumentide kohta on EHIS-s olemas täielikud 

andmed nii, et saaks välja anda e-tunnistuse. 

▪ Kutse- ja kõrghariduse lõpudokumentide kohta on EHIS-s olemas osalised 

andmed nii, et saaks välja anda e-tõendi õppeasutuse lõpetamise kohta. 

• Enamasti andmete kasutajad vajavad tõendit hariduse või kvalifikatsiooni olemasolu kohta 

ja neile ei paku huvi lõpudokumentide kogu sisu (hinneteleht, akadeemiline õiend).  

Soovitatav lahendus: 

• Digitaalsel kujul olemas olevad kehtivate dokumentide andmed siirata automaatselt e-

tunnistuste keskkonda nii, et seal antakse välja e-tõend. 

• Paberkandjal olemas olevate andmete massilist üle kandmist (sisestamist) ei tehta. Kui 

dokumendi omanik soovib, siis tehakse e-tunnistus (tavapärane duplikaadi välja andmine, 

kehtima jääb ka algdokument).  
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7.3 Realiseerimise tegevuskava 

E-tunnistustele ülemineku tegevused:  

Tegevus Kirjeldus, tulem 

Käivitamine Tellitakse tarkvara arendus ja luuakse töörühmad (vt tabeli all). 

Tarkvara arendamine Realiseeritakse e-tunnistuste keskkonna tarkvaraline lahendus. 

Õigusloome Uuendatakse õigusaktid (Lisa 5: Õigusaktide analüüs) 

Teavitamine Sihtrühmadele selgitakse e-tunnistuste lahendust (vt tabeli all). 

Andmesiire Kantakse üle varasemad andmed (vt peatükk 7.2) 

Kasutusele võtmine Hakatakse välja andma e-tunnistusi 

Töörühmade moodustamine: 

• Soovitatav on moodustada kaks alamtöörühma:  

o tarkvara arendus  

o õigusloome 

• Töörühmadesse kaasata õppeasutuste esindajad (nt kolmest kuni viiest õppeasutusest), et: 

o lahenduse disaini käigus oleks võimalik saada regulaarselt ettepanekuid ja 

tagasisidet tulevastelt kasutajatelt 

o teavitamise ja kasutusele võtmise käigus oleks olemas toetus õppeasutuste poolt, 

info ei liiguks õppeasutustesse ainult „ülevalt-alla“,  vaid õppeasutuste hulgas on 

olemas tugipunktid. 

Tarkvara arendamine hõlmab: 

• detailanalüüsi ja kavandamist,  

• tarkvara programmeerimist, 

• testimist (sh jõudluse, turvatestid ja kasutatavuse testid), 

• paigaldamist ja kasutamiseks ettevalmistamist (nt seadistuste tegemine). 

Teavitamine: 

• Kasutusele võetavast lahendusest teavitamine peaks toimuma mitmes suunas: 

o väljaandjate teavitamine 

o avalikkuse teavitamine (saajad ja kasutajad, sealhulgas teised ametiasutused) 

o rahvusvaheline teavitamine (nt välisriikide õppeasutustele ENIC/NARIC kaudu) 

• Väljaandjad peavad saama põhjaliku koolituse, mis hõlmab ka e-tunnistuste keskkonna 

kasutamise õpetamist. 

• Kasutajate teavitamisel tuleb erilist tähelepanu pöörata teistele ametiasutustele, et teised 

asutused oleksid  valmis kasutama e-tunnistusi ja enam ei nõuaks paberkandjal 

dokumente. 
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Ajakava: 

E-tunnistustele ülemineku ajakava planeerimisel tuleb arvestada kahte peamist asjaolu: 

• Põhikoolides ja gümnaasiumites e-tunnistustele ülemineku aeg on lahutamatult seotud 

õppeaasta lõppemisega. 

• Eelmise aasta novembris tuleb tellida järgmise aasta tunnistuste plangid. Selleks ajaks tuleb 

anda hinnang, kas tarkvara on e-tunnistustele üleminekuks valmis. 

E-tunnistustele ülemineku planeerimisel tuleb arvestada ka seda, et: 

• E-tunnistustele üleminek ei ole ainult tehniline muudatus, vaid ka traditsioonide ja 

harjumuste muutmine ja inimestel peab olema aega mõttega kohaneda. 

• E-tunnistustele ülemineku jaoks tuleb kooskõlastatult luua süsteemide tehnilised 

lahendused ja teha õigusaktide muudatused.  

• Toore, vastuolusid sisaldava või tehniliste probleemidega lahenduse kasutusele võtmine 

võib nurjata hea algidee rakendamise. 

Järgnevalt on esitatud mitu ajakava varianti.  

Variant I: I etapis (põhikool ja gümnaasium) e-tunnistustele üleminek aastal 2020 

 

• Üleminekuks valmisoleku hindamine tehakse siis, kui arendustööd pole lõppenud. 

Selgitus: Antud juhul ei saa hinnata, kas süsteem on kasutusvalmis ja turvaline, vaid saab 

hinnata, kas arendustööd kulgevad plaanipäraselt ja süsteem saab tõenäoliselt valmis. Kui 

hinnangu lausel tehti otsus 2020 kevadeks planke mitte tellida, aga mingi põhjusel arendustööd 

ikkagi ebaõnnestuvad, siis pole enam võimalik tunnistusi välja anda.  

• Arendustööd toimuvad ajalise pinge all. 

• Lahenduse kasutamist tuleb hakata sihtgruppidele selgitama paralleelselt arendusega 

(lahendus võib muutuda, tehniline lahendus pole stabiilne). 

2019 2020 2021 2022

I etapi arendus (tarkvara, õigusaktid)

I etapi valmisoleku hindamine

I etapi üleminek 

II etapi arendus

II etapi valmisoleku hindamine

II etapi üleminek 

märts 2020

nov 2019

märts 2021

Käivitamine

Teavitamine
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Variant II: I etapis (põhikool ja gümnaasium) e-tunnistustele üleminek 2021 

 

• Üleminekuks valmisoleku hindamine tegemise ajaks on arendustööd lõpetatud.  

Saab kinnitada, et loodud süsteemi tarkvara on kasutusvalmis ja turvaline. Hinnangu alusel saab  

riskivabalt loobuda plankide hankimisest. 

• Arendustöödeks on piisavalt palju aega.  

• Lahenduse kasutamist saab sihtgruppidele selgitada stabiilse valmis tarkvara baasil. 

Variant III: I etapis (põhikool ja gümnaasium) e-tunnistustele üleminek 2021 

pilootkasutusega 2020 (2020. aastal antakse jätkuvalt välja paberil lõputunnistused, kuid 

lisaks luuakse ka e-tunnistused). 

 

• Üleminekuks valmisoleku hindamise ajaks on arendustööd lõpetatud. 

• Arendustöödeks on piisavalt palju aega. 

• Lahenduse kasutamist saab sihtgruppidele selgitada stabiilse valmis lahenduse baasil. 

• Pilootkasutuse praktiliste kogemuste alusel saab tehnilist lahendust parendada. 

• Pilootkasutuse praktiline kogemus aitab sihtgruppidel: 

o veenduda lahenduse toimivuses,  

o harjuda e-tunnistuste välja andmisega ja kasutamisega ning 

o vähendada lõpliku ülemineku pingelisust. 

2019 2020 2021 2022

I etapi arendus (tarkvara, õigusaktid)

I etapi valmisoleku hindamine

I etapi üleminek 

II etapi arendus

II etapi valmisoleku hindamine

II etapi üleminek 

märts 2021

nov 2020

märts 2022

Käivitamine

Teavitamine

2019 2020 2021 2022

I etapi arendus (tarkvara, õigusaktid)

I etapi valmisoleku hindamine

I etapi üleminek 

II etapi arendus

II etapi ülemineku otsus

II etapi üleminek 

I etapi piloot üleminek

märts 2021

nov 2020

märts 2022

juuni 2020

Käivitamine

Teavitamine
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Kui arendus peaks käivituma 2019 aasta II kvartalis või III kvartali alguses, siis on 2020 aastal 

ikkagi võimalik pilootkasutusega alustada. Pilootkasutuse alustamiseks peab olema valmis 

e-tunnistuste välja andmise funktsionaalsus ja e-tunnistuste omanikud peavad saama 

e-tunnistusi vaadata ning ärakirju väljastada (see on MVP - minimum viable product ). 

E-tunnistuste kolmandatele osapooltele e-tunnistuste keskkonna kaudu kättesaadavaks 

tegemise võib realiseerida pilootkasutuse ajal.  
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8 Lisa 1: Praeguste kulude hinnang 

Lõputunnistuste praegused kulud vähemalt 100 000 € / aastas 

sh tööajakulu 2,5 - 3 tööaastat / aastas 

Üldhariduse lõpudokumentide plankide ostmise kulu  ~10 000 € / aastas 

Kutsehariduse lõpudokumentide plankide ostmise kulu ~10 000 € / aastas 

Kõrghariduse lõpudokumentide plankide ostmise kulu ~28 000 € / aastas 

Innoves plankide logistika jaoks sisse ostetavate teenuste kulu ~500 € / aastas 

• Üldhariduskoolidesse viiakse lõpetajatele lõpudokumentide trükkimiseks jaoks vajalikud plangid 

koos eksamitöödega. Täiendavate plankide (nt duplikaatide trükkimise jaoks) postiga saatmise 

kulu on umbes 500 eurot aastas. Kõrg- ja kutsekoolid käivad ise Innoves plankidel kohapeal järel, 

seega Innovel selles osas kulusid pole. 

Innoves plankidega tegelemise tööajakulu 

 

~1 000 töötundi / aastas ehk 

 ~0,5 tööaastat / aastas ehk 

  ~12 000 € / aastas 

• Innove hinnangul arhivaar kulutab umbes poole oma tööajast plankidega tegelemisele. Aasta 

töötundide arv on ~2000 töötundi. Rahalise kulu arvutamise aluseks on võetud tööandja 

tööjõukulu keskmine töötasu alusel. 

Õppeasutustes lõpudokumentide vormistamise 

tööajakulu  

üle 4 200 töötunni / aastas ehk  

üle 2 tööaasta / aastas ehk  

üle 48 000 € / aastas 

• Aastas on üle 30 000 lõpetaja. 

• Ühe lõpudokumendi plangile vormistamise keskmine ajakulu on ~4 minutit ehk ühe lõpetaja kohta 

~8 minutit (2 dokumenti: tunnistus ja hinneteleht või diplom ja akadeemiline õiend). Tegevused: 

plankide toomine, trükkimine (võtta plank, sisestada number, panna plank printerisse, käivitada 

trükkimine, võtta plank printerist, vaadata üle), allkirjastamine (vähemalt 2 allkirja), pitseri panek, 

koopia tegemine ja/või õpilasraamatusse andmete kirjutamine, plankide kasutamise aruande 

koostamine ja esitamine, rikutud plankide tagasi saatmine. 

• Umbes 5% lõpudokumentide trükkimistest ebaõnnestub nii, et plank rikutakse ja trükkimist tuleb 

korrata teisele plangile. Innove statistika alusel kantakse maha ~3700 rikutud planki aastas. 

• Intervjuude käigus õppeasutused väitsid, et trükkimisest ja sellele järgnevatest tegevustest palju 

rohkem aega (80-90%) kulub trükkimisele eelnevale andmete sisestamisele ja kontrollimisele. 

Andmete sisestamisele ja kontrollimise ajakulu pole siin arvestatud, sest e-tunnistustele üleminek 

seda ajakulu ei mõjuta. 

• Õppeasutuste küsitluse vastuste alusel on ühe lõpetaja lõpudokumentide vormistamise keskmine 

ajakulu 27 minutit, kuid vastused olid väga varieeruvad ja eeldatavasti olid osad vastajad sisse 

arvestanud andmete sisestamise ja kontrollimise ajakulu. Siin esitatud hinnang põhineb 

intervjuude käigus kogutud hinnangutele. 

Õppeasutustes lõpudokumentide duplikaatide 

vormistamise tööajakulu  

 

üle 300 töötunni / aastas ehk 

üle 0,15 tööaasta / aastas ehk 

 üle 3 600 € / aastas 
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• Aastas on väljastatakse ~300 duplikaati. 

• Ühe duplikaadi väljastamise ajakulu on väga raske hinnata, sest see varieerub väga olulisel määral 

sõltuvalt sellest, kui lihtsalt on andmed leitavad. Kui andmed on õppeinfosüsteemis olemas, siis 

duplikaadi vormistamiseks kulub pool tundi. Kui andmeid tuleb hakata arhiividest otsima ja 

duplikaati käsitsi vormistama, siis kulub mitmeid tunde. Intervjuude käigus toodi üks näide, et 

andmete otsimiseks kulus peaaegu töönädal, sest algselt lõputunnistuse väljastanud kool oli 

likvideeritud ja arhiiv oli korrastamata. 

Kutsetunnistuste praegused kulud vähemalt 30 000 € / aastas 

sh tööajakulu 0,5 - 1 tööaastat / aastas 

Kutsetunnistuse plankide hankimise kulu ~1 000 € / aastas 

Kutsetunnistuste plankidele kutsetunnistuste peale trükkimise kulu ~ 14 000 € / aastas 

Kutsekojas plankide logistika jaoks sisse ostetavate teenuste kulu  0 € / aastas 

Trükikoda tarnib Kutsekotta ja kutseandjad käivad Kutsekojas kutsetunnistustel järel. 

Kutsekojas plankidega peale trükkimise korraldamise 

ajakulu:  

  ~300 töötundi / aastas ehk 

üle 0,15 tööaastat / aastas ehk 

 üle 3 600 € / aastas 

Aastas on umbes 800 „partiid“ (ühele kutseandjale korraga trükitavaid kutsetunnistusi), ühe keskmise 

„partii“ kohta kulub aega 20 kuni 25 minutit (Kutseregistrist trükkimise taotluse vastuvõtmine, failide 

väljastamine ja saatmine peale trükkimisega tegelevasse trükikotta kuni 10 minutit, trükikojast 

kutsetunnistuste vastuvõtmine 1-2 minutit, Kutseandja e-kirja saatmine valminud kutsetunnistustele 

järgi tulemiseks ja kutsetunnistuste üle andmine neile järgi tulnud Kutseandjale 10-15 minutit). 

Kutseandjate ajakulu kutsetunnistuste Kutsekojast 

ära toomiseks ja saajatele väljastamiseks:  

 üle 1 000 töötunni / aastas ehk 

üle 0,5 tööaasta / aastas ehk 

  üle12 000 € / aastas 

Küsitlustele vastanud kutseandjate poolt esitatud ajakulu hinnangute summa on 800 töötundi aastas. 

Küsitluse vastas 40% kutseandjatest. 
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9 Lisa 2: Protsesside kirjeldused 

Protsesside kirjeldustes olevates tööskeemides on kasutatud värve järgmises tähenduses: 

 

Joonis 8 Protsesse töövooskeemidel värvide tähendus 

 

9.1 Plankide hankimine, tellimine ja haldamine 

9.1.1 Lõpudokumentide plankide hankimine, tellimine ja haldamine 

9.1.1.1 Praegune protsess (AS-IS) 

 

Joonis 9 Lõpudokumentide plankide hankimine, tellimine ja haldamine AS-IS 

Plankide trükkimise 

hanke läbiviimine 

Innove sõlmib parima pakkumise teinud ettevõttega lepingu, 

mille alusel hakkab tellima lõpudokumentide planke.  

custom Värvikoodid

Tegevused, mis tulevikus

kaovad

Tegevused, mis tulevikus

lisanduvad

Tegevused, mis ei

muutu

Tegevused, mis tulevikus

muutuvad

Business Process Lõpudokumentide plankide hankimine, tellimine ja tarnimine AS-IS

ÕppeasutusSA Innove

trükikojaga

leping plankide

trükkimiseks

Plankide trükkimise

hanke läbiviimine

Trükikojast plankide

tellimine

Trükikojast plankide

vastuvõtmine

Õppeasutusele plankide

väljastamine

Innovest plankide

tellimine

Innovest plankide

vastuvõtmine

EIS
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Plankide tellimine Õppeasutused esitavad tellimused EIS-i kaudu Innovele. Innove 

teeb koondtellimuse trükikojale.  

Kuna lõpudokumente väljastatakse kord aastas, siis ka plankide 

tellimine toimub üldjuhul kord aastas. Plankide tellimine toimub 

lõpudokumentide välja andmisele eelneva aasta novembris. 

Trükikojast plankide 

vastuvõtmine  

Trükikoda tarnib plangid Innovesse. Plangid ladustatakse Innoves. 

Plankide maht pole nii suur, et oleks vaja eraldi laoruumi ja 

ladustatakse kontoriruumis kapis. Plangid võetakse arvele EIS-s. 

Õppeasutustele plankide 

väljastamine  

Innove väljastab plangid õppeasutustele lähtudes õppeasutuste 

tellimustest. Plankide õppeasutusse väljastamine kohta tehakse 

EIS-s saateleht. Innove enamasti saadab plangid õppeasutustesse 

koos riigieksamite materjalidega, sest nii saab kokku hoida 

transpordikulusid.  

Õppeasutuses plankide 

vastuvõtmine 

Õppeasutus kontrollib saabunud plankide vastavust saatelehele 

ja kinnitab EIS-s plankide õppeasutusse jõudmise. 

Arvestuse pidamine EIS-i sisestatakse plankide numbrid (numbrivahemikud). Nii on 

iga plangi kohta teada, kus plank peab asuma ja iga koha kohta 

on teada, mis plangid peavad selles kohas asuma. 

Üldhariduse õppeasutuste ehk põhikoolide ja gümnaasiumite 

jaoks on plangid tasuta. Kutse- ja kõrgkoolid peavad plankide eest 

Innovele tasu maksma. Tasu küsimiseks Innove väljastab EIS-i 

sisestatud plankide andmete alusel arved.  

 

9.1.1.2 Kavandatavad protsessi muutused (TO-BE) 

E-tunnistustele ülemineku korral jääb ära praeguses mahus plankide tsentraliseeritult 

korraldatud hankimine, ladustamine ja õppeasutustesse jaotamine ning plankide kohta range 

numbrilise arvestuse pidamine. Kui väljaandja soovib e-tunnistuste saajatele üle anda paberil 

ärakirju, siis väljaandja hangib selleks ise sobiva paberi. 
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9.1.2 Kutsetunnistuste plankide hankimine, tellimine ja haldamine 

9.1.2.1 Praegune protsess (AS-IS) 

 

Joonis 10 Lõpudokumentide plankide hankimine, tellimine ja haldamine TO-BE 

Plankide trükkimise ja 

hanke läbiviimine 

Kutsekoda sõlmib parima pakkumise teinud ettevõttega 

lepingu, mille alusel hakkab tellima kutsetunnistuste planke. 

Plankidele kutsetunnistuste 

peale trükkimiseks hanke 

läbiviimine 

Kutsekoda sõlmib parima pakkumise teinud ettevõttega 

lepingu, mille alusel hakkab tellima plankidele 

kutsetunnistuste peale trükkimist. 

Trükikojast plankide 

tellimine ja vastuvõtmine 

Kutsekoda tellib trükikojast kutsetunnistuste plangid. Tavaliselt 

tellitakse ühe aasta varu. Trükikoda tarnib plangid Kutsekotta. 

Plangid ladustatakse Kutsekoja kontoriruumis kapis. Plangid 

võetakse arvele Kutseregistri süsteemis 

 

9.1.2.2 Kavandatavad protsessi muutused (TO-BE) 

E-tunnistustele ülemineku korral jääb ära praegune range arvestusega plankide hankimine, 

ladustamine ja logistika. Kutsekoda hangib paberi, millele trükkida ärakirjad kutse saajatele, 

kes soovivad paberil ärakirja. 

  

Business Process Kutsetunnistuste plankide hankimine, tellimine ja tarnimine

Kutsekoda

trükikojaga

leping plankide

trükkimiseks

Plankide trükkimise

hanke läbiviimine

Trükikojast plankide

tellimine

Trükikojast plankide

vastuvõtmine

Plankidele

kutstunnistuste peale

trükkimise hanke

läbiviimine

trükikojaga leping plankidele

kutsetunnistuste peale

trükkimiseks
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9.2 Lõpudokumentide ja kutsetunnistuste väljastamine 

9.2.1 Üldhariduse lõpudokumentide väljastamine 

9.2.1.1 Praegune protsess (AS-IS) 

 

 

Joonis 11 Üldhariduse  lõpudokumentide väljastamine AS-IS 

Business Process Üldhariduse lõpudokumentide väljastamine AS-IS

Õppeasutus

Lõpueksamid

(riigeksamid)

tehtud

Õppenõukogu otsuse

tegemine (vormistamine,

kinnitamine,

registreerimine)

EHIS-s sisestusmallide

tegemine

EHIS-sse lõpetamise andmete sisestamine

Õppenõukogu

otsuse andmete

sisestamine

Hinnete

sisestamine või

import

EHIS-sest lõpudokumentide trükkimine

Proovitrüki

tegemine

Trükkimine

ebaõnnestus

Ametliku

väljatrüki

tegemine

Trükkimine

ebaõnnestus

Lõpudokumentide

üleandmine

EHIS-s lõpetatajate

õppeasutuse õpilaste

nimekirjast välja

arvamine

Pole varutud

piisvalt planke

Kordustrüki

tegemine ja

plangi maha

kandmine

Pole varutud

piisvalt planke

Lõpudokumentide

allkirjastamine ja

pitseriga kinnitamine

EHIS-s lõpetajate andmete kontrollimine ja

kandmine HTD alamregistrisse

EHIS HTD

alamregister

EHIS õppurite

alamregister

EHIS-s valikainete

sisestamineEHIS õppeasutuste

alamregister

Plankide kasutamise

aruande koostamine ja

esitamine, rikutud

plankide tagastamine

Täiendavate plankide

tellimine ja tarne

EIS

Õppetöö lõppenud,

koolieksamid tehtud
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EHIS-s valikainete 

sisestamine ja 

sisestusmallide tegemine 

Üldhariduse lõpudokumendid väljastatakse EHIS-e haridust 

tõendavate dokumentide alamregistrist. Selleks, et sinna saaks 

hakata sisestama õppetulemusi ja välja trükkima 

lõpudokumente, peab õppeasutus esmalt sisestama 

valikained, iseseisvad tööd ja koolieksamid ning looma 

lõpudokumentide sisestusmallid. Sisestusmallides määratakse 

lõpudokumentidele trükitavad tekstid (nt kooli nimetus 

korrektselt käänatult) ja õppetulemuste sisestamise käigus 

vaikimisi ette antav valikainete nimistu. Sisestusmallide 

kasutamine lihtsustab andmete sisestamist. Kui kanda 

andmed üle failidena, siis sisestusmalle pole vaja luua. 

EHIS-s lõpetajate andmete 

kontrollimine ja kandmise 

HTD alamregistrisse 

Üldhariduskooli lõpetajate andmed on EHIS-s õppurite 

alamregistris. Õppeasutus kontrollib EHIS-e õppurite 

alamregistris õppurite andmed. Seejuures on oluline vaadata, 

kas õppuri andmetes on õigesti märgitud lõpuklass. Kui 

andmed on korras, siis õppeasutus käivitab EHIS-s andmete 

ülekandmise õppurite alamregistrist haridust tõendavate 

dokumentide (HTD) alamregistrisse. 

EHIS-sse lõpetamise 

andmete sisestamine 

Õppeasutus sisestab EHIS-sse iga lõpetaja kohta 

õppetulemused. Õppeasutus saab andmed EHIS-sse sisestada 

käsitsi või kanda üle failist, mis on väljastatud õppeasutuses 

kasutatavast õppeinfosüsteemist (nt e-Kool, Stuudium).  

Gümnaasiumi lõpetajate korral EHIS saab Eksamite 

infosüsteemist (EIS) riigieksamite sooritamise kohta andmed. 

Nende andmete alusel kontrollitakse lõpetamise lubatavust. 

Õppenõukogu otsuse 

tegemine 

Õppeasutuses tehakse lõputunnistuste välja andmise kohta 

õppenõukogu otsus. Õppenõukogu otsus registreeritakse 

õppeasutuses kasutatavas dokumendihalduse süsteemis. 

Õppeasutused kasutavad erinevaid dokumendihalduse 

süsteeme (nt EKIS, GoPro). Õppenõukogu otsuse number ja 

kuupäev sisestatakse EHIS-sse, kus need andmed kantakse 

igale lõputunnistusele. 

EHIS-st lõpudokumentide 

trükkimine 

Õppeasutus trükib lõpudokumendid EHIS-st laserprinteriga. 

Esmalt tehakse proovitrükk tavalisele A4 paberile et 

kontrollida, kas andmed trükitakse õigesse kohta nii, et need 

sobituvad ametliku plangi eeltrükiga. Vajadusel sobitatakse 

paberi asetust printeris ja/või pealetrüki paigutust EHIS-s. 

https://kis.hm.ee/


 

 
 

72 

Lõplikud väljatrükid tehakse ametlikele plankidele. Iga välja 

trükitava dokumendi kohta sisestatakse EHIS-sse plangile ette 

trükitud dokumendi number. Numbrite sisestamist lihtsustab 

trükkimine „trükiliinina“, mille korral EHIS automaatselt 

suurendab iga järgmise trükkimise korral plangi numbrit. 

Esimesena trükitakse lõputunnistused ja teisena trükitakse 

hinnetelehed. 

Kui trükkimise käigus plank rikutakse, siis saab EHIS-s teha uue 

ametliku väljatrüki uuele plangile. Näiteks võib plank minna  

printeris viltu või trükitakse valele poole. Vea põhjuseks võivad 

olla ka valesti sisestatud andmed. Kui õppeasutus pole planke 

tellinud piisava varuga, siis tuleb uue väljatrüki tegemiseks 

õppeasutusse kiiresti tarnida täiendavaid planke. 

Andmevead võivad selguda ka alles pärast lõpudokumentide 

saajale üle andmist siis, kui dokumendi saaja märkab viga.  

EHIS võimaldab andmeid parandada ja teha uut väljatrükki 

kuni 1. septembrini. Pärast 1. septembrit tuleb andmete 

parandamiseks välja anda duplikaat vastavalt duplikaatide 

väljastamise korrale. 

Lõpudokumentide 

allkirjastamine ja pitseriga 

kinnitamine 

Lõputunnistuse allkirjastavad kooli direktor, õppenõukogu 

sekretär ja vähemalt viis õppenõukogu liiget. Hinnetelehe 

allkirjastavad kooli direktor ja õppenõukogu sekretär. 

Lõputunnistus ja hinneteleht kinnitatakse ka kooli pitseriga. 

Lõpudokumendi number kirjutatakse õpilasraamatusse. 

Õpilasraamat on õppeasutuses paberkandjal säilitatav 

dokument. Enamik koolid kasutab õpilasraamatu 

vormistamiseks kooli õppeinfosüsteemi (andmed sisestatakse 

õppeinfosüsteemi ja õppeaasta lõpus trükitakse 

õppeinfosüsteemi sisestatud andmed paberile). 

Lõpudokumentide 

üleandmine 

Traditsiooniliselt antakse lõpudokumendid saajale üle 

lõpuaktusel. Lõpudokumentide saaja annab lõpudokumentide 

kätte saamise kohta allkirja õpilasraamatusse. Kui 

lõpudokumendi saaja ei saa mingil põhjusel ise 

lõpudokumente vastu võtta, siis antakse lõpudokumendid üle 

volitatud isikule kirjaliku volituse alusel. 
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Lõpetajate EHIS-s 

õppeasutuse õpilaste 

nimekirjast välja arvamine 

Pärast hinnetelehe EHIS-st välja trükkimist kantakse lõpetajad 

EHIS-s automaatselt õppurite alamregistris õppeasutuse 

õppurite nimekirjast välja põhjusega „lõpetamine“. 

Plankide kasutamise 

aruande koostamine ja 

esitamine, rikutud plankide 

tagastamine 

Õppeasutus vormistab EIS-is aruande plankide kasutamise 

kohta. Rikutud plankide kohta tehakse EIS-s mahakandmise 

akt ja rikutud plangid saadetakse õppeasutusest Innovesse. 

EHIS-e ja EIS-i vahel pole plankide kasutamise kohta 

andmevahetust.  

 

Praegu EHIS-s tehtavate tegevuste kohta on võimalik saada infot ka EHIS-e kasutusjuhendist.  

  

https://www.hm.ee/ehis/help/juhend_lopudokumendid_2017.htm
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9.2.1.2 Kavandatavad protsessi muutused (TO-BE) 

 

 

Joonis 12 Üldhariduse  lõpudokumentide väljastamine TO-BE 

EHIS-s valikainete 

sisestamine ja 

sisestusmallide tegemine 

E-tunnistustele üleminek tegevust ei muuda. 

 

Business Process Üldhariduse lõpudokumentide väljastamine TO-BE

Õppeasutus

E-tunnistuste (elektrooniliste lõpudokumentide) genereerimine

Lõpudokumentide

ärakirjade trükkimine

Lõpueksamid

(riigeksamid)

tehtud

Õppenõukogu otsuse

tegemine (vormistamine,

kinnitamine,

registreerimine)

EHIS-s sisestusmallide

tegemine

EHIS-sse lõpetamise andmete sisestamine

Õppenõukogu

otsuse

andmete

sisestamine

Hinnete

sisestamine või

import

Lõpudokumentide

üleandmine

EHIS-s lõpetatajate

õppeasutuse õpilaste

nimekirjast välja

arvamine

EHIS-s lõpetajate andmete kontrollimine ja

kandmine HTD alamregistrisse

EHIS HTD

alamregister

EHIS õppurite

alamregister

EHIS-s valikainete

sisestamine
EHIS õppeasutuste

alamregister

E-tunnistuste

keskkond

E-tunnistuste (elektrooniliste lõpudokumentide) kinnitamine ja digitaalne üleandmine

Õppetöö lõppenud, koolieksamid tehtud

Kas õppeasutus

väljastab ka paberil

ärakirjad?

ei

jah
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EHIS-s lõpetajate andmete 

kontrollimine ja kandmise 

HTD alamregistrisse 

E-tunnistustele üleminek tegevust ei muuda. 

EHIS-sse lõpetamise 

andmete sisestamine 

E-tunnistustele üleminek tegevust ei muuda. 

Õppenõukogu otsuse 

tegemine 

E-tunnistustele üleminek tegevust ei muuda. 

E-tunnistuste loomine Lõpudokumentide välja trükkimise asemel õppeasutus loob 

e-tunnistuse. E-tunnistused salvestatakse e-tunnistuste 

keskkonda. E-tunnistused jäävad kinnitamise ootele ja 

lõpetajad veel neid ei näe.  

Märkus: Kuni kinnitamiseni saab õppeasutus e-tunnistust 

vabalt üle kirjutada või tagasi võtta. Pärast kinnitamist tuleb 

teha muutmise toiming, mis on e-tunnistuse saajale näha. 

E-tunnistuste kinnitamine ja 

digitaalne üleandmine 

Õppeasutus kontrollib e-tunnistuste keskkonnas, kas kõik 

e-tunnistused on korrektselt üle kantud. Õppeasutuse direktor 

või tema poolt määratud töötaja kinnitab andmed 

e-tunnistuste keskkonnas. E-tunnistuste keskkond omistab 

e-tunnistustele automaatselt numbrid ja muudab 

e-tunnistused kehtivaks. Pärast seda saavad e-tunnistuste 

saajad e-tunnistusi näha.  

Alternatiivina võib toimuda e-tunnistuste automaatne 

kinnitamine kohe pärast loomist. Seda saab juhtida loomise 

käigus e-tunnistusele lisatava atribuudiga. 

E-tunnistuste ärakirjade 

trükkimine, allkirjastamine 

ja üle andmine 

Õppeasutus saab soovi korral e-tunnistuste keskkonnast 

trükkida välja e-tunnistuste ärakirjad. Iga õppeasutus saab ise 

otsustada, kas ja kuidas ärakirjad trükitakse, kas ärakirja 

allkirjastatakse ja kuidas toimub ärakirjade üleandmise 

tseremoonia.  

EHIS-s lõpetatajate 

õppeasutuse õpilaste 

nimekirjast välja arvamine 

Lõpetajate EHIS-s õppeasutuse õppurite nimekirjast 

käivitatakse automaatselt pärast e-tunnistuste kinnitamist e-

tunnistuste keskkonnas. 

 

Lõpudokumentide numbreid enam õpilasraamatusse ei kirjutata. Lõpudokumentide saaja 

enam lõputunnistuste kättesaamise kohta allkirja ei anna.  Plankide kasutamise aruande 

koostamist ja esitamist, rikutud plankide tagastamist enam ei toimu 
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9.2.2 Kutse- ja kõrghariduse lõpudokumentide väljastamine 

9.2.2.1 Praegune protsess (AS-IS) 

Märkus: Erinevateks õppeasutustes kasutatakse erinevaid süsteeme ja on erinevusi töökorralduses. 

Järgnev protsessikirjeldus on üldistus, millega selgitatakse üldist tegevuste käiku. 

 

Joonis 13 Kõrg- ja kutsehariduse lõpudokumentide väljastamine AS-IS 

 

Business Process Kõrg- ja kutsehariduse lõpudokumentide väljastamine AS-IS

Õppeasutus

Lõputöö kaitstud ja/või

lõpueksamis tehtud

ÕIS-st lõpudokumentide trükkimine

Proovitrüki

tegemine

Trükkimine

ebaõnnestus

Ametliku

väljatrüki

tegemine

Trükkimine

ebaõnnestus

Lõpudokumentide

üleandmine

EHIS-sse lõpetamise

andmete edastamine

Pole varutud

piisvalt planke

Kordustrüki

tegemine ja

plangi maha

kandmine

Pole varutud

piisvalt planke

Lõpudokumentide

allkirjastamine ja

pitseriga kinnitamine

ÕIS-s lõpetajate

andmete kontrollimine

Plankide kasutamise

aruande koostamine ja

esitamine, rikutud

plankide tagastamine

Täiendavate plankide

tellimine ja tarne

EIS

Õppe lõpetamise

kohta käskkirja /

korralduse tegemine

ÕIS

EHIS -

õppurite

alamregister
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ÕIS-s lõpetajate andmete 

kontrollimine 

Õppeasutus kontrollib õppeinfosüsteemis üle lõpetajate 

andmed. 

Õppe lõpetamise kohta 

käskkirja / korralduse 

tegemine 

Õppeasutuses tehakse lõputunnistuste välja andmise kohta 

õppeasutuse juhi käskkiri või korraldus. Selle sisu väljastatakse 

õppeinfosüsteemist ja allkirjastatakse ning registreeritakse 

dokumendihalduse süsteemis. 

ÕIS-st lõpudokumentide 

trükkimine 

Õppeasutus trükib lõpudokumendid õppeinfosüsteemist 

laserprinteriga. Välja trükkimine on sarnane peatükis 9.2.1.1 

kirjeldatud üldhariduse lõpudokumentide väljastamisega: 

proovitrükkimine ja ametlik väljatrükkimine koos plankide 

numbrite sisestamisega. Trükkimise töökorraldus ja massilise 

trükkimise korral numbrite sisestamise automatiseerimine on 

lahedatud erinevates õppeasutustes ja süsteemides erinevalt. 

Töö võib olla jaotatud mitmete üksuste vahel, näiteks diplomid 

trükib õppeosakond ja akadeemilised õiendid trükitakse 

teaduskondade dekanaatides. 

Lõpudokumentide 

allkirjastamine ja pitseriga 

kinnitamine 

Lõputunnistuse või diplomi allkirjastavad õppeasutuse juht ja 

teine tema poolt määratud isik (nt õppeprorektor). 

Kutseõppeasutuses hinnetelehe allkirjastab õppeasutuse juht. 

Kõrgkoolis akadeemilise õiendi allkirjastavad kaks 

õppeasutuse juhi poolt määratavat isikut. Kõik dokumendid 

kinnitatakse ka kooli pitseriga. 

Sõltuvalt konkreetsest koolist võidakse teha täiendavaid 

tegevusi väljastatavate lõpudokumentide kohta info 

säilitamiseks. Näiteks kirjutatakse lõpudokumentide numbrid 

dokumendiregistrisse või pannakse lõpudokumendi koopia 

õppuri toimiku/isikukaardi juurde. 

Lõpudokumentide 

üleandmine 

Traditsiooniliselt antakse lõpudokumendid saajale üle 

lõpuaktusel. Kui lõpudokumendi saaja ei saa mingil põhjusel 

ise lõpudokumente vastu võtta, siis antakse lõpudokumendid 

üle volitatud isikule kirjaliku volituse alusel. Lõpudokumentide 

saaja kinnitab lõpudokumentide kätte saamise allkirjaga. 

EHIS-s lõpetajate 

õppeasutuse õpilaste 

nimekirjast välja arvamine 

Õppeasutuse infosüsteemist edastatakse EHIS õppurite 

alamregistrisse andmed õppeasutuse lõpetamise kohta. Need 

andmeid sisaldavad ka lõpudokumentide numbreid. EHIS-s 

arvatakse lõpetajad õppeasutuse õppurite nimekirjast välja. 
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Plankide kasutamise 

aruande koostamine ja 

esitamine, rikutud plankide 

tagastamine 

Õppeasutus vormistab EIS-is aruande plankide kasutamise 

kohta. Rikutud plankide kohta tehakse EIS-s mahakandmise 

akt ja rikutud plangid saadetakse õppeasutusest Innovesse. 

EHIS-e ja EIS-i vahel pole plankide kasutamise kohta 

andmevahetust.  

  

Ühisõppekava erisused Ühisõppekavas osalevad õppeasutused lepivad 

lõpudokumentide ja duplikaatide välja andmise korra kokku 

ühisõppekava koostöölepingus.  Sealhulgas tuleb kokku 

leppida, mis õppeasutus trükib ja annab üle lõpudokumendid. 

Kõikide ühisõppekavas osalevate õppeasutuste juhid 

allkirjastavad lõpudokumendid. 
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9.2.2.2 Kavandatavad protsessi muutused (TO-BE) 

 

Joonis 14 Kõrg- ja kutsehariduse lõpudokumentide väljastamine TO-BE 

ÕIS-s lõpetajate andmete 

kontrollimine 

E-tunnistustele üleminek tegevust ei muuda. 

Õppe lõpetamise kohta 

käskkirja / korralduse 

tegemine 

E-tunnistustele üleminek tegevust ei muuda. 

Business Process Kõrg- ja kutsehariduse lõpudokumentide väljastamine TO-BE

Õppeasutus

Lõputöö kaitstud ja/või

lõpueksamis tehtud

Lõpudokumentide

üleandmine

EHIS-sse lõpetamise

andmete edastamine

ÕIS-s lõpetajate

andmete kontrollimine

Õppe lõpetamise

kohta käskkirja /

korralduse tegemine

ÕIS

EHIS -

õppurite

alamregister

E-tunnistuste (elektrooniliste lõpudokumentide) genereerimine

Lõpudokumentide

ärakirjade trükkimine

E-tunnistuste

keskkond

E-tunnistuste (elektrooniliste lõpudokumentide) kinnitamine ja digitaalne üleandmine

Kas õppeasutus

väljastab ka paberil

ärakirjad?

jah

ei
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E-tunnistuste 

genereerimine 

Lõpudokumentide ÕIS-st välja trükkimise asemel õppeasutus 

genereerib e-tunnistused, mis edastatakse e-tunnistuste 

keskkonda ja jäävad seal kinnitamise ootele.  

E-tunnistuste kinnitamine ja 

digitaalne üleandmine 

Vt 9.2.1.2 

Lõpudokumentide 

ärakirjade trükkimine, 

allkirjastamine ja üle 

andmine 

Vt 9.2.1.2 

EHIS-s lõpetajate 

õppeasutuse õpilaste 

nimekirjast välja arvamine 

Vt 9.2.1.2  

  

Ühisõppekava erisused Ühisõppekavas osalevad õppeasutused peavad ühisõppekava 

koostöölepingus kokku leppima, mis õppeasutus edastab 

lõpudokumendid e-tunnistuste keskkonda. 
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9.2.3 Kutsetunnistuste väljastamine 

9.2.3.1 Praegune protsess (AS-IS) 

 

Joonis 15 Kutsetunnistuste väljastamine AS-IS 

Kutsetunnistuse trükkimise 

taotluse sisestamine 

Pärast seda, kui Kutseandja juures tegutsev kutsekomisjon on 

teinud otsuse kutse andmise kohta, Kutseandja sisestab 

Kutseregistrisse kutsetunnistuse trüki taotluse, kinnitab selle ja 

edastab Kutseregistri kaudu Kutsekojale. 

Kutsetunnistuste trükkimise 

taotluse kinnitamine  

Kutsekoda kinnitab Kutseregistris kutsetunnistuste trüki 

taotluse. Kutseregister omistab kutsetunnistusele numbri. 

Business Process Kutsetunnistuste väljastamine AS-IS

Kutse andja Kutsekoda

Plankidele kutsetunnistusi peale trükkiv trükikoda

Kutsetunnistuste

trükkimise taotluse

kinnitamine

Plankide toomine

Kutsekojast

Trükkimine

ebaõnnestus

Kutsetunnistuste

trükkimine

Trükkimine

ebaõnnestus

Kutsetunnistuste viimine

Kutsekotta

Kutsetunnistuse numbri

muutmine Kutseregistris

Kutsetunnistuste

allkirjastamine ja

kinnitamine pitseriga

Kutse andja teavitamine

trükitud

kutsetunnistustest

Kutsetunnistuste ära

toomine Kutsekojast

Kutsetunnistuste üle

andmine kutse saajatele

Kutseregister

Kutseregistrisse

kutsetunnistuste trükkimise

taotluse sisestamine
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Kutsekoda väljastab Kutseregistrist ja saadab trükikojale 

kutsetunnistuste trükkimise faili. 

 Kui kutsesaaja on andnud nõusoleku isikuandmete 

avalikustamiseks ja Kutseandja sisestas vastava märke 

Kutseregistrisse, siis on Kutseregistris kinnitatud 

kutsetunnistuste andmed Kutseregistri avalikus vaates 

avalikud.  

Märkus: Isikuandmete avalikustamise nõusolek antakse tavaliselt 

kutse taotlemise avaldusel.  

Kutsetunnistuste 

trükkimine 

Trükikoda toob Kutsekojast plangid, trükib kutsetunnistused 

plankidele ja viib valmis trükitud kutsetunnistused Kutsekotta. 

Kutsetunnistuse numbri 

muutmine Kutseregistris 

Trükikoda peab kutsetunnistuse trükkima plangile, millele ette 

trükitud number võrdub Kutseregistris kutsetunnistusele 

omistatud numbriga. Kui kutsetunnistus on vaja trükkida 

teisele plangile, näiteks seepärast, et kutsetunnistuste 

andmetes oli viga, siis trükikoda teavitab Kutsekoda ja 

Kutsekoda muudab Kutseregistris kutsetunnistuse numbri. 

Kutseandja teavitamine 

trükitud kutsetunnistustest 

Kutsekoda kirjutab ja saadab Kutseandjale e-posti teel 

teavituse selle kohta, et kutsetunnistused on trükitud. 

Kutsetunnistuste ära 

toomine kutsekojast 

Kutseandja käib kutsetunnistustel Kutsekojas järel. 

Kutsetunnistuste 

allkirjastamine ja pitseriga 

kinnitamine 

Kutseandja juures allkirjastab kutsetunnistuse kutsekomisjoni 

esimees või tema äraolekul aseesimees või liige. Kutseandja 

kinnitab kutsetunnistuse pitseriga. 

Märkus: Allkirjastaja peab olema valitud kutsetunnistuse trüki 

taotluse sisestamise käigus enne trükkimist, sest allkirjastaja nimi 

trükitakse kutsetunnistusele.  

Kutsetunnistuste 

üleandmine kutse saajatele 

Kutseandja annab kutsetunnistuse isiklikult saajale üle või 

saaja poolt kirjalikult volitatud isikule või saadab tähitud 

kirjaga saaja nimetatud aadressile.  Lihtkirjaga saatmine ei ole 

lubatud, aga küsitluse vastused näitasid, et seda ikkagi 

praktiseeritakse. 

Märkus: Kuidas ja mis aadressile kutsetunnistus väljastada 

märgitakse tavaliselt kutse taotlemise avaldusele.  
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9.2.3.2 Kavandatavad protsessi muutused (TO-BE) 

 

Joonis 16 Kutsetunnistuste väljastamine TO-BE 

Kutsetunnistuse trüki 

taotluse sisestamine 

E-tunnistustele üleminek tegevust sisuliselt ei muuda. Tuleb 

teha mõned väiksed vormilised muutused, sest enam pole 

otseselt tegemist trüki taotlusega, kuid asja sisu ei muutu. 

Elektrooniliste 

kutsetunnistuste loomine 

Kutseregister automaatselt loob pärast kutsetunnistuste 

andmete sisestamist ja kinnitamist elektroonsed 

kutsetunnistused ning edastab need e-tunnistuste keskkonda.  



 

 
 

85 

Kutsetunnistused on sellega välja antud. Kutsekoda protsessi 

enam sekkuma ei pea. 

Kutsetunnistuste ärakirjade 

trükkimine ja üle andmise 

kutse saajatele. 

Kutsekoda korraldab kutse saaja soovil ärakirja trükkimise. 

Trükitud ärakiri edastaks kutseandjale. Ärikiri kinnitatakse 

kutsekomisjoni esimehe või teha asendava isiku allkirjaga ning 

pitseriga. Kutseandja annab ärakirja kutse saajale üle käest-

kätte või saadab postiga nii nagu praegugi annab üle 

kutsetunnistuse originaali. 

Alternatiiv: 

Kui kutseandja on kutseõppeasutus, kus niikuinii trükitakse 

lõputunnistuste ärakirju, siis sellisel juhul võib seal ka trükkida 

kutsetunnistuste ärakirjad.  

Märkused:  

Väljaandja poolt väljastatav ärakiri on vajalik nendele kutse 

saajatele, kellel puudub Eesti isikukood ja seega pole ka ID-kaarti 

või muud Eesti riiklikesse e-teenuste keskkondadesse sisse 

logimiseks sobivat autentimise vahendit. Nendele isikutele 

väljastatavatesse ärikirjadesse lisatakse ligipääsukood (salasõna), 

mis annab ligipääsu kutsetunnistusele e-tunnistuste keskkonnas.  

Ärikiri on vajalik ka nendele kutse saajatele, kellel on õigustaud ja 

põhjendatud soov ärakirja esitleda klientidele näiteks oma 

tööruumi seinal või klienti külastades. Tulevikus võiks mõelda ka 

kahele ärakirja vormile: näiteks A4 suuruses tööruumi seinal 

esitlemiseks ja pangakaardi suurune kliente külastades mugavalt 

kaasas kandmiseks. 
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9.2.4 Duplikaatide väljastamine 

Praegune protsess (AS-IS) 

Lõpudokumentide ja kutsetunnistuste duplikaate väljastatakse siis, kui: 

• algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks või vähemalt osaliselt mitteloetavaks; 

• tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või selle kantud andmete ebaõigsus; 

• algdokumendi omanikule on pärast algdokumendi väljaandmist antud uus isikukood; 

• algdokument on hävinud, kadunud või ära varastatud. 

 

Taotluse 

esitamine 

Lõpudokumendi või kutsetunnistuse duplikaadi saamiseks tuleb esitada 

taotlus algdokumendi väljastanud õppeasutusele või kutseandjale. 

Kui algdokumendi väljastanud õppeasutus või kutseandja on ümber 

korraldatud või tegevuse lõpetanud, siis tuleb taotlus esitada: 

• üldhariduse lõpudokument: kohalikule omavalitsusele, kust taotlus 

edastatakse teise õppeasutusse 

• kutse- ja kõrghariduse lõpudokument: õppeasutuse õiglusjärglasele 

või selle puudumiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile 

• kutsetunnistus: Kutsekojale 

Duplikaadi 

väljastamise 

otsustamine 

Duplikaadi väljastamise otsustamiseks kontrollitakse, kas taotlus on 

põhjendatud (nt kas isikukood on päriselt muutunud) ja kas taotleja on 

saanud algdokumendi. Algdokumendi kontrolliks ja duplikaadi 

väljastamiseks vajalikud lähteandmed saadakse õppasutuse 

infosüsteemist või arhiivist. Kutsetunnistuste korral tehakse kontroll 

Kutseregistrist. 

Kui duplikaadi väljastamiseks vajalikke täielikke andmeid pole, aga 

olemasolevate andmete alusel on tõendatud õppeasutuse lõpetamine, 

siis väljastab õppeasutuse juht duplikaadi asemel tõendi õppeasutuse 

lõpetamise kohta.      

Õppeasutustes vormistatakse otsus õppeasutusejuhi kirjaliku otsusena 

(käskkirjaga).   

Duplikaadi 

vormistamine 

Duplikaadi vormistatakse kasutades: 

• üldhariduse lõpudokument: EHIS haridust tõendavata dokumentide 

alamregistris 

• kutse- ja kõrghariduse lõpudokument: õppeinfosüsteemis või muude 

vahenditega (kontoritarkvara, nt MS-Word, MS-Excel) 

• kutsetunnistus: Kutseregistris. 
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Lõpudokumentide duplikaatide väljastamise tehnilised üksikasjad 

sõltuvad sellest, millal ja mis vahenditega on väljastatud algdokument. 

Kui algdokumendi andmed on olemas praegu lõpudokumentide 

vormistamiseks kasutatavas süsteemis (nt alates 2004 a. on üldhariduse 

lõpudokumendid EHIS-s), siis saab duplikaadi luua infosüsteemis juba 

olemas olevate andmete alusel. Muul juhul tuleb lähtuda paberil 

olevatest andmetest ja duplikaat vormistatakse ning trükitakse 

„kunstkäsitööna“ kontoritarkvara (nt MS Word) abil. 

Duplikaat trükitakse algdokumentide väljastamiseks kasutatavale 

plangile. Duplikaadi väljatrükis on võrreldes algdokumendiga mõned 

erinevused (nt lisatakse märge „DUPLIKAAT“ ja ei trükita algdokumendi 

allkirjastajate nimesid), aga trükkimise tegevused on sarnased uute 

tunnistuste trükkimisega – proovitrüki tegemine, plangi numbri 

sisestamine, ametliku trüki tegemine. 

Lõpudokumendi duplikaadi allkirjastab õppeasutuse juht ja kinnitatakse 

õppeasutuse pitseriga. Kui duplikaadi väljastab HTM, siis duplikaadi 

allkirjastab kantsler. Koos duplikaadi väljastamisega tunnistatakse 

algdokument kehtetuks ja avaldatakse vastavasisuline teade Ametlikes 

Teadaannetes.  

Duplikaadi 

väljastamine 

Duplikaat antakse üle isiklikult taotlejale või kirjaliku volituse esitajale ja 

allkirja vastu. Õppeasutusel on õigus taotlejalt nõuda duplikaadi 

väljastamise kulude tasumist. 

Tõendi 

väljastamine 

Kui pole säilinud täielikke andmeid duplikaadi väljaandmiseks, kuid 

olemasolevate andmete põhjal on võimalik kindlaks teha, et taotleja on 

kooli lõpetanud, siis väljastab kooli direktor taotlejale tõendi. Tõend 

kinnitatakse kooli direktori allkirjaga kooli pitseriga.  

Tõendi väljastamise võimalus on praegu ette nähtud põhikooli, 

gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõputunnistuste statuudi määruses. 

Tõendi väljastamise võimalust ei ole praegu kirjeldatud kõrgkooli 

diplomite statuudi määruses, kuid seda varianti siiski praktiseeritakse. 

Koopia 

väljastamine 

Praktikas kasutatakse võimaluse korral duplikaati väljastamise asemel 

muid lahendusi, et taotleja saaks kokku hoida duplikaadi eest nõutava 

tasu ja õppeasutus saaks kokku hoida duplikaadi vormistamiseks 

kuluvat aega. Näiteks, kui õppeasutuse arhiivis on olemas algdokumendi 

koopia, siis tehakse sellest koopia ja kinnitatakse kooli pitseriga. 

Valitakse lahendus, mis sobib duplikaadi taotlejale või isikule/asutusele, 

kellele peab dokumendi esitama.  
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Kavandatav protsess (TO-BE) 

E-tunnistuste korral pole enam korrektne rääkida duplikaadi väljastamisest, vaid uue 

redaktsiooni väljastamisest. Uue redaktsiooni väljastamise korral jääb e-tunnistuse number 

samaks. Konkreetsele redaktsioonile saab viidata lisades e-tunnistuse numbrile redaktsiooni 

numbri või välja andmise kuupäeva. E-tunnistuste keskkonnast on võimalik näha e-tunnistuse 

redaktsioonide ajalugu, sealhulgas on näha, mis redaktsioon mis ajal kehtis. Paberil 

dokumentide korral duplikaadile uue numbri omistamine on tulenenud sellest, et dokumente 

trükitakse eeltrükitud numbriga plangile ja seepärast on uue plangi korral ka uus number. 

E-tunnistustele uue redaktsiooni väljastamine hakkab toimuma järgmistel põhjustel: 

• tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või selle kantud andmete ebaõigsus; 

• algdokumendi omaniku isikukood või nimi on muutunud pärast dokumendi väljastamist. 

Isikukoodi või nime muutumise korral duplikaadi väljastamine muudetakse Rahvastikuregistrist 

saadavate andmete alusel automaatseks. Seega väljaandja peab uusi redaktsioone väljastama 

ainult algdokumendi andmete parandamiseks.  

Jätkuvalt tuleb välja anda duplikaate enne e-tunnistuste välja andmise alustamist välja antud 

paberil algdokumentide kohta. Selleks hakkavad olema järgmised variandid: 

E-tunnistuse ehk paberil 

dokumendi elektroonse 

duplikaadi väljastamine  

Kui algdokumendi andmekoosseis on samasugune e-tunnistuse 

andmekoosseisuga ja duplikaati saab vormistada e-tunnistuse 

välja andmiseks kasutatavate tehnoloogiliste vahenditega, siis 

antakse välja e-tunnistus. Paberil dokumendi elektroonse 

duplikaadi välja andmise protsess hakkab toimuma 

e-tunnistuste keskkonnas sarnaselt uute e-tunnistuste välja 

andmisega (vt eelnevaid punktides lõike e-tunnistuste 

genereerimine, e-tunnistuste kinnitamine ja digitaalne 

üleandmine), välja arvatud mõned erinevused andmekoosseisus 

(lisanduvad algdokumendi kuupäev ja number ning duplikaadi 

välja andmise põhjus). 

E-tõendi väljastamine Taotleja saab valida, kas ta taotleb e-tõendit või elektroonset 

duplikaati e-tunnistusena. E-tõend on sisult sarnane praegu 

kooli direktori poolt välja antava tõendiga kooli lõpetamise 

kohta, kuid e-tõend antakse välja e-tunnistuste keskkonnas. 

Kuna e-tõendi andmekoosseis on e-tunnistustest väiksem, siis 

e-tõendi väljastamine on eletkroonse duplikaadi väljastamisest 

lihtsam, selle eest nõutav tasu oleks väiksem ja seega oleks 

e-tõendi taotlemine taotleja vaatepunktist eelistatud variant. 
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9.3 Lõpudokumentide ja kutsetunnistuste kasutamine 

Praegune protsess (AS-IS) 

Lõpudokumentide ja kutsetunnistuste kasutamine sõltub selle alusel haridustaset või 

kvalifikatsiooni kontrolliva asutuse või ettevõtte töökorraldusest. Järgnevalt on kirjeldatud 

praegu praktikas eksisteerivad variandid: 

Originaali esitamine Lõpudokumendi ja kutsetunnistuse kasutaja nõuab originaali 

esitamist ning teeb ja säilitab originaalist koopia. 

Skaneeritud koopia 

esitamine 

Lõpudokumendi ja kutsetunnistuse kasutaja piirdub skaneeritud 

koopia küsimisega, mille saab saata e-maili teel. 

Registrist vaatamine 

ja kontrollimine 

• Kutsetunnistuse andmeid saab vaadata kutseregistri avaliku 

kasutajaliidese kaudu, välja arvatud siis, kui kutsetunnistuse 

omanik ei ole andnud isikuandmete avaldamise nõusolekut. 

Saab kasutada mitmekülgset otsingut, näiteks otsida omaniku 

nime või kutseala alusel. Ametiasutused saavad kutse-

tunnistuse andmeid küsida kutseregistrist X-tee teenuse kaudu. 

• Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse kehtivust saab 

kontrollida EHIS-e avalikust vaatest. See kehtib alates 2004. 

aasta kevadest välja antud dokumentide kohta. Kontrollimiseks  

on vaja teada lõputunnistuse numbrit ja omaniku isikukoodi või 

sünnikuupäeva.  

• Kutse- ja kõrgkoolide lõputunnistuste iseteeninduslikku 

digitaalne vaatamise või kehtivuse kontrolli võimalust pole. 

Lõputunnistuse kehtivuse kohta info saamiseks tuleb pöörduda 

õppeasutuse õppeosakonna poole. 

Kombineeritud 

variant 

Kasutatakse ka kombineeritud varianti näiteks nii, et tööle 

kandideerimise käigus esitatakse skaneeritud koopia ja tööle 

vormistamise ajal tuleb esitada originaal. 

Lõpudokumentide osas nõutakse enamasti originaali. Küsitlused näitasid, et kui ametikoha 

kohta kehtib on hariduse nõue, siis tööle asumisel tuleb alati esitada lõpudokumendi originaal. 

Kutsetunnistuste osas piirdutakse sagedamini koopia nõudmisega või registrist vaatamisega. 

Tunnistuste välisriigis kasutamise korral võib olla vaja apostillimine. Apostilli tegemise vajadus 

tuleneb konkreetse tunnistuse kasutaja poolsest nõudmisest. Apostilli tegemiseks peab 

dokumendi omanik notarile esitama dokumendi originaali.  
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Kavandatavad protsessi muutused (TO-BE) 

Tunnistuse omanik hakkab nägema enda tunnistusi e-tunnistuste keskkonnast. Selleks on kaks 

võimalust: 

• eID autentimisvahendiga autentimise ja isikukoodi kaudu: Tunnistuse omanik siseneb 

e-tunnistuste keskkonda kasutades eID autentimisvahendit (näiteks id-kaart või mobiil-id) ja 

ta näeb tunnistusi, mis on seotud tema kui tunnistuse omaniku Eesti isikukoodiga.  

• Ligipääsukoodi kasutamine: Tunnistusele omistatakse välja andmise käigus tähtajatu 

ligipääsukood, mille väljaandja annab ärakirjal tunnistuse saajale/omanikule. Tunnistuse 

omanik saab e-tunnistuste keskkonnas ligipääsu tunnistusele ilma sisse logimiseta 

sisestades tunnistuse numbri ja ligipääsukoodi.  

E-tunnistuse saajale ligipääsukoodi andmine on vajalik siis, kui tal pole Eesti isikukoodi 

ja/või eID autentimisvahendit või see kaotab pärast õpingute lõpetamist kehtivuse. 

Välisriigist Eestisse õppima tulnud isik saab õppimise ajaks elamisloa ja ID-kaardi, kuid 

pärast õppimise lõppu kaotab elamisluba kehtivuse ja tal pole enam võimalik autentida 

ID-kaardi abil.  

Tunnistuse kasutajale esitamiseks hakkavad olema järgmised variandid:  

• Avalikustamine: E-tunnistuse omanik võib e-tunnistuse teha e-tunnistuste keskkonnas 

avalikuks nii, et tunnistus on leitav näiteks otsides omaniku nime või isikukoodi kaudu. 

Avalikustamise nõusoleku saab anda ka enne välja andmist (kutseeksamile registreerimise 

avaldusel kutse taotleja märgib, et soovib saadavat kutsetunnistust avalikustada).  

• Ligipääsukoodi kasutamine: E-tunnistuse omanik saab e-tunnistuste keskkonnas luua 

ligipääsukoodi, mille ta edastab tunnistuse kasutajale. Ligipääsukoodi saab edastada 

e-tunnistuste keskkonna väliselt, kuid mugavam ja turvalisem on seda teha e-tunnistuste 

keskkonna kaudu nii, et omanik sisestab kasutaja e-posti aadressi ja keskkonnast 

saadetakse sellele aadressile tunnistusele viitavat linki sisaldav e-kiri. 

• Ligipääsu andmine isikukoodi alusel: E-tunnistuse omanik saab e-tunnistuste 

keskkonnas sisestada e-tunnistuse juurde isikukoodi(d). Kui selle isikukoodiga isik süsteemi 

sisse logib, siis ta saab vaadata e-tunnistusi, mille juurde on märgitud tema isikukood. 

• Ligipääsu andmine registrikood alusel: E-tunnistuse omanik saab e-tunnistuste 

keskkonnas valida (õppe)asutused. Kui selle asutuse nimel süsteemis e-tunnistuste 

vaatamise kasutusõigust omav isik süsteemi sisse logib, siis ta saab vaadata sellele 

asutusele ligipääsetavaks märgitud e-tunnistusi,. 

• Digitaalse ärakirja väljastamine: E-tunnistuse omanik saab e-tunnistuste keskkonnast 

väljastada digitaalse ärakirja. Digitaalne ärakiri on e-tunnistuste keskkonnast alla laetav fail, 

mille on kehtivust kinnitab digitempel. Praeguses tehnoloogiliste lahenduste korral 

tähendab see e-templiga kinnitatud pdf formaadis väljatrüki faili. E-tunnistuse omanik saab 

soovi korral ärakirja ise paberile trükkida. 
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• Õppeasutuse kinnitatud paberil ärakirja väljastamine: E-tunnistuse omanik saab 

õppeasutusest küsida paberil kinnitatud ärakirja. Selleks ta pöördub õppeasutuse tõendite 

ja dokumentide väljastamisega tegeleva üksuse (nt õppeosakonna) poole. Õppeasutus teeb 

e-tunnistuste keskkonnast väljatrüki ja kinnitab selle õppeasutuse juhi või tema poolt 

volitatud isiku allkirjaga ning pitseriga. Õppeasutusel hakkab olema õigus nõuda paberil 

ärakirja väljastamise kulude katmiseks tasu. Ärakirja väljastamine on mõneti sarnane 

praegu duplikaadi väljastamisega. 

• Apostilli tegemine: Sarnaselt praegusega saab e-tunnistuse omanik hakata tellima notarilt 

apostilli tegemist. Apostilli saamine muutub selle võrra lihtsamaks, et notarile pole vaja 

esitada paberil originaali, vaid saab anda e-teenuse kaudu ligipääsu avalikustamise või 

ligipääsukoodi andmise teel. 

E-tunnistuse kasutajal on võimalik kontrollida e-tunnistuse kehtivust sarnaselt praegu 

EHIS-st tehtava kontrolliga (sisestada tunnistuse number ja omaniku isikukood või 

sünnikuupäev ning saab jah/ei vastuse tunnistuse kehtivuse kohta). 

Tunnistuse omanik saab tunnistust avalikustada ja ligipääsu anda: 

• tähtajaliselt või tähtajatult  

• dokumendipõhiselt: ligipääs antakse konkreetsele dokumendile, kusjuures on võimalik 

valida kas ligipääs kehtib ainult tunnistuse või ka lisade (hinneteleht, akadeemiline õiend) 

kohta. 

Ligipääsukoodi saab anda ühekordseks või piiramatult kasutamiseks. 
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10 Lisa 3: Funktsionaalsed nõuded 

10.1.1 Väljaandja funktsionaalsus 

 

Joonis 17 Väljaandja kasutusjuhud 

 

uc Välja andmine

Töös olevate e-

tunnistuste 

väljastamine

Tagasi võtmine

E-tunnistuste loomine

E-tunnistuste 

kontrollimine ja 

kinnitamine 

Töös oleva e-

tunnistuse 

vaatamine

Töös olevate 

tunnistuste otsimine
Kinnitamine

Olemas olevate e-

tunnistuste toimingute 

tegemine ja vaatamine

E-tunnistuse 

otsimine 

toimingutega 

tegelemiseks

E-tunnistuse 

toimingute ajaloo 

vaatamine

E-tunnistuse 

vaatamine

Muudatuse 

tegemine

E-tunnistuste väljaandja

Kehtetuks muutmine

Muudetud e-

tunnistuse loomine

Muudatuse 

kinnitamine

Toimingu tagasi 

võtmine

Kehtetuks 

tunnistamise 

sisestamine

Kehtetuks 

tunnistamise 

kinnitamine

E-tunnistuste ärakirjade 

väljastamine E-tunnistuse 

otsimine 

väljastamiseks

E-tunnistuse sisu 

vaatamine

Toimingute 

kinnituste 

väljastamine

Ärakirja 

väljastamine

Pdf väljatrüki 

väljastamine

Ärakirja 

digitembeldamine

Ligipääsu koodi 

andmine

Lõpetajatele 

ärakirjade 

väljastamine

Paberdokumendi 

elektroonse 

duplikaadi loomine

Kontrollituks 

märkimine

Uue e-tunnistuse 

loomine

Tõendi loomine
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Kasutusõigused: 

Väljaandja1 kasutusõigused saab jagada kolmeks tasemeks (lõplikud õigused täpsustatakse 

detailanalüüsi käigus): 

1. saab teha väljaandja nimel kõiki tegevusi 

2. saab teha kõiki tegevusi, välja arvatud e-tunnistuste ja nende muudatuste ning kehtetuks 

tunnistamise kinnitamine 

3. saab väljastada ärakirju ning vaadata e-tunnistusi, sealhulgas toimingute ajalugu, kuid ei 

saa midagi muuta (sh kinnitamine ja tagasi võtmine) 

Väljaandja kasutusõigused laienevad nende likvideeritud või ümber korraldatud õppeasutuste 

andmetele, mille õigusjärglus on antud süsteemi kasutavale väljaandjale. Juhul, kui väljaandjal 

on kasutusõigused mitme õppeasutuse suhtes, siis ta valib ühe õppeasutuse, mille nimel ta 

antud hetkel süsteemi kasutab. 

Süsteemil peab olema ka peakasutaja/arhivaari kasutajaroll. Seda rolli omav kasutaja saab 

süsteemi kasutada iga väljaandja nimel.  

Detailanalüüsi käigus tuleb kasutusõigused täpsustada. 

E-tunnistuse loomine Väljaandja valmistab ette e-tunnistuse2 andmed EHIS-s 

(üldharidus)3, õppeinfosüsteemis (kutse- ja kõrgharidus) või 

Kutseregistris (kutsetunnistused)4 ja edastab e-tunnistuste 

keskkonda.  

E-tunnistuste keskkond kontrollib e-tunnistuste andmeid (vt 

11.3 „Andmete valideerimine“). Kontrollid vigadeta läbinud 

e-tunnistused pannakse kinnitamise ootele või kinnitatakse 

automaatselt sõltuvalt sisendis esitatud vastava atribuudi 

väärtusest (vt allpool atribuutide kirjeldusi). Vea korral e-

tunnistuste keskkond märgib e-tunnistuse vigaseks. Väljaandja 

saab töös olevat e-tunnistust uuesti e-tunnistuse keskkonda 

edastada.  

Lisaks uuele e-tunnistusele saab luua: 

• olemasoleva paberil dokumendi elektroonset duplikaati 

• e-tõendit kooli lõpetamise kohta 

                                                   

1 Väljaandja on asutus. E-tunnistuste keskkonda kasutab väljaandjat esindav isik (töötaja). Kasutusjuhtude kirjelduste lihtsustamise 

jaoks on selles peatükis väljaandja alla mõeldud väljaandja nimel e-tunnistuste keskkond kasutavat isikut. 
2 “E-tunnistuse” all mõeldakse siin nii tunnistust või diplomit kui ka hinnetelehte või akadeemilist õiendit. 
3 Tuleviku eesmärk on liidestada üldhariduskoolide õppeinfosüsteemid EHIS-ga sarnaselt kutse- ja kõrgkoolide 

õppeinfosüsteemidega. 
4 Tulevikus viiakse Kutseregister EHIS2 koosseisu. 
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Olemasoleva paberil lõpudokumendi duplikaadi erinevused 

uuest e-tunnistusest: 

o paberkandjal dokumendi duplikaadina välja antava 

e-tunnistuse andmetes on märge, et tegemist on 

paberkandjal algdokumendi duplikaadiga ja algdokumendi 

number 

o paberkandjal dokumendi duplikaadina välja antava 

e-tunnistuse korral ei kontrollita lõpetaja, õppeasutuse ja 

õppekava andmeid EHIS-st 

E-tunnistusele saab lisada järgmised atribuute: 

• automaatne kinnitamine – kui välja antava e-tunnistuse 

automaatne kinnitamine = „jah“, siis e-tunnistuste 

keskkond automaatselt kinnitab e-tunnistuse ilma 

väljaandja esindaja poolse üle vaatamiseta ja 

kinnitamiseta. Selgitus: see on mõeldud kasutamiseks siis, 

kui e-tunnistuse väljaandja on e-tunnistuse oma 

infosüsteemis lõplikult ära kontrollinud ja ei soovi seda 

e-tunnistuste keskkonnas enam täiendavalt üle kontrollida. 

• avalik – kui välja antava e-tunnistuse atribuut avalik = „jah“, 

siis e-tunnistuste keskkond automaatselt muudab 

e-tunnistuse kohe avalikuks. Selgitus: see on mõeldud 

kasutamiseks siis, kui e-tunnistuse saaja on väljaandjale 

andnud eelnevalt loa e-tunnistus avalikustada ja väljaandja 

on selle kohta sisestanud märke e-tunnistuste 

ettevalmistamiseks kasutatavasse infosüsteemi. 

• ärakiri – kui e-tunnistus on välja antud ja väljastatakse 

ärakirju, siis e-tunnistuste keskkond vaikimisi pakub välja 

ärakirjade väljastamise nendele e-tunnistustele, millel 

korral ärakiri = „jah“. Pärast ärakirja trükkimist muudetakse 

ärakiri väärtuseks „ei“.  Selgitus: see on mõeldud 

kasutamiseks siis, kui e-tunnistuse saaja on väljaandjale 

andnud eelnevalt teada soovist saada ärakiri ja väljaandja 

on vastava soovi kohta teinud märke e-tunnistuste 

ettevalmistamiseks kasutatavasse infosüsteemi. 

E-tunnistuste 

üle vaatamine, 

Töös olevate 

e-tunnistuste 

otsimine 

Väljaandja näeb tema edastatud ja töös olevate 

e-tunnistuste nimekirja. Nimekirjas on näha nii 

kinnitamise ootel olevad kui ka vigadega tunnistused. 
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kontrollimine ja 

kinnitamine 

 

 

Väljaandja saab e-tunnistuste nimekirja filtreerida (nt 

klassi või õppekava alusel). 

Töös oleva 

e-tunnistuse 

vaatamine 

Väljaandja saab töös olevate e-tunnistuste nimekirjast 

e-tunnistusi avada vaatamiseks. Kui automaatse kontrolli 

käigus avastati vead, siis süsteem kuvab ka veateated.  

Kuvatakse ka andmed, kas e-tunnistus on e-tunnistuste 

keskkonnas käsitsi kontrollitud. 

E-tunnistuse 

kontrollimine 

Väljaandja märgib kõik või valikuliselt ühe või mitu töös 

olevat e-tunnistust käsitsi kontrollituks. E-tunnistuse olek 

selle tulemusena ei muutu, lisatakse ainult info andmed 

käsitsi kontrollimise kohta. Ühisõppekava korral saavad 

e-tunnistust kontrollida kõik ühisõppekavas osalevad 

õppeasutused. 

E-tunnistuse 

kinnitamine 

Väljaandja kinnitab korraga kõiki või valikuliselt ühe või 

mitu töös olevat e-tunnistust. Kinnitamise tulemusena 

e-tunnistused saavad registreerimise numbrid ja 

muudetakse kehtivaks.  

E-tunnistuse 

tagasi võtmine 

Väljaandja saab töös oleva e-tunnistuse väljastamise 

katkestada ehk toimingu tagasi võtta. Katkestada saab nii 

kinnitamise ootel olevat kui ka vigadega e-tunnistuse 

väljaandmist. 

E-tunnistuste 

ärakirjade 

väljastamine 

E-tunnistuste 

otsimine 

Väljaandja otsib e-tunnistuse(d), mille kohta ta soovib 

ärakirja väljastada. Otsida saab nii e-tunnistuse saaja 

isikuandmete (nt nimi) kui ka üldisemate tunnuste (nt 

klass, õppekava, välja andmise aasta). Otsida saab ainult 

kehtivaid1 ja väljaandja poolt välja antud e-tunnistusi. 

E-tunnistuse 

vaatamine 

Väljaandja saab otsingu tulemusena kuvatud 

e-tunnistuste nimekirjast e-tunnistusi avada vaatamiseks. 

Antud juhul kuvatakse ainult e-tunnistuse sisu ehk 

andmed mis esitatakse ärakirjal ja mida näeb tunnistuse 

kasutaja. 

Ärakirja 

väljastamine 

Väljaandja saab valida, kas e-tunnistuste ärakiri tuleb 

digitembeldada. E-tunnistuste keskkond genereerib 

                                                   

1 Kehtivuse all mõeldakse siin ja teistes kasutuslugudes staatuse alusel kehtivust. Kui e-tunnistusel on kehtivuse alguse ja lõpu aeg 

(tähtajaline kehtivus, näiteks kutsetunnistuse korral), siis e-tunnistust on võimalik leida ja näha sõltumata sellest, kas jooksev 

kuupäev jääb või ei jää alguse ja lõpu vahemikku, kuid kehtivuse alguse ja lõpu kuupäevad peavad olema kasutajale nähtavad. 
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ärakirja failid (pdf bdoc). Väljaandja salvestab failid 

e-tunnistuste keskkonnast enda arvutisse.  

Ligipääsukoodi 

andmine 

E-tunnistuste keskkond genereerib ja kuvab valitud 

e-tunnistustele tähtajatu ligipääsukoodi. Väljaandja saab 

käivitada ärakirja väljastamise nii, et ärakirjas esitatakse 

ka ligipääsukood. 

Lõpetajatele 

ärakirjade 

väljastamine 

Lõpetajatele ärakirjade väljastamise korral saab ühte 

ärakirja faili panna paljude isikute e-tunnistused. Faili 

saab genereerida ainult trükikujul (PDF) ja ilma 

digitemplita.  

Selgituseks: See kasutusjuhtum on mõeldud selleks, et ühe korraga 

välja trükkida aktusel lõpetajatele antavad paberil ärakirjad. 

Olemasolevate 

e-tunnistuste 

toimingute 

tegemine ja 

vaatamine 

E-tunnistuse 

otsimine 

toimingutega 

tegelemiseks 

Väljaandja otsib e-tunnistuse, mille toimingute ajalugu ta 

soovib vaadata või mida ta soovib muuta või kehtetuks 

tunnistada. Otsida saab ainult väljaandja poolt välja 

antud e-tunnistusi. Otsida on võimalik sõltumata 

staatusest (näiteks leida kehtetut e-tunnistust, et näha 

kehtetuks muutmise infot). 

E-tunnistuse 

vaatamine 

Väljaandja saab otsingu tulemusena kuvatud 

e-tunnistuste nimekirjast e-tunnistusi avada vaatamiseks. 

Antud juhul kuvatakse e-tunnistuse sisu ja toimingute 

ajalugu. Toimingute ajaloo kaudu on võimalik näha ka 

varasemat sisu (muudetud tunnistuse sisu enne 

muudatust).  

E-tunnistuse 

muudatuse 

(uue 

redaktsiooni) 

tegemine 

Väljaandja valmistab ette e-tunnistuse muudetud 

andmed e-tunnistuste ettevalmistamiseks kasutatavas 

süsteemis (EHIS, ÕIS, Kutseregister) ja edastab 

e-tunnistuste keskkonda.  

E-tunnistuste keskkonnas kontrollitakse andmeid ja 

luuakse olemasoleva e-tunnistuse juurde uue 

redaktsiooni välja andmise toiming, mis jääb kinnitamise 

ootele.  

Tegevus on sarnane eespool kirjeldatud e-tunnistuse 

loomisega. Peamise erinevusena ei looda uut 

e-tunnistust, vaid tehakse uue redaktsiooni välja andmise 

toiming olemasoleva e-tunnistuse juurde. 
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Väljaandja saab lisatud toimingu e-tunnistuste 

keskkonnas kinnitada. Kinnitamise tulemusena uus 

redaktsioon muudetakse kehtivaks ja eelmine kehtiv 

redaktsioon muudetakse aegunuks. 

Väljaandja saab lisatud toimingu kinnitamise asemel 

tagasi võtta. 

Selgitus: E-tunnistuse muudatuse (uue redaktsiooni) tegemine 

vastab praegu paberil tunnistuse duplikaadi väljastamisele juhul, 

kui tunnistusele on kantud vigased andmed. 

Selgitus: E-tunnistusele uue redaktsiooni tegemine ei mõjuta 

e-tunnistusele ligipääsu andmist (nt eelmise redaktsiooni kehtimise 

ajal välja antud ligipääsukoodid jäävad endisel kujul kehtima). 

E-tunnistuse 

kehtetuks  

tunnistamine 

Väljaandja edastab e-tunnistuste keskkonda kehtetuks 

tunnistamise andmed (sh põhjendus, otsuse nr ja kpv). 

Tekib uus toiming, mis jääb kinnitamise ootele. 

Väljaandja kinnitab toimingu või võtab selle tagasi. 

Toimingu kinnitamise tulemusena muudetakse e-

tunnistus kehtetuks. 

Märkused Kõik muudatusi saab teha kahe sammuna – esiteks toimingu 

loomine ja teiseks toimingu kinnitamine. Selline lahendus 

vähendab vigade tegemise riski.  

Kirjeldatud funktsionaalsus ei näe ette kehtetuks muudetud 

tunnistuse ennistamist (uuesti kehtivaks muutmist). Eelnevalt 

mainitud kahe sammu põhimõte peaks eksliku kehtetuks 

tunnistamise riski oluliselt vähendama. Kui praktikas selgub, et 

ekslikult kehtetuks tunnistamist hakkab ikkagi juhtuma, siis tuleb 

realiseerida ennistamise võimalus. 
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10.1.2 Omaniku funktsionaalsus 

 

Joonis 18 E-tunnistuse omaniku kasutusjuhud 

 

E-tunnistuste 

vaatamine, 

väljastamine ja 

ligipääsude 

haldamine 

omaniku poolt 

E-tunnistuste 

nimekirja 

vaatamine 

E-tunnistuste omanik näeb talle välja antud 

e-tunnistuste nimekirja. Nimekirjas on näha kehtivad ja 

ka kehtetud e-tunnistused, kusjuures kehtetud on 

selgelt eraldatud kehtivatest. Nimekirjas on näha viide 

redaktsioonile kui e-tunnistust on muudetud. 

Nimekirjas ei ole näha veel töös olevaid e-tunnistusi. 

E-tunnistuste 

vaatamine 

Omanik saab e-tunnistuste nimekirjast e-tunnistusi 

avada vaatamiseks. Kuvatakse e-tunnistuse sisu ja 

toimingute ajalugu. Vaikimisi kuvatakse kehtiv sisu. 

Toimingute ajaloo kaudu on võimalik näha ka 

varasemat sisu (muudetud tunnistuse sisu enne 

muudatust).  

uc Omamine

E-tunnistuse omanik

Enda e-tunnistuste 

vaatamine, väljastamine 

ja ligipääsude haldamine

Enda e-tunnistuste 

nimekirja vaatamine

Ligipääsu õiguste ja 

avalikustamise 

haldamine

Ligipääsu lisamine 

(koodi loomine)
Ligipääsu õiguste ja 

avalikustamise 

andmete vaatamine

Ligipääsu 

kehtivusaja 

muutmine

Ligipääsu teate 

saatmine

Ligipääsu 

kehtetuks 

muutmine

Avalikustamine

Avalikustamise 

kehtivusaja 

muutmine

Avalikustamise 

lõpetamine

E-tunnistuse 

kasutamise aruande 

vaatamine

E-tunnistuse sisu 

vaatamine

Ärakirja 

väljastamine

Pdf väljatrüki 

väljastamine

Ärakirja 

digitembeldamine

Toimingute ajaloo 

vaatamine

E-tunnistuse 

vaatamine
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E-tunnistuste 

ärakirja 

väljastamine 

Omanik saab väljastada ärakirja kehtiva1 e-tunnistuse 

kohta. Omanik saab valida, kas e-tunnistuste ärakiri 

tuleb digitembeldada. E-tunnistuste keskkond 

genereerib ärakirja failid. Omanik salvestab failid e-

tunnistuste keskkonnast enda arvutisse. 

Ligipääsu 

õiguste ja 

avalikustamise 

andmete 

vaatamine 

Omanik näeb, kas ta on tunnistuse teinud avalikuks 

ja/või andnud kellelegi ligipääsukoodi, isikukoodi või 

registrikoodi alusel ligipääsu õiguse.  

Näha on nii kehtivad kui ka kehtetuks muudetud 

avalikustamised ja ligipääsud. 

Iga avalikustamise ja ligipääsu kohta on näha kehtivus, 

alguse aeg ja lõpu aeg (või tähtajatu).  

Ligipääsukoodide korral saab vaadata ka koodi väärtust 

ning millal ja mis e-posti aadressile see on saadetud.  

Ligipääsu 

õiguste ja 

avalikustamise 

haldamine 

Omanik saab e-tunnistuse avalikustada (kui pole 

avalikustatud) või avalikustamise lõpetada (kui on 

avalikustatud). 

Omanik saab e-tunnistusele anda ligipääsukoodi. Ühel 

e-tunnistusel võib olla mitu ka samal ajal kehtivat 

ligipääsukoodi. Omanik saab märkida, et ligipääsukood 

on ühekordseks kasutamiseks. Omanik saab kehtiva 

ligipääsukoodi kehtivuse lõpetada. 

Omanik saab e-tunnistusele anda ligipääsu isikukoodi 

alusel (sisestab ligipääsu saava isiku isikukoodi). Ühel 

e-tunnistusel võib olla mitu ligipääsu isikukoodi. 

Omanik saab ligipääsu kehtivuse lõpetada. 

Omanik saab e-tunnistusele anda ligipääsu registrikoodi 

alusel (valib ligipääsu saava (õppe)asutuse; 

(õppe)asutused annab EHIS-e teenus). Ühel 

e-tunnistusel võib olla mitu ligipääsu registrikoodi. 

Omanik saab ligipääsu kehtivuse lõpetada. 

Omanik saab e-tunnistuse avalikustada või anda 

ligipääsukoodi tähtajatult või tähtajalisena (vaikimisi 

                                                   

1 Kehtivuse all mõeldakse siin ja teiste kasutuslugude kirjeldustes staatuse alusel kehtivust. Kui e-tunnistusel on kehtivuse alguse ja 

lõpu aeg (tähtajaline kehtivus, näiteks kutsetunnistuse korral), siis e-tunnistust on võimalik leida ja näha sõltumata sellest, kas 

jooksev kuupäev jääb või ei jää alguse ja lõpu vahemikku, kuid kehtivuse alguse ja lõpu kuupäevad peavad olema kasutajale 

nähtavad. 
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tähtaja pakub süsteem). Omanikul on võimalik tähtaega 

muuta. 

Omanik saab e-postiga saata ligipääsukoodi või viite 

avalikustatud e-tunnistusele. E-posti kirjas sisaldub URL, 

millele klikkides avaneb e-tunnistus (vt kasutaja 

kasutusjuhtumeid peatükis 10.1.3). Omanik saab URL-i 

ka kopeerida lõikepuhvrisse. 

Avalikustada ja ligipääsu saab anda ainult kehtivate e-

tunnistuste korral. E-tunnistuse kehtetuks muutmise 

korral muutuvad kehtetuks ka avalikustamine ja 

ligipääsud. 

E-tunnistuste 

andmete 

kasutamise 

aruande 

vaatamine 

Omanik saab vaadata, millal, kust (mis IP-lt)  ja mis 

ligipääsukoodi alusel, mis isikukoodiga isik või mis 

asutust esindav isik on tema e-tunnistust vaadanud ja 

väljastanud sellest ärakirju. Omanik saab vaadata, millal 

ja mis asutus on teinud X-tee kaudu tema e-tunnistuse 

kohta päringuid. 
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10.1.3 Kasutaja funktsionaalsus 

 

Joonis 19 E-tunnistuse kasutaja kasutusjuhud 

E-tunnistuse 

kasutamine 

Avalikustatud 

e-tunnistuste 

kasutamine 

Kasutaja otsib e-tunnistuse(d) omaniku isikuandmete 

alusel (nt isikukood, ees- ja perekonnanimi). Otsida 

saab ainult kehtivaid1 ja avalikustatud e-tunnistusi. 

Kasutaja näeb otsingutunnustele vastavate e-

tunnistuste nimekirja. 

E-tunnistuse 

kasutamine 

ligipääsukoodiga  

Kasutaja sisestab e-tunnistuse numbri ja 

ligipääsukoodi või avab neid sisaldava URL-i. E-

                                                   

1 Kehtivuse all mõeldakse siin ja teistes kasutuslugudes staatuse alusel kehtivust. Kui e-tunnistusel on kehtivuse alguse ja lõpu aeg 

(tähtajaline kehtivus, näiteks kutsetunnistuse korral), siis e-tunnistust on võimalik leida ja näha sõltumata sellest, kas jooksev 

kuupäev jääb või ei jää alguse ja lõpu vahemikku, kuid kehtivuse alguse ja lõpu kuupäevad peavad olema kasutajale nähtavad. 

uc Kasutamine

E-tunnistuste kehtivuse 

kontrollimine

Avalikustatud e-

tunnistuste otsimine

Ligipääsu koodi 

sisestamisega e-

tunnistuse avamine

E-tunnistuse kasutaja

Ligipääsu koodiga 

URL-lt e-tunnistuse 

avamine

E-tunnistuse kasutamine 

ligipääsu koodiga

E-tunnistuse sisu 

vaatamine

Ärakirja 

väljastamine

Pdf väljatrüki 

väljastamine

Ärakirja 

digitembeldamine

Avalikustatud e-

tunnistuse 

vaatamine

Avalikustatud e-

tunnistuse kasutamine

Ligipääsu koodiga e-

tunnistuse 

vaatamine

Isikukoodiga antud 

ligipääsuga e-

tunnistuse 

vaatamine

Isikukoodi alusel antud 

ligipääsuga e-tunnistuse 

kasutamine

Isikukoodiga antud 

ligipääsuga e-

tunnistuste otsimine
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tunnistuste keskkond kontrollib e-tunnistuse ja 

ligipääsukoodi olemasolu ning kehtivust. 

Süsteem takistab ligipääsukoodi juhusliku ära 

arvamise üritamist (nt viivitus teatud arvu valesti 

sisestamise järel). Süsteem logib valede 

ligipääsukoodide kasutamise üritused. 

Isikukoodi või 

registrikoodi alusel 

antud ligipääsuga 

e-tunnistuse 

kasutamine 

Kasutaja (sisse loginud) näeb e-tunnistusi, mille suhtes 

tal on isikukoodi alusel kehtiv ligipääs.  

Kui kasutajal on õigus vaadata e-tunnistusi asutuse 

nimel, siis ta näeb ka e-tunnistusi, mis on tehtud 

sellele asutusele ligipääsetavaks. 

Vaikimisi on esile toodud (nt nimekirjas eespool) e-

tunnistused, millele on viimati antud ligipääs. Kasutaja 

saab nimistut filtreerida. 

E-tunnistuse 

vaatamine 

Kasutaja saab avada vaatamiseks talle kuvatud 

nimekirjast leitud e-tunnistuse, ligipääsukoodiga leitud 

e-tunnistuse ja kehtivuse kontrollimise kaudu leitud 

avaliku e-tunnise. Kuvatakse e-tunnistuse kehtiv sisu. 

Ei näe muudatuste ajalugu. E-tunnistuste keskkonnas 

säilitatakse info e-tunnistuse vaatamise kohta (millal, 

mis IP-lt, mille alusel (avalik, ligipääsukood, isikukood, 

registrikood) e-tunnistust vaadati). 

E-tunnistuste 

ärakirja 

väljastamine 

Kasutaja saab väljastada ärakirja talle kuvatud kehtiva 

e-tunnistuse kohta. Kasutaja saab valida, kas 

e-tunnistuste ärakiri tuleb digitembeldada. 

E-tunnistuste keskkond genereerib ärakirja failid. 

Kasutaja salvestab failid e-tunnistuste keskkonnast 

enda arvutisse. E-tunnistuste keskkonnas säilitatakse 

info ärakirja väljastamise kohta (millal, mis IP-lt, mille 

alusel, ärakirja identifitseerivad andmed), ärakirja faili 

ei säilitata.  

E-tunnistuste kehtivuse 

kontrollimine 

Kasutaja sisestab e-tunnistuse omaniku isikukoodi või 

sünnikuupäeva ja e-tunnistuse numbri. Kasutaja saab 

vastuse, kas selliste andmetega tunnistus on või ei ole 

kehtiv. Kui e-tunnistus on avalik, siis kasutaja saab minna 

vaatama selle sisu. 
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E-tunnistuste andmete päring 

X-tee kaudu 

Kasutaja (ametiasutus) teeb X-tee kaudu päringud: 

• isikukoodi alusel isiku e-tunnistuste nimistu päring 

• e-tunnistuse numbri alusel e-tunnistuse päring 

E-tunnistus väljastatakse masinloetavas formaadis ja/või 

PDF formaadis. 

E-tennistuste keskkonnas säilitatakse info tehtud päringute 

kohta (millal, mis asutus e-tunnistuse andmeid küsis). 
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10.1.4 E-tunnistuste keskkonna haldaja funktsionaalsus 

 

Joonis 20 E-tunnistuste keskkonna haldaja kasutusjuhud 

 

Isikukoodide ja nimede 

uuendamine 

E-tunniste keskkond teeb automaatselt ja regulaarselt (nt 1 

kord ööpäevas) päringud Rahvastikuregistrist muudetud 

isikukoodide ja nimede saamiseks.  

Iga isikukoodi ja/või nime muudatused seotakse e-tunnistuste 

otsingu indeksiga, et e-tunnistust oleks võimalik leida nii uue 

kui ka vana isikukoodi ja nime alusel. 

Iga muudatuse kohta otsitakse välja muutunud andmetega 

isikute e-tunnistused. Iga leitud e-tunnistuse kohta antakse 

automaatselt välja uus redaktsioon kandes e-tunnistusele 

muutunud andmed. 

Isikukoodi ja nimede 

muudatuste aruande 

vaatamine 

E-tunnistuste keskkonna haldaja saab vaadata ja filtreerida 

Rahvastikuregistrist saadud andmete alusel tehtud 

muudatuste aruannet. Aruandes on iga muudatuse kohta aeg 

ja muudetud e-tunnistuste numbrid.   

Väljaandjate andmete 

uuendamine 

E-tunnistuste keskkonna haldaja teeb automaatselt päringud 

väljaandjate andmete saamiseks. Õppeasutuste andmed 

saadakse EHIS-e õppeasutuste alamregistrist. Kutseandjate 

andmed saadakse Kutseregistrist. 

uc Haldaja tegevused

Automaatsed protsessid

Isikukoodide 

uuendamine

Keskkonna haldaja

Väljaandjate andmete 

uuendamine

Väljaandjate 

õigusjärgluse 

haldamine

Isikukoodi muudatuste 

kohta aruande (logi) 

vaatamine

Kasutusõiguste 

haldamine
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Väljaandjate õigusjärgluse 

haldamine 

E-tunnistuste keskkonna haldaja saab hallata väljaandjate 

õigusjärgluse andmeid (näha, luua ja eemaldada väljaandjate 

vahelisi seoseid). 

Selgituseks: Õigusjärglaste haldamine on vajalik selleks, et kui üks 

õppeasutus on tegevuse lõpetanud, siis teine õppeasutus saaks üle 

võtta väljaandja tegevused (nt väljastada ärakirju või muuta 

tunnistust kehtetuks). 

Väljaandja andmete muutmise või tegevuse lõpetamise korral 

korral ei muudeta selle väljaandja poolt varasemalt välja antud 

e-tunnistusi. 

Kasutusõiguste haldamine Õppeasutuses e-tunnistuste välja andmisega tegelema 

hakkavate isikute kasutusõiguseid hakatakse haldama EHIS-s. 

Õppeasutuse juht saab EHIS-s määrata isikud, kellel on õigus 

e-tunnistusi kontrollida, kinnitada ja teha ärakirju. 

E-tunnistuste keskkond võtab kasutusõiguste andmed EHIS-st. 
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11 Lisa 4: Realiseerimise I etapi täpsustatud 

funktsionaalsed nõuded 

Vastavalt peatükis 7.1 kirjeldatule realiseeritakse I etapis põhikoolide ja gümnaasiumite 

e-tunnistused lähtudes EHIS-e haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse juba praegu 

sisestatavatest või üle kantavatest andmetest.  

11.1 Funktsionaalsus 

Alljärgnevad funktsionaalsuse kirjeldused lähtuvad eelmises peatükis 10 „Lisa 3: 

Funktsionaalsed nõuded“ kirjeldatud kasutuslugudest. Peatükis 10 on kirjeldatud 

funktsionaalsust „musta kastina“ lõppkasutaja vaatepunktist ehk ei ole pööratud tähelepanu 

sellele, mis komponentides funktsionaalsus realiseeritakse. 

Kuna e-tunnistuste keskkond hakkab I etapis tegelikult hõlmama kolme erineva 

baastehnoloogiaga süsteemi (eeldatavalt EHIS2 baastehnoloogial E-tunnistuste moodul, EHIS-e 

olemasolev HTD alamregister ja Haridusportaal), siis käesolevaga on funktsionaalsus nende 

süsteemide vahel ära jaotatud, et oleks aru saada igas süsteemis realiseeritav osa. 

I etapi tulemusena hakkab toimuma: 

• lõputunnustuste ja hinnetelehtede andmete ettevalmistamine ja välja andmise toimingu 

alustamine EHIS-e HTD alamregistris,  

• õppeasutuse lõpetamise kohta e-tõendite koostamine ja välja andmise toimingu 

alustamine Haridusportaali kaudu,  

• e-tunnistuste välja andmise (sh parandamise, kehtetuks tunnistamise) toimingute lõpule 

viimine (kontrollimine, kinnitamine, tagasivõtmine) Haridusportaali kaudu, 

• e-tunnistuste kasutamine (sh avalikustamine, ligipääsukoodide andmine, otsingud, 

e-tunnistuste vaatamine, ärakirjade väljastamine) Haridusportaali kaudu. 

Alljärgnevad funktsionaalsuse kirjeldused on koostatud eesmärgiga hinnata arenduse 

eeldatavat mahtu. Need ei ole lõplikud funktsionaalsuse ja süsteemide vahelise koostöö 

spetsifikatsioonid, vaid esialgne kavand keerukuse parema hindamise jaoks. Tarkvara 

detailanalüüsi ja kavandamise käigus tuleb lahendada mitmed küsimused nagu: 

• spetsifitseerida lõplik andmekoosseis ja luua realisatsiooni andmemudel, 

• disainida kasutajaliides, 

• spetsifitseerida süsteemi käitumine erijuhtude ja vigade korral, 

• spetsifitseerida kasutaja tegevuste kontrolli reeglid (nt. mida kasutaja ei saa tagasi võtta), 

• spetsifitseerida süsteemide sisesed toimemehhanismid, mis arvestavad e-tunnistuste 

vahelistest seostest (põhidokument, lisadokument) ja redaktsioonidest tulenevat keerukust. 
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11.1.1 Süsteemide koostöö 

EHISe olemasoleva haridust tõendavate dokumentide alamregistri tarkvara ja Haridusportaali 

koostöö E-tunnistuste mooduliga toimub E-tunnistuste mooduli poolt pakutavate teenuste 

kaudu. E-tunnistuste mooduli poolt pakutavaid teenuseid on selgitatud peatükis 11.1.2. 

Järgnevad diagrammid illustreerivad nende teenuste kasutamist.  

E-tunnistuste moodul vajab I etapis EHIS-st õppurite alamregistris õppeasutuse lõpetamise 

märkimise ja kasutusõiguste moodulist kasutusõiguste lugemise võimalust. 

Rahvastikuregistrist loetakse isikukoodide ja nimede muudatused. I etapis ei realiseerita 

andmete kontrolli päringuid EHIS-st, sest I etapis e-tunnistused valmistatakse ette EHIS-s ja 

andmed on juba EHIS-s kontrollitud.  

EHIS-e olemasolev haridust tõendavate dokumentide alamregistri tarkvara ja e-tunnistuste 

moodul on tehnilises aspektis eraldi süsteemid. E-tunnistuste moodul hakkab eeldatavasti 

põhinema EHIS2 tehnoloogilisel platvormil. 

 

Joonis 21 E-tunnistuste mooduli teenused (vt peatükk 11.1.2). 

 

cmp Teistele süsteemidele teenused - I etapp

EHIS / EHIS 2

Haridust tõendavate 

dokumentide alamregister

E-tunnistuste moodul

«interface»

EHIS / EHIS 2::E-tunnistuste moodul::E-tunnistused x-

tee teenused

+ POST e-tunnistuse toiming()

+ GET e-tunnistuste numbrid()

+ GET e-tunnistuse andmed asutusele()

«interface»

EHIS / EHIS 2::E-tunnistuste moodul::E-tunnistused 

portaali teenused

+ GET töös olevad e-tunnistused väljaandjale()

+ GET töös oleva e-tunnistuse andmed väljaandjale()

+ GET e-tunnistused väljaandjale()

+ GET e-tunnistused omanikule()

+ GET avalikud e-tunnistused kasutajale()

+ GET e-tunnistused kasutajale isikukoodi alusel()

+ GET e-tunnistuse andmed väljaandjale()

+ GET e-tunnistuse andmed omanikule()

+ GET avaliku e-tunnistuse andmed kasutajale()

+ GET e-tunnistuse andmed ligipääsu koodi alusel()

+ GET e-tunnistuse ärakiri()

+ GET e-tunnistuste ärakirjad lõpetajatele()

+ GET e-tunnistuse sisufail()

+ GET e-tunnistuse kehtivus()

+ GET e-tunnistuste toimingute kinnitus()

+ POST e-tunnistuse toimingute kinnitus()

+ POST ligipääs()

+ PATCH ligipääs()

Haridusportaal

«use»

«use»

«use»
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Joonis 22 I etapis kasutatavad muude süsteemide teenused 

cmp Teistest süsteemidest sõltuvused- I etapp

EHIS / EHIS 2

E-tunnistuste moodul

Õppurite alamregister

Rahvastikuregister

E-maili server

Kasutusõiguste moodul 

(AKM)

Haridusportaal

E-tunnistused portaali teenused

Väljaandja kasutaja

õiguste päring

Isikukoodide ja

nimede

muutuste päring

«use»

teadete saatmine

Õppuri õppeasutusese

lõpetamise märkimine
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Joonis 23 Andmevahetusteenused e-tunnistuste väljastamise raames 

sd Väljaandja - e-tunnistuse väljastamine

E-tunnistuste moodul

E-tunnistuste väljaandja

E-tunnistuse

ettevalmistamise

süsteem

Haridusportaal Õppeasutuste

alamregister

Õppekavade

alamregister

Õppurite

alamregister

I etapis EHIS haridust 

tõendavate dokumentide 

(HTD) alamregistri moodul

I etapis ei realiseerita

E-tunnistuste numbite lugemist sellisel kujul I etapis ei realiseerita. HTD-sse dokumentide numbrite kirjutamise 

algatab E-tunnistuste moodul kui uus e-tunnistus kinnitati (selle koha peal, kus muidu on õppeasutusest 

lahkumise märkimine).

E-maili server

väljatrüki fail (pdf)

andmete kontroll()

GET töös oleva e-tunnistuse

andmed väljaandjale()

numbrite salvestamine()

[kinnitamine]:õppeasutusest lahkumine()

POST e-tunnistuse toimingute

kinnitus()

töös oleva tunnistuse vaatamine()

e-tunnistuste loomine()

GET e-tunnistuste numbrid()

GET e-tunnistuse ärakiri()

kinnitamine / tagasivõtmine()

lõpetajatele ärakirjade väljastamine()

kinnitatavate / tagasi võetavate e-tunnistuste loetelu()

POST e-tunnistuse toiming()

teavituste saatmine()

andmete sisestamine()

GET kinnitatavad e-tunnistused

väljaandjale()

GET töös olevad e-tunnistused

väljaandjale()

andmete kontroll()

kinnitamise / tagasivõtmise alustamine()

numbrite lugemise käivitamine()

töös olevate e-tunnistuste nimistu vaatamine()

andmete kontroll()
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Joonis 24 Andmevahetus väljaandja poolt ärakirjade väljastamise raames 

sd Väljaandja - ärakirjade tegemine

E-tunnistuste väljaandja

Haridusportaal E-tunnistuste moodul

ligipääsu võtme andmine()

e-tunnistuste otsimine väljastamiseks()
GET e-tunnistused

väljaandjale()

POST ligipääs()

ärakirja väljastamine()

e-tunnistuse vaatamine()

GET e-tunnistuse

ärakiri()

json ja/või pdf fail,  bdoc konteiner()

GET e-tunnistuse

andmed väljaandjale()
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Joonis 25 Andmevahetus toimingute vaatamise ja tegemise (muutmise ja kehtetuks tunnistamise) raames 

sd Väljaandja - toimingute tegemine ja vaatamine

E-tunnistuste väljaandja

Haridusportaal E-tunnistuste moodul

I etapis ei realiseeri. Muudatused ja kehtetuks tunnistamisi 

Haridusportaalis üle ei kontrollita, vaid postitatud toimingu kohe 

automaatselt kinnitatakse.

E-tunnistuse

ettevalmistamise

süsteem

toimingute kinnituste väljastamine()

muudatuse või kehtetuks tunnistamise kinnitamine()
POST e-tunnistuse toimingute

kinnitus()

muudatuse sisestamine()

GET e-tunnistused

väljaandjale()

e-tunnistuse vaatamine()

GET e-tunnistuste

toimingute kinnitus()

e-tunnistuste otsimine toimingute tegemiseks ja

vaatamiseks()

POST e-tunnistuse toiming()

e-tunnistuse toimingute ajaloo vaatamine()

GET e-tunnistuse

andmed väljaandjale()
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Joonis 26 Andmevahetus e-tunnistuse omaniku funktsionaalsuste raames 

sd Omanik

Haridusportaal E-tunnistuste moodul

E-tunnistuse omanik

E-maili server

enda e-tunnistuste nimekirja vaatamine()

PATCH ligipääs(staatus)

ligipääsu / avalikustamise kehtivusaja lõpetamine()

POST ligipääs()

e-tunnistuse vaatamine()

GET e-tunnistused

omanikule()

ligipääsu lisamine / avalikustamine()

e-maili saatmine()

PATCH ligipääs(lõpu kuupäev)

GET e-tunnistuse

andmed omanikule()

ligipääsu / avalikustamise kehtivusaja muutmine()

ärakirjade väljastamise aruande vaatamine()

GET e-tunnistuse

ärakiri()

e-tunnistuste ärakirja väljastamine()

ligipääsu õiguste ja avalikustamise andmete vaatamine()
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Joonis 27 Andmevahetus  e-tunnistuse kasutaja funktsionaalsuste raames 

  

sd Kasutaja

Haridusportaal E-tunnistuste moodul

E-tunnistuse kasutaja

GET e-tunnistuse

ärakiri()

GET e-tunnistused kasutajale isikukoodi alusel()

e-tunnistuse vaatamine()

e-tunnistuse ärakirja väljastamine()

GET e-tunnistuse

ärakiri()

ligipääsu võtmega tunnistuse avamine()

GET e-tunnistused omanikule()

pdf; bdoc konteiner()

GET e-tunnistuse ärakiri()

pdf, bdoc konteiner()

avalikustatud e-tunnistuste otsimine() GET avalikud e-tunnistused

kasutajale()

e-tunnistuse ärakirja väljastamine()

GET e-tunnistuse andmed

ligipääsu koodi alusel()

GET avaliku e-tunnistuse

andmed kasutajale()

isikukoodi aluse antud ligipääsuga e-tunnistuste otsimine()

e-tunnistuse ärakirja väljastamine()

e-tunnistuse vaatamine()

pdf; bdoc konteiner()
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11.1.2 E-tunnistuste moodul 

E-tunnistuse moodul on taustasüsteem, mille funktsionaalsus on kättesaadav teenuste kaudu. 

I etapis tuleb realiseerida järgnevalt kirjeldatud sisuga teenused. Tehnilise lahenduse 

kavandamise käigus võidakse teenuseid ümber struktureerida. Siin on esitatud esialgne 

teenuste loetelu, et hinnata mooduli realiseerimise töömahtu. 

POST e-tunnistuse toiming E-tunnistuste keskkond võtab vastu tunnistuse välja andmise 

toimingu või kehtetuks tunnistamise toimingu. 

• Kui toiming on välja andmine, siis: 

o kui sellise väljaandja identifikaatoriga indeksi kirjet 

pole, siis e-tunnistuste keskkond loob uue indeksi kirje 

lisab sellele töös oleva välja andmise toimingu. 

o kui sellise väljaandja identifikaatoriga indeksi kirjet on: 

o kui indeksi kirje juures on töös olev toiming, siis 

e-tunnistuste keskkond muudab töös olevat 

toimingut (muudab töös olevate redaktsiooni) 

o kui indeksi kirje juures pole töös olevat 

toimingut, siis e-tunnistuste keskkond lisab uue 

töös oleva toimingu (teeb uue redaktsiooni) 

• Kui toiming on kehtetuks tunnistamine, siis e-tunnistuste 

keskkond lisab uue töös oleva toimingu. 

E-tunnistuse keskkond valideerib toimingu tegemise 

lubatavust (vt ka peatükk 11.3 „Andmete valideerimine“). 

Välja andmise toimingu korral e-tunnistuse keskkond 

valideerib e-tunnistuse faili struktuuri korrektsust. Struktuuri 

variandid: 

✓ põhikooli lõputunnistus (algdokument / duplikaat),  

✓ põhikooli hinneteleht (algdokument / duplikaat), 

✓ gümnaasiumi lõputunnistus (algdokument / duplikaat),  

✓ gümnaasiumi hinneteleht (algdokument / duplikaat), 

✓ tõend. 

• Kui valideerimise tulemusena ilmnesid vead, siis  

e-tunnistuste keskkond salvestab avastatud vigade 

kirjeldused, märgib toimingu vigaseks ja annab vastuses 

välja vigade kirjeldused. 

• Kui valideerimine läbiti vigadeta, siis: 

o kui sisendis on märge toimingu manuaalse 

kinnitamise kohta, siis e-tunnistuse keskkond jätab 
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e-tunnistuse käsitsi kontrollimise ja kinnitamise 

ootele,  

o kui sisendis on märge toimingu kohese automaatse 

kinnitamise kohta, siis e-tunnistuste keskkond käivitab 

toimingu kinnitamise (vt „POST e-tunnistuse 

toimingute kinnitus“) ja uue e-tunnistuse lisamise 

korral väljastab vastuses e-tunnistuse numbri. 

Märkus: I etapis teenused ei pea töötama X-tee kaudu.  

GET töös olevad e-

tunnistused väljaandjale 

E-tunnistuste keskkond väljastab päringut tegeva väljaandja 

töös olevate tunnistuste andmed nende nimekirja kuvamise 

jaoks.  

Iga väljastatava e-tunnistuse andmete juures on ka viited 

seotud e-tunnistusele (lisa viitab põhidokumendile) ja töös 

oleva toimingu andmed koos käsitsi kontrollimiste 

andmetega. 

GET töös oleva e-tunnistuse 

andmed väljaandjale 

E-tunnistuste keskkond väljastab töös oleva tunnistuse 

andmed detailvaate kuvamise või sisestamise jätkamise jaoks 

eelnevalt kontrollides kas küsitav e-tunnistus kuulub päringut 

tegevale väljaandjale ja on töös. 

Väljastatavad andmed on indeksi andmed koos viidetega 

seotud e-tunnistustele ja töös oleva toimingu andmed koos 

e-tunnistuse failiga, süsteemi poolt tehtud kontrolli 

tulemusena avastatud vigade kirjeldustega ja käsitsi 

kontrollimiste andmetega.  

POST e-tunnistuse 

toimingute kinnitus 

 

Kontrollituks märkimine, 

kinnitamine või tagasi 

võtmine 

E-tunnistuste keskkond kontrollib kas toiming kuulub teenust 

kasutava väljaandja poolt välja antud e-tunnistuse juurde, 

toiming on töös (käsitsi kinnitamise ootel) ja toimingu 

tegemine on lubatud (vt peatükk 11.3 „Andmete 

valideerimine“). 

E-tunnistuste keskkond lisab toimingute kinnitamise kirje ja 

seob selle sisendis viidatud toiminguga või toimingutega.  

Kui on kinnitamine või tagasi võtmine siis, e-tunnistuste 

keskkond muudab toimingu(te) staatust ning vastavalt 

valideerimise reeglitele ka indeksi kirje(te) staatust (vt 

peatükk 11.3 „Andmete valideerimine“).  
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Kui e-tunnistuse staatus muudeti kehtivaks ja e-tunnistusel ei 

ole numbrit, siis e-tunnistuse süsteem omistab tunnistusele 

numbri. Selgitus: Paberil väljastatud dokumendile digitaalse 

duplikaadi välja andmise korral on number juba sisendis ette 

antud.  

GET e-tunnistuse numbrid I etapis ei realiseerita.  

GET e-tunnistused 

väljaandjale 

E-tunnistuste keskkond väljastab päringut tegeva väljaandja 

välja antud ja sisendis esitatud otsingutunnustele vastavad 

e-tunnistuste andmed e-tunnistuste nimekirja kuvamise 

jaoks. 

Otsingutunnused on indeksi andmed (näiteks e-tunnistuse 

liik, omaniku nimi, omaniku isikukood, õppekava, välja 

andmise aja vahemik) ja viimase kinnitatud toimingu (näiteks 

saab otsida mingil ajal kinnitatud e-tunnistusi) ning töös 

oleva toimingu andmed (näiteks saab otsida tunnistusi, millel 

on töös olev toiming). 

Omaniku isikukoodi alusel otsides arvestatakse isikukoodi 

muutuseid (otsib ka vanade isikukoodide hulgast). 

GET e-tunnistuse andmed 

väljaandjale 

E-tunnistuste keskkond väljastab e-tunnistuse andmed 

väljaandjale detailvaate kuvamise jaoks. 

Väljastatavad andmed on indeksi andmed, seotud e-

tunnistuste indeksid (põhidokument ja selle lisad), toimingute 

andmed, kehtiv sisu, väljaandaja antud ligipääsud, 

isikuandmete muutused. 

GET e-tunnistused omanikule E-tunnistuste keskkond väljastab päringut tegeva 

e-tunnistuste omaniku kehtivate ja kehtetute e-tunnistuste 

andmed e-tunnistuste nimekirja kuvamise jaoks. 

GET e-tunnistuse andmed 

omanikule 

E-tunnistuste keskkond väljastab e-tunnistuse andmed 

omanikule detailvaate kuvamise jaoks eelnevalt kontrollides, 

kas sisendis viidatud e-tunnistus on kehtiv või kehtetu (nt 

töös olevaid ei väljasta). 

Väljastatavad andmed on indeksi andmed, seotud e-

tunnistuste indeksid (põhidok ja selle lisade indeksid), 

kehtivate ja aegunud toimingute andmed (ei väljasta töös 

olevaid tominguid), kehtiv sisu, ligipääsude andmed koos 
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andmetega saadetud ligipääsu teadete kohta ja andmed 

ärakirjade väljastuste kohta. 

GET avalikud e-tunnistused 

kasutajale 

E-tunnistuste keskkond väljastab sisendis esitatud 

otsingutunnustele vastavad, kehtivate ja hetke seisuga 

avalike e-tunnistuste andmed nimekirja kuvamise jaoks. 

Otsingutunnused on indeksi andmed (näiteks e-tunnistuse 

liik, omaniku nimi, omaniku isikukood, õppekava, välja 

andmise aja vahemik). Tekstiotsingud on hägusad (nt 

nimeosa järgi otsing, liitnimede vahesümbolite ja eesti 

tähestikust erinevate tähtede ignoreerimine)  

GET e-tunnistused kasutajale 

isiku- või registrikoodi alusel 

E-tunnistuste keskkond väljastab sisendis esitatud 

otsingutunnustele vastavad ja kehtivate e-tunnistuste 

andmed nimekirja kuvamise jaoks. Väljastatakse ainult need 

e-tunnistused, mille korral sisendis esitatud isikukoodiga 

isikul või registrikoodiga asutusel on kehtiv ligipääsu õigus e-

tunnistusele. 

GET avaliku e-tunnistuse 

andmed kasutajale 

E-tunnistuste keskkond väljastab e-tunnistuse andmed 

kasutajale detailvaate kuvamise jaoks eelnevalt kontrollides, 

kas sisendis viidatud e-tunnistus on hetke seisuga kehtiv ja 

avalik. 

Väljastatavad andmed on indeksi andmed, seotud kehtivate 

ja avalike e-tunnistuste indeksid (põhidokument ja selle 

kehtivate ning avalike lisade indeksid) ja kehtiv sisu. 

GET e-tunnistuse andmed 

ligipääsukoodi alusel 

E-tunnistuste keskkond otsib e-tunnistust päringu sisendis 

esitatud tunnistuse numbri alusel ja väljastab e-tunnistuse 

andmed detailvaate kuvamise jaoks eelnevalt kontrollides, 

kas sisendis esitatud ligipääsukood on õige ja hetke seisuga 

kehtiv.  

Kui ligipääsukood on välja antud ühekordseks kasutamiseks, 

siis ligipääsukood muudetakse kehtetuks. 

Süsteem peab arvestust valede ligipääsukoodide kasutamise 

kohta ja tekitab viivituse, kui teatud arv kordi on üritatud 

kasutada valet koodi. 

Väljastatavad andmed on indeksi andmed, seotud kehtivate 

ja sama ligipääsukoodiga seotud e-tunnistuste indeksid 

(põhidokument ja sellega koos ligipääsetavaks tehtud ning 

kehtivate lisade indeksid) ja kehtiv sisu. 
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GET e-tunnistuse ärakiri E-tunnistuse keskkond koostab ja väljastab sisendis viidatud 

e-tunniste kohta ärakirja (pdf faili). 

Faili vormide variandid: põhikooli lõputunnistus, põhikooli 

hinneteleht, gümnaasiumi lõputunnistus, gümnaasiumi 

hinneteleht, tõend. 

Ärakirjas väljastatavad e-tunnistused peavad olema kehtivad. 

Kui ärakirjas väljastatakse mitu e-tunnistust, siis need peavad 

olema omavahel seotud (põhidokument ja selle lisad) ja 

nende kohta koostatakse üks faili.  

Kui sisendis on määratud, et ärikirja soovitakse 

digitembeldatult, siis e-tunnistuste keskkond annab ärakirjale 

digitempli. 

GET e-tunnistuste ärakirjad 

lõpetajatele 

E-tunnistuse keskkond koostab ja väljastab sisendis viidatud 

e-tunnistuste kohta ärakirjade faili eelnevalt kontrollides, kas 

need e-tunnistused on kehtivad. 

E-tunnistuste keskkond kirjutab kõik küsitud e-tunnistuste 

ärakirjad ühte faili, nii et ühe omaniku omad dokumendid 

järjest põhidokument eespool ja lisad selle järel. 

Selgitus: seda faili kasutatakse lõpetajatele ärakirjade trükkimise 

jaoks. 

GET e-tunnistuse sisufail E-tunnistuse keskkond väljastab sisendis viidatud e-tunniste 

sisu faili. Selgitus: seda kasutatakse varasemate 

redaktsioonide kuvamise jaoks. 

GET e-tunnistuse kehtivus E-tunnistuse keskkond väljastab kinnituse, kas on olemas 

sisendis esitatud identifitseeritavate andmetega (nt omaniku 

isikukood või nimi ja tunnistuse number) e-tunnistus ja kas 

see on kehtiv.  

POST ligipääs E-tunnistuste keskkond salvestab sisendis viidatud e-

tunnistuse juurde sisendis esitatud ligipääsu andmed.  

o Kui ligipääsu tüüp on „koodiga“, siis süsteem genereerib 

ligipääsukoodi 

o Kui sisendis on e-posti aadress, siis süsteem saadab 

sellele aadressile e-kirja, milles sisaldub e-tunnistusele 

ligipääsu andev link 
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PATCH/POST ligipääs E-tunnistuste keskkond salvestab sisendis viidatud ligipääsu 

kirjesse kehtivuse lõpu kuupäeva või muudab staatust 

vastavalt sisendis esitatud andmetele. 

GET e-tunnistuse andmed 

asutusele 

Asutus saab X-tee kaudu teha: 

• isiku e-tunnistuste nimistu päringut (sisendis omaniku 

isikut identifitseerivad andmed (nt isikukood või nimi ja 

sünnikuupäev, väljundis e-tunnistuste nimistu),  

• e-tunnistuse päringut (sisendis e-tunnistuse identifikaator 

ja soovitava väljundi liik, väljundis e-tunnistuse 

masinloetav fail ja/või PDF fail) 

 

 

11.1.3 Olemasoleva EHIS tarkvara funktsionaalsuse täiendused 

Lõppkasutaja funktsionaalsuse muutused 

Tunnistuse trükkimine 

hinnetelehe trükkimine 

(edaspidi „trükkimine“ asemel 

pigem „välja andmine“)  

Jääb ära valik „millele trükkida“ (proovitrükk, ametlikule 

blanketile) ja blanketi numbri sisestamine. Lisandub 

teavitamise e-maili aadressi sisestamise võimalus. Trükkimise 

nupu asemele tuleb e-tunnistuse loomise nupp.   

Pdf faili loomise asemele tuleb e-tunnistuse formaadis faili 

loomine (põhikooli tunnistus ja hinneteleht ning 

gümnaasiumi tunnistus ja hinneteleht) ja e-tunnistuste 

keskkonda edastamine (POST e-tunnistuse toiming). 

Tunnistuse numbri salvestamine enam ei toimu e-tunnistuse 

loomise hetkel (vt allpool teenused: Tunnistuste numbrite 

salvestamine), kuid tuleb salvestada märge, et e-tunnistus on 

loodud. Vastav märge on tunnistuse või hinnetelehe vaatel 

näha ja kui kasutaja käivitab uuesti e-tunnistuse loomise, siis 

kuvatakse hoiatus-küsimus „e-tunnistus on juba loodud, kas 

soovite e-tunnistust uuesti luua“. 

Duplikaadi loomine enne 

2004 lõpetanule 

Duplikaadi loomine (paberkandjal olevate andmete 

sisestamine) ei muutu. Duplikaadi trükkimine asendatakse 

sarnaselt originaaldokumendi trükkimisega. E-tunnistuste 

vaatepunktist ongi pigem tegemist uue dokumendi 

väljastamisega, sest digitaalseid andmeid pole.  
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Duplikaadi trükkimine 

(edaspidi „trükkimine“ asemel 

pigem „välja andmine“) 

Duplikaadi väljaandmise osas on kaks varianti – kas 

algdokument on või ei ole e-tunnistuse kujul.  

Kui algdokument on e-tunnistuse kujul (e-tunnistuse uue 

redaktsiooni loomine), siis: 

Põhjuste valikust jäävad ära osad valikud (kadumine, 

hävimine, loetamatuks muutmine). 

Jääb ära blanketi numbri sisestamine, proovitrüki nupp ning 

duplikaadi loomise ja trükkimise nupp. Nende asemele tuleb 

e-tunnistuse loomise nupp ning sellele järgnev e-tunnistuse 

formaadis faili loomine ja e-tunnistuste keskkonda 

edastamine POST e-tunnistuse toiming. 

Jääb ära TUNNISTUS tabelis tunnistuse numbri muutmine, 

HARIDUSDOKUMENT tabelis vana rea kehtetuks märkimine ja 

uue rea loomine, sest e-tunnistuste korral uue redaktsiooni 

loomise korral dokumendi numbrit ei muudeta. 

Kui algdokument pole e-tunnistuse kujul (uue e-tunnistuse 

uue loomine), siis: 

Jääb ära blanketi numbri sisestamine, proovitrüki nupp ning 

duplikaadi loomise ja trükkimise nupp. Nende asemele tuleb 

e-tunnistuse loomise nupp ning sellele järgnev e-tunnistuse 

formaadis faili loomine ja e-tunnistuste keskkonda 

edastamine (POST e-tunnistuse toiming).  

Antud juhul postitatud e-tunnistuse toiming kinnitatakse 

kohe automaatselt ja vastu saadakse tunnistuse number.  

Tunnistuse numbri salvestamine saab toimuda nii nagu 

praegu pärast ametlikule blanketile trükkimist. 

Kehtetuks tunnistamine Kui kehtetuks tunnistatav tunnistus on e-tunnistus, siis: 

Lisandub otsuse nr sisestamise võimalus. Sisestusväli aeg on 

otsuse kuupäev. 

Lisandub kehtetuks tunnistamise edastamine e-tunnistuste 

keskkonda  (POST e-tunnistuse toiming). Postitatud toiming 

kuulub kohe automaatselt kinnitamisele. 

HARIDUSDOKUMENT staatuse muutmine jääb nagu on. 

Kui kehtetuks tunnistatav tunnistus pole e-tunnistus, siis 

kehtetuks tunnistamine ei muutu. 

Teenused  
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Selleks, et E-tunnistuste moodul saaks vana EHIS-e tarkvaraga korrektselt REST teenuste 

kaudu suhelda, tuleb vanas EHIS-e tarkvaras realiseerida järgnevalt kirjeldatud teenused. 

Tunnistuste numbrite 

salvestamine 

E-tunnistuste moodul pöördub selle teenuse poole pärast 

e-tunnistuse kinnitamist, et edastada e-tunnistusele 

omistatud number. EHIS salvestab andmed (kirjutab numbri 

TUNNISTUS tabelisse ja loob HARIDUSDOKUMENT tabeli rea) 

nii nagu seda on tehtud ametlikule blanketile trükkimise 

korral. 

Kasutajate õiguste andmete 

päring 

Haridusportaal pöördub selle teenuse poole, et saada teada, 

mis õppeasutuse nimel ja mis tasemel õigustes võib sisse 

loginud kasutaja kasutada e-tunnistuste süsteemi 

funktsioone. 

Haridusportaal pöördub selle teenuse poole ka selleks, et 

saada (õppe)asutused, mille nimel on võimalik e-tunnistuste 

keskkonnas e-tunnistusi kasutada. Teenust kasutatakse 

selleks, et e-tunnistuse omanik saaks valida (õppe)asutuse 

millele ta e-tunnistuse suunab kasutamiseks. 

 

 

11.1.4 Haridusportaal 

11.1.4.1 Väljastaja kasutuslood 

E-tunnistuste kontrollimine ja kinnitamine 

Töös olevate e-tunnistuste 

otsimine 

• GET töös olevad e-tunnistused väljaandjale 

• Nimekirja kuvamine (lisad põhidokumendi juures) 

• Nimekirja filtreerimine e-tunnistuse indeksi alusel 

o Näiteks õppekava, klassi, saaja isikukood või nime 

alusel. Täpsustada detailanalüüsis. 

• Nimekirja filtreerimine kontrollija alusel 

o Kas, millal ja kelle poolt on e-tunnistuste andmed 

kontrollitud 

• E-tunnistuse vaatamise alustamine 

Töös oleva e-tunnistuse 

vaatamine 

• GET töös olevad e-tunnistuse andmed väljaandjale 

• Sisu ja seoste kuvamine: vt 11.1.4.4 „Üldised kasutuslood“ 

• Kontrollituks märkimiste kohta andmete kuvamine 
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• Eelmise-järgmise töös oleva e-tunnistuse vaatamise 

alustamine, et ei peaks käima nimekirja vahet edasi-tagasi 

E-tunnistuse kontrollituks 

märkimine 

• Kontrollituks märgitavate e-tunnistuste valik ja 

kontrollituks märkimise käivitamine: 

o töös olevate e-tunnistuste nimekirja pealt (üks, 

mitu või kõik näha olevad) või töös oleva e-

tunnistuse vaatest  

• POST e-tunnistuse toimingute kinnitus (kontroll) 

E-tunnistuse kinnitamine • Kinnitatavate e-tunnistuste valik ja kinnitamise 

käivitamine: 

o töös olevate e-tunnistuste nimekirja pealt (üks, 

mitu või kõik näha olevad) või töös oleva e-

tunnistuse vaatest  

o lisade kinnitamine on võimalik siis, kui 

põhidokument on eelnevalt kinnitatud või samas 

kinnitatakse  

• POST e-tunnistuse toimingute kinnitus (kinnitus) 

• Uuendatud nimekirja kuvamine või järgmise töös oleva 

e-tunnistuse kuvamine (kinnitatud e-tunnistused lähevad 

töös olevate e-tunnistuste hulgast välja)  

E-tunnistuse tagasi võtmine • Tagasi võtmise käivitamine 

o tagasi võtmise käivitamine on võimalik ainult ühe 

kaupa e-tunnistuse vaatest  

o lisade tagasi võtmine on võimalik siis, kui 

põhidokument on tagasi võetud  või samas 

võetakse tagasi  

• POST e-tunnistuse toimingute kinnitus (tagasi võtmine) 

• Uuendatud nimekirja kuvamine või järgmise töös oleva 

e-tunnistuse kuvamine (tagasi võetud e-tunnistused 

lähevad töös olevate e-tunnistuste hulgast välja) 

Tõendi loomine 

Tõendi lisamine • Tõendi andmete sisestamine 

• POST e-tunnistuse toiming 

Töös olevate tõendi 

muutmine (sisestamise 

jätkamine) 

• GET töös olevad e-tunnistused väljaandjale 

• Nimekirja kuvamine  

• GET töös oleva e-tunnistuse andmed väljaandjale 
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• Tõendi andmete sisestamine 

• POST e-tunnistuse toiming 

E-tunnistuste ärakirjade väljastamine 

E-tunnistuste otsimine • Otsingu tunnuste sisestamine 

o Otsingu tunnused on näiteks e-tunnistuse liik, 

omaniku nimi, isikukood,  õppekava, väljaandmise 

aeg (aasta). Täpsustab detailanalüüsi käigus. 

• GET e-tunnistused väljaandjale 

• Nimekirja kuvamine (lisad põhidokumendi juures) 

• E-tunnistuse vaatamise alustamine 

E-tunnistuse vaatamine • GET e-tunnistuse andmed väljaandjale 

Vt allpool kirjeldatud kuvamisi / väljastamisi 

Sisu vaatamine • Vt 11.1.4.4 „Üldised kasutuslood“ 

Ärakirja väljastamine • Vt 11.1.4.4 „Üldised kasutuslood“ 

Ligipääsukoodi andmine • Ligipääsukoodi andmise käivitamine (toimub e-tunnistuse 

vaatel, ei saa teha massina) 

• POST ligipääs (väljaandja annab põhidokumendi ja lisade 

ulatuses tähtajatult kehtiva koodi) 

• Ligipääsukoodi kuvamine 

Lõpetajatele ärakirjade 

väljastamine 

• Väljastatavate e-tunnistuste valik ja väljastamise 

käivitamine: 

o e-tunnistuste nimekirja pealt (üks, mitu või kõik 

näha olevad) või e-tunnistuse vaatest  

o sellisel kujul ärakirjade väljastamiseks saab valida 

ainult viimasel ajal (nt 3 kuu jooksul) välja antud 

e-tunnistusi 

• GET e-tunnistuste ärakirjad lõpetajatele 

• Faili alla laadimine / avamine (pdf fail trükkimise jaoks) 

Olemasolevate e-tunnistuste toimingute (tegemine ja) vaatamine 

E-tunnistuse otsimine 

toimingutega tegelemiseks 

• Otsingu tunnuste sisestamine 

o Otsingu tunnused on samad, mis ärakirjade 

väljastamise korral, kuid lisaks saab otsida 

e-tunnistuste ja toimingute staatuse alusel (näiteks 

leida e-tunnistusi, millel on töös olev toiming) . 

• GET e-tunnistused väljaandjale 
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• Nimekirja kuvamine (lisad põhidokumendi juures) 

• E-tunnistuse vaatamise alustamine 

E-tunnistuse vaatamine • GET e-tunnistuse andmed väljaandjale 

Vt allpool kirjeldatud kuvamisi / väljastamisi 

Sisu vaatamine • Vt 11.1.4.4 „Üldised kasutuslood“ 

Toimingute ajaloo 

vaatamine 

• Toimingute andmete kuvamine 

• E-tunnistuse sisu varasema redaktsiooni vaatamiseks 

avamine: varem kehtinud sisu redaktsiooni päring GET e-

tunnistuse sisufail ja selle kuvamine koos mitte kehtimise 

märkega. 

Toimingute kinnituste 

väljastamine 

• GET e-tunnistuste toimingute kinnitus 

• Kinnituse üldandmete (liik, tegija, aeg) ja kinnitatud 

toimingute nimekirja kuvamine (lisade toimingud 

põhidokumendi toimingute juures) 

E-tunnistuse muudatuse või 

kehtetuks tunnistamine 

kinnitamine 

• Kinnitamise käivitamine 

o muudatuse või kehtetuks tunnistamise kinnitamise 

käivitamine on võimalik ainult e-tunnistuse vaates 

konkreetse töös oleva toimingu juurest 

o põhidokumendi kehtetuks tunnistamise 

kinnitamine on võimalik siis, kui lisade kehtetuks 

tunnistamine on kinnitatud  või samas kinnitatakse  

• POST e-tunnistuse toimingute kinnitus (kinnitamine) 

• Uuendatud toimingute andmete kuvamine 

Toimingu tagasi võtmine • Tagasi võtmise käivitamine 

o muudatuse või kehtetuks tunnistamise tagasi 

võtmine käivitamine on võimalik ainult 

e-tunnistuse vaates konkreetse töös oleva 

toimingu juurest 

• POST e-tunnistuse toimingute kinnitus (tagasi võtmine) 

• Uuendatud toimingute andmete kuvamine 

 

11.1.4.2 Omaniku kasutuslood 

E-tunnistuste vaatamine, ärakirjade väljastamine ja ligipääsude andmine 

Enda e-tunnistuste nimekirja 

vaatamine 

• GET e-tunnistused omanikule 

• Nimekirja kuvamine (lisad põhidokumendi juures) 
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• E-tunnistuse vaatamiseks avamine 

E-tunnistuse vaatamine • GET e-tunnistuse andmed omanikule 

Vt allpool kirjeldatud kuvamisi  

E-tunnistuse sisu 

vaatamine 

• Vt 11.1.4.4 „Üldised kasutuslood“ 

Toimingute ajaloo 

vaatamine 

• Toimingute nimistu kuvamine 

• E-tunnistuse sisu vaatamiseks avamine: varem kehtinud 

sisu redaktsiooni päring GET e-tunnistuse sisufail ja selle 

kuvamine koos mitte kehtimise märkega 

Ligipääsude andmete 

vaatamine 

• Ligipääsukoodide kuvamine 

• Saadetud ligipääsu teadete kohta info kuvamine 

• Avalikustamise andmete kuvamine 

Ärakirjade aruande 

vaatamine 

• Ärakirjade väljastamise andmete kuvamine 

 

Ärakirja väljastamine • Vt 11.1.4.4 „Üldised kasutuslood“ 

Ligipääsukoodi lisamine • Ligipääsukoodi andmise lähteandmete sisestamine: 

o ulatus (kas ainult põhidokument või ka lisad) 

o tähtaeg (vaikeväärtuse annab süsteem) 

o teate saaja(te) aadressi(d) 

• POST ligipääs 

• Uuenenud ligipääsukoodide andmete kuvamine  

Ligipääsukoodi kehtivusaja 

muutmine 

• Ligipääsukoodi tähtaja sisestamine 

• PATCH/POST ligipääs (tähtaeg) 

• Uuenenud ligipääsukoodide andmete kuvamine 

Ligipääsu kehtetuks 

muutmine 

• Kehtetuks muutmise kinnituse küsimine 

• PATCH/POST ligipääs (staatus) 

• Uuenenud ligipääsukoodide andmete kuvamine 

Avalikustamine • Avalikustamise lähteandmete sisestamine 

o ulatus (kas ainult põhidokument või ka lisad) 

o tähtaeg (vaikeväärtuse annab süsteem) 

• POST ligipääs 

• Uuenenud avalikustamise andmete kuvamine 

Avalikustamise kehtivusaja 

muutmine 

• Avalikustamise tähtaja sisestamine 

• PATCH/POST ligipääs (tähtaeg) 
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• Uuenenud avalikustamise andmete kuvamine 

Avalikustamise lõpetamine • Kehtetuks muutmise kinnituse küsimine 

• PATCH/POST ligipääs (staatus) 

• Uuenenud avalikustamise andmete kuvamine 

 

11.1.4.3 Kasutaja kasutuslood 

Avalikustatud e-tunnistuste 

otsimine 

• Otsingu tunnuste sisestamine 

o Otsingu tunnused on näiteks nimi, isikukood, 

õppeasutuse nimetus, õppekava, lõpetamise aeg 

(aasta). Täpsustab detailanalüüsi käigus. 

• GET avalikud e-tunnistused kasutajale 

• Nimekirja kuvamine (lisad põhidokumendi juures) 

• Avalikustatud e-tunnistuse vaatamise alustamine 

Avalikustatud e-tunnistuse 

vaatamine 

• GET avaliku e-tunnistuse andmed kasutajale 

• E-tunnistuse kuvamine (vt 11.1.4.4 „Üldised kasutuslood“, 

E-tunnistuse sisu vaatamine) 

Ligipääsukoodi sisestamisega 

e-tunnistuse vaatamine 

• Ligipääsukoodi sisestamine 

• GET e-tunnistused andmed ligipääsukoodi alusel 

• E-tunnistuse kuvamine (vt 11.1.4.4 „Üldised kasutuslood“, 

E-tunnistuse sisu vaatamine) 

Ligipääsukoodiga URL-lt e-

tunnistuse avamine 

• Ligipääsukoodi lugemine URL-st, muidu sarnane 

eelmisega  

Isiku- või registrikoodiga 

antud ligipääsuga e-

tunnistuste otsimine 

• Otsingu tunnuste sisestamine 

• GET e-tunnistused kasutajale isiku- või registrikoodalusel 

• Nimekirja kuvamine (lisad põhidokumendi juures) 

Isiku- või registrikoodiga 

antud ligipääsuga e-

tunnistuse vaatamine 

• GET avaliku e-tunnistuse andmed kasutajale 

• E-tunnistuse kuvamine (vt 11.1.4.4 „Üldised kasutuslood“, 

E-tunnistuse sisu vaatamine) 

Ärakirja väljastamine Vt 11.1.4.4 „Üldised kasutuslood“, 

E-tunnistuste kehtivuse 

kontrollimine 

• Identifikaatorite  sisestamine 

o Identifikaatorid on näiteks e-tunnistuse number ja 

omaniku isikuood. Täpsustab detailanalüüsis. 

• GET e-tunnistuse kehtivuse 

• Vastuse kuvamine 
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 • IP tuvastamine 

 

11.1.4.4 Üldised kasutuslood 

E-tunnistuse sisu vaatamine • E-tunnistuse sisu kuvamine. Variandid: 

o põhikooli lõputunnistus 

o põhikooli hinneteleht 

o gümnaasiumi lõputunnistus 

o gümnaasiumi hinneteleht 

o tõend õppeasutuse lõpetamise kohta 

• Seotud e-tunnistuste (põhidokumendi ja selle lisade) 

nimistu/viidete kuvamine 

• Seotud e-tunnistuse vaatamiseks avamine 

(põhidokumendi ja lisade vahel liikumine) 

Ärakirja väljastamine • Ärakirja koostamise lähteandmete sisestamine: 

o ulatus (kas ainult põhidokument või ka lisad) 

o digitempel (märkeruut, kas digitempel) 

Vaikeväärtused annab süsteem 

• GET e-tunnistuse ärakiri 

• Faili alla laadimine / avamine 
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11.2 Andmekoosseis 

11.2.1 Loogiline andmemudel 

 

 

Joonis 28 Loogiline andmemudel klassidiagramm 

class Loogiline andmemudel

Kasutamine

Välja andmine

Indeks

- tüüp

- staatus

- väljaandja id

- id

- number

- väljaandja registrikood

- väljaandja nimi

- väljaandja registri_id

- omaniku isikukood

- omaniku nimi

- omaniku registri_id

- omaniku sünnikuupäev

- õppekava registri_id

- õppekava nimetus

- välja antud

- kehtib alates

- kehtib kuni

- klass õpperühm

Toiming

- id

- toimingu tüüp

- toimingu staatus

- lisamise aeg: timestamp

- /kinnitamise aeg: timestamp

- redaktsioon: number

- otsuse nr

- otsuse kuupäev

- põhjus

- selgitus

- teavitamise e-post

Toimingute kinnitus

- liik

- tegija

- tegemise aeg

- kommentaar

Ligipääs

- id

- ligipääsu tüüp

- ligipääsu staatus

- andmise aeg

- lõpu kuupäev

- ligipääsu-, isiku- või registrikood

- ligipääsu andja

Ligipääsu teade

- e-posti aadress

«enumeration»

E-tunnistuse toimingu tüüp

 välja andmine

 kehtetuks tunnistamine

Toimingu räsi

«enumeration»

E-tunnistuse toimingu staatus

 töös - kontrolli ootel

 töös - kinnitamise ootel

 kinnitatud

 katkestatud - vigane

 kaktestatud - tagasi võetud

Väljaandja

- id

- registrikood

- nimetus

- liik

«enumeration»

E-tunnistuse staatus

 töös

 kehtiv

 kehtetu

 katkestatud

«enumeration»

E-tunnistuse tüüp

 põhikooli lõputunnistus

 põhikooli hinneteleht

 gümnaasiumi lõputunnistus

 gümnaasiumi hinneteleht

 jne

«enumeration»

Ligipääsu tüüp

 avalikustamine

 ligipääsu koodiga

 ligipääsu koodiga (ühekordne)

 isikukoodiga

 registrikoodiga

«enumeration»

Ligipääsu staatus

 kehtiv

 kehtetu

Andmete väljastus

- id

- aeg

- alus

- aadress

Isikuandmete muutus

- isikukood

- uus isikukood

- uus nimi

- aeg

Väljaandjate 

õigusjärglus

- vana väljaandja

- uus väljaandja

«enumeration»

Andmete väljastuse alus

 väljaandja

 omanik

 kasutaja ligipääs

 x-tee

«enumeration»

Väljaandja liik

 õppeasutus

 kutseandja

Sisu fail

- sisu: JSON

«enumeration»

E-tunnistuse kinnituse liik

 kinnitamine

 kontrollimine

 tagasi võtmine

«enumeration»

Ligipääsu andja

 väljaandja

 omanik

Vea kirjeldus

- veateade

*
{sama väljaandja}

0..1

0..*

1

**

0..1

töös olev

0..1

*

1

*

{dokument ja

selle lisad}

*

*

{sama väljaandja}

põhidokument/lisa

0..1

0..*

1

*

{Mitu väljaandjat saab olla ühisõppekava korral}

1..*

1..*1

*

*

0..1

viimane kinnitatud

0..1

*0..1

*

lisa

0..1

räsiahel
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Joonis 29 Olekudiagrammid 

E-tunnistus indeks

Töös

Kehtiv

Kehtetu

Kaktestatud

Töös - valideerimise 

ootel

Kinnitatud

Töös - vigane

Kaktestatud - tagasi 

võetud

Töös - kinnitamise 

ootel

E-tunnistus toiming

Aegunud

uuesti

esitamine

[vead]

uuesti esitamine

[vigu pole,

automaatne

kinnitamine]

[vigu pole,

manuaalne

kinnitamine]
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11.2.2 E-tunnistuse andmekoosseis 

 

class E-tunnistuse andmekoosseis - üldharidus

E-tunnistus

- liik_kood

- liik

- number

Põhikooli lõputunnistus

- eesnimi

- perekonnanimi

- isikukood

- õppeasutuse asukoht

- õppeasutuse nimi

- õppekava [0..1]

- kiitusega [0..1]

- õppenõukogu otsuse nr

- õppenõukogu otsuse kuupäev

Põhikooli hinneteleht

- lõputunnistuse nr

- eesnimi

- perekonnanimi

- isikukood

- õppekeel

- õppekava

- õppeasutuse nimi

- õppenõukogu otsuse nr

- õppenõukogu otsuse kuupäev

Põhikooli hinneteleht::Kohustuslik 

õppeaine

- aine kood

- aine nimetus

- hinne numbriga [0..1]

- hinne sõnadega

- täpsustus

Põhikooli hinneteleht::Valikaine

- aine nimetus

- hinne numbriga [0..1]

- hinne sõnadega

- täpsustus

Põhikooli hinneteleht::Individuaalne 

töö

- teema

Põhikooli hinneteleht::Eksam

- aine kood [0..1]

- aine nimetus

- hinne numbriga

- hinne sõnadega

Loovtöö

Lõpueksam

Gümnaasiumi lõputunnistus

- eesnimi

- perekonnanimi

- isikukood

- õppeasutuse asukoht

- õppeasutuse nimi

- õppesuund [0..1]

- õppekava [0..1]

- medaliga [0..1]

- õppenõukogu otsuse nr

- õppenõukogu otsuse kuupäev

Gümnaasiumi hinneteleht

- lõputunnistuse nr

- eesnimi

- perekonnanimi

- isikukood

- õppekeel

- õppekava

- õppeasutuse nimi

- õppenõukogu otsuse nr

- õppenõukogu otsuse kuupäev

Gümnaasiumi hinneteleht::

Kohustuslik õppeaine

- aine kood

- aine nimetus

- maht 

- hinne numbriga [0..1]

- hinne sõnadega

- täpsustus

- indivuduaalne õppekava [0..1]

Gümnaasiumi hinneteleht::

Valikaine

- aine nimetus

- maht 

- hinne numbriga [0..1]

- hinne sõnadega

- täpsustus

- indivuduaalne õppekava [0..1]

Gümnaasiumi hinneteleht::

Individuaalne töö

- teema

- hinne numbriga

- hinne sõnadega

Gümnaasiumi hinneteleht::Eksam

- aine kood [0..1]

- aine nimetus

- hinne numbriga

- hinne sõnadega

Õpilasuurimus

Koolieksam

0..1

1..*

0..1

0..*

0..*

0..*

0..*

1..*
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E-tunnistuste tõlkimine: 

• E-tunnistuste keskkond andmeid ei tõlgi. 

• Juhul, kui e-tunnistus peab olema ka võõrkeeles, siis välja andja peab andmed esitama ka 

võõrkeeles. 

• Praegu antakse inglise keeles välja akadeemilist õiendit. Intervjuude  käigus mainiti soovi 

laiendada võõrkeeles lõpudokumentide välja andmise võimalusi. 

• E-tunnistuse andmeformaat peaks olema selline, et võõrkeelsete andmete lisamiseks ei 

peaks andmete formaati muutma. Näiteks tekstilised andmed võiks olla esitatud objektina, 

millesse saab lisada väärtusi erinevad keeles (lõplik lahendus lepitakse kokku süsteemi 

disaini käigus): 

"ainenimetus " : { 

 "et " : "Matemaatika ", 

 "en " : „Mathematics ", 

 "fi " : „Matematiikka " 

} 

 

  

class E-tunnistuse andmekoosseis - üldharidus

E-tunnistus

- liik_kood

- liik

- number

Tõend

- eesnimi

- perekonnanimi

- isikukood

- õppeasutuse nimi

- õppekava

- lõpetamise kuupäev

- lisainfo

Muutus / kehtetuks 

tunnistamine

- otsuse nr

- otsuse kuupäev

- põhjus

- selgitus

Uue redaktsiooni väljastamise 

või kehtetuks tunnistamise 

korral antakse kaasa selline 

lisainfo.
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11.3 Andmete valideerimine 

11.3.1 Valideerimise põhimõtted 

Andmete valideerimise põhimõtted: 

• e-tunnistuse sisulise korrektsuse eest vastutab väljaandja; 

• e-tunnistuste keskkonnas on vajalikud süsteemi toimimise ja andmete terviklikkuse 

tagamise jaoks vajalikud kontrollid ehk tuleb kontrollida ainult seda, et e-tunnistuste 

keskkonda ei saadetaks andmeid, mis põhjustavad vigu süsteemi sees või koostöös muude 

süsteemidega. 

E-tunnistuste keskkonnas tuleb realiseerida järgmist liiki kontrollid: 

Formaadi kontrollid Kontrollida, kas andmevahetuse teenuse kaudu edastatavate 

e-tunnistuste formaat ja struktuur vastavad nõuetele. E-tunnistuste 

esialgne struktuur on visandatud punktis 11.2.2 „E-tunnistuse 

andmekoosseis“. Struktuur ja formaat spetsifitseeritakse lõplikult 

detailanalüüsi ja disaini käigus. 

Toimingute kontrollid Kontrollida, kas tehtav toiming on vastavuses toimingu objektiks 

olevate ja seotud dokumentide varasemate toimingutega. Näiteks 

hinnetelehte ei saa muuta kehtivaks nii, et lõputunnistus pole kehtiv. 

Vt punkt 11.3.2. 

Ristkontrollid Kontrollida, kas andmed on vastavuses teistes süsteemides olevate 

andmetega. Näiteks, kas e-tunnistuse saanud isik on EHIS-s olemas 

õppurite alamregistris. Vt punkt 11.3.3. 

 

11.3.2 Toimingute kontrollid 

Toimingute tegemine  E-tunnistuste välja andmine ja kehtetuks tunnistamine toimub 

vastavate toimingute tegemise kaudu. Säilib toimingute ajalugu. 

Toimingute tegemise 

järjekord: välja andmine 

E-tunnistusel võib olla mitu välja andmise toimingut (uue e-

tunnistuse välja andmine ja olemasoleva e-tunnistuse uute 

redaktsioonide välja andmine).  

Kui kinnitatakse välja andmise toiming, siis e-tunnistuse staatuse 

väärtuseks omistatakse kehtiv. 

Toimingute tegemise 

järjekord: kehtetuks 

muutmine 

E-tunnistuse kehtetuks tunnistamine toimub kehtetuks muutmise 

toimingu tegemisega.  

E-tunnistuse esimene toiming ei saa olla kehtetuks tunnistamine. 
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Kehtetuks muudetud e-tunnistusega ei saa rohkem toiminguid 

teha (ei saa anda välja uut redaktsiooni). 

Kui kinnitatakse kehtetuks tunnistamise toiming, siis e-tunnistuse 

staatuse väärtuseks omistatakse kehtetu. 

Toimingute tegemise 

järjekord: parandamine 

E-tunnistuse andmete parandamine toimub uue redaktsiooni 

välja andmise toiminguga.  

E-tunnistuse kohta saab teha kuitahes palju (uue redaktsiooni) 

välja andmise toiminguid.  

Kui kinnitatakse uue redaktsiooni välja andmise toiming, siis 

e-tunnistuse staatuse väärtus peab olema kehtiv. 

Toimingu lisamine: kuni 

üks töös olev toiming  

Ühel e-tunnistusel saab olla kuni 1 töös olev toiming. Näiteks ei 

saa alustada kehtetuks tunnistamise toimingut kui välja andmise 

toiming on veel töös. 

Toimingu kinnitamine: 

kuni üks kehtiv toiming 

Ühel e-tunnistusel saab olla kuni 1 kehtiv toiming. Näiteks ei saa 

e-tunnistusel olla korraga mitut kehtivat redaktsiooni ja 

e-tunnistus saa olla korraga nii kehtiv kui ka kehtetu. 

Uue toimingu kinnitamisega muudetakse kehtiv (viimane 

kinnitatud) toiming aegunuks. Näiteks uue redaktsiooni välja 

andmisega muutub eelmine redaktsioon aegunuks. 

Toimingu katkestamine E-tunnistusel saab olla kui tahes palju katkestatud (tagasi võetud) 

toiminguid.  

Kui võetakse tagasi e-tunnistuse esmane välja andmise toiming, 

siis e-tunnistus märgitakse tagasi võetuks.  

Kui võetakse tagasi e-tunnistuse mingi järgnev toiming, siis e-

tunnistus staatus ei muutu. 

 

11.3.3 Ristkontrollid 

Õppeasutuse andmete 

kontroll 

Kontrollitakse, kas lõpudokumendi välja andjaks oleva 

õppeasutuse andmed on olemas EHIS-s õppeasutuste 

alamregistris. 

Õppekava andmete 

kontroll 

Kontrollitakse, kas lõpudokumendis märgitud õppekava andmed 

on olemas EHIS-s õppeasutuste alamregistris. 

Õppurite andmete 

kontroll 

Uue lõpudokumendi välja andmise käigus kontrollitakse, kas 

lõpudokumendi saaja õpib EHIS-s õppurite registri andmete 
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alusel lõpudokumendi välja andnud õppeasutuses 

lõpudokumendis märgitud õppekaval. 

Kontrollide erisused: 

varasem 

lõpudokument 1 

Kui antakse välja paberil tunnistuse duplikaat e-tunnistusena või 

e-tõend õppeasutuse lõpetamise kohta enne EHIS-e kasutusele 

võtmist (2004. a), siis õppeasutuse, õppekava ja õppuri andmete 

ristkontrolle ei rakendata. 

Kontrollide erisused: 

varasem 

lõpudokument 2 

Kui antakse välja paberil tunnistuse duplikaat e-tunnistusena või 

e-tõend õppeasutuse lõpetamise kohta pärast EHIS-e kasutusele 

võtmist (2004. a), siis õppuri andmete ristkontrolli käigus ei 

kontrollita, kas isik õpib, vaid kas on õppinud. 

Kontrollide erisused: uus 

redaktsioon 

Kui antakse välja e-tunnistuse uus redaktsioon (parandatakse 

varem välja antud e-tunnistuse andmete viga), siis õppuri 

andmete ristkontrolli käigus ei kontrollita, kas isik õpib, vaid kas 

on õppinud. 

Kontrollide mitte 

rakendamine – liideste 

testimine 

Kui tegemist on liidestuvast süsteemist testimiseks saadetud 

e-tunnistusega, siis õppuri andmete ristkontrolli ei tehta, et saaks 

testida fiktiivsete isikuandmetega. 

Terviklikkuse regulaarne 

kontroll 

Ristkontrolle tuleks regulaarselt korrata, et avastada võimalikke 

andmete terviklikkuse rikkumisi. Selleks peab olema 

automaatselt (nt kord kuus) madalama koormusega (nt öösel) 

käivituv protseduur, mis kordab kontrolle väiksemate kogumite 

kaupa, et mõjutaks süsteemi jooksva kasutamise jõudlust.  

 

I etapis ristkontrolle ei realiseerita, sest I etapis edastatakse e-tunnistuste moodulisse andmed 

EHIS-st, kus on vastavad kontrollid tehtud. 
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12 Lisa 5: Õigusaktide analüüs 

12.1 Õigusaktide analüüsi kirjeldus 

Käesolevas lisas on esitatud õigusakti analüüsi tulemused. Õigusaktide analüüsi ülesandeks oli 

tuvastada kavandatava lahenduse vastavus ja vastuolud kehtivate õigusaktidega. Õigusaktide 

sisu peab käima ajaga kaasas ja kavandatava lahenduse ning kehtivate õigusaktide vastuolude 

korral tuleb õigusaktides teha põhjendatud muudatused. Seega oli õigusaktide analüüsi 

eesmärgiks kirjeldada põhjendatud muudatusvajadused. 

Õigusaktide analüüsi raames vaadati läbi: 

• Eesti Vabariigi haridusseadus, Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, Kutseõppeasutuse seadus, 

Ülikooliseadus, Rakenduskõrgkooli seadus, Erakooliseadus, Kutseseadus; 

• eelmises lõigus nimetatud seadustes esitatud volitusnormide alusel välja antud määrused.  

• märksõnade „lõputunnistus“ ja „diplom“ alusel Riigiteatajas tekstiotsinguga leitud riiklikud 

õigusaktid ja pisteliselt kohalike omavalitsuste õigusaktid.  

• märksõnade „lõputunnistus“, „diplom“ ja „kord“ alusel Google otsingumootorist leitud 

dokumendid (vaadati läbi pisteliselt)  

Riiklikult tunnustatud haridust pakkuva haridussüsteem toimib Eesti Vabariigi haridusseaduse 

alusel. Kutseid andev kutsesüsteem toimib Kutseseaduse alusel. E-tunnistustele üleminek ei 

põhjusta põhimõttelisi muudatusi haridus- ja kutsesüsteemi toimimises, vaid muudatused on 

pigem tehnilised. Seega e-tunnistustele ülemineku jaoks pole vaja teha põhimõttelisi 

muudatusi seadustes, aga tuleb teha suuri muudatusi eelnimetatud seadustes antud 

volitusnormide alusel kehtestatud ja lõpudokumentide ning kutsetunnistuse väljastamise 

tehnilisi küsimusi puudutavates määrustes. Muuta on vaja seitset Vabariigi Valitsuse määrust ja 

kahte haridus- ja teadusministri määrust, kusjuures kuus määrust tuleb praktiliselt täiesti 

ümber kirjutada. Etapiviisilise e-tunnistustele ülemineku korral on esimeses etapis vaja muuta 

kolme Vabariigi Valitsuse määrust ja ühte haridus- ja teadusministri määrust. Muutmist vajavad 

määrused on loetletud järgnevates punktides. 

Õigusliku analüüsi raames pöörati tähelepanu ka isikuandmete kaitse küsimustele. 

Isikuandmete kaitse seaduse alusel on isiku haridust ja kutset tõendavad andmed isikuandmed 

nagu mistahes andmed, mis kehtivad tuvastatava füüsilise isiku kohta. Hariduse ja kutse 

andmed ei ole delikaatsed isikuandmed.  E-tunnistuste isikuandmete töötlemise õigus tuleneb 

Eesti Vabariigi haridusseadusest ja Kutseseadustest, milledes on sätestatud ka vastavalt Eesti 

hariduse infosüsteemi ja Kutseregistri olemasolu ning antud volitusnorm nende registrite  

põhimääruste kehtestamiseks. Eesti Vabariigi haridusseadus, Kutseseadus ega ka Avaliku teabe 

seadus ei määratle isiku haridust ja kutset tõendavad andmeid kui avalikke andmeid. Nende 

andmete kolmandatele osapooltele avaldamise osas tuleb järgida Isikuandmete kaitse 
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seaduses sätestatut, mis eelkõige tähendab, et andmete avaldamine kolmandatele osapooltele 

saab toimuda andmesubjekti nõusoleku korral või seaduses määratud kohustuste täitmiseks. 

Tuleb lahendada küsimus, kuidas hakkab toimuma e-tunnistustele ligipääsu andmine pärast 

andmesubjekti surma. See küsimus tekib näiteks tuntud isikute eluloo uurimise ja isikuarhiivi 

koostamise kontekstis.   

Järgnevates punktides on välja toodu tähelepanu vajavad õigusaktid. Ei ole välja toodud 

õigusakte, milles puuduvad vastuolud kavandatava lahendusega ja mis ei vaja tähelepanu. 

 

12.2 Seadused 

Õigusakt: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 

Link RT-sse: https://www.riigiteataja.ee/akt/122012018003 

E-tunnistustele ülemineku jaoks pole vaja seadust muuta, kuid pööraks tähelepanu mõnele 

üksikasjale: 

§ 30. Põhikooli lõpetamine ja § 31. Gümnaasiumi lõpetamine: tsitaat „.. lõputunnistuste 

andmed kantakse hariduse infosüsteemi haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse“. 

E-tunnistustele ülemineku korral hakkavad need andmed olema tõestusväärtusega 

dokumendi kujul. See ei muuda seaduse mõtet. Muudetakse seaduses esitatud volitusnormi 

alusel välja antud määrust (VV määrus 13.08.2010 nr 113). 

§ 70. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alased kohustuslikud dokumendid: tsitaat „4) põhikooli 

ja gümnaasiumi lõputunnistuste ja hinnetelehtede plankide arvestamise raamat“; E-tunnistustele 

ülemineku korral plankidega enam ei tegeleta ja seega tsitaadis lõputunnistuste ja 

hinnetelehtede arvestamise raamatut enam ei täideta, kuid seniajani täidetud arvestamise 

raamatud tuleb ikkagi säilitada. 

Õigusakt: Kutseõppeasutuse seadus 

Link RT-sse: https://www.riigiteataja.ee/akt/122012018007 

§ 32 lõige 3 tsitaat: „..tehakse õpilase põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistusele kutseõppe 

läbimist tõendav kanne“ ja lõige 6 tsitaat: „… kool väljastab õpilasele kooli lõpetamisel põhikooli 

või gümnaasiumi lõputunnistuse, milles on kutseõppe läbimist tõendav kanne…“. Vabariigi 

Valituse määruses 13.08.2010 nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning 

riigieksamitunnistuse statuut ja vormid“ § 8 on loetletud lõputunnistusele kantavad andmed, 

kuid nende hulgas pole mainitud kutseõppe läbimist tõendavat kannet. Siin on õigusaktide 

vaheline vastuolu, mis ei puuduta otseselt e-tunnistustele üleminekut. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/122012018003
https://www.riigiteataja.ee/akt/122012018007
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12.3 Vabariigi valitsuse määrused 

Õigusakt: Vabariigi Valituse määrus 13.08.2010 nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi 

lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid“  

Link RT-sse: https://www.riigiteataja.ee/akt/114022018006 

Määrusega kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamist tõendava tunnistuse, 

hinnetelehe ja riigieksamitunnistuse statuut ja vormid ning tunnistuse, hinnetelehe ja 

riigieksamitunnistuse duplikaadi taotlemise, vormistamise ja väljaandmise tingimused ja 

kord. 

E-tunnistustele ülemineku jaoks tuleb koostada uus terviktekst, sest suurem osa määruse 

praegusest sisust lähtub lõpudokumentide trükkimisest A4 plankidele. Muuta ei ole vaja 

ainult mõisteid ja lõpudokumentidele kantavaid andmeid kirjeldavat osa. 

Õigusakt: Vabariigi Valituse määrus 18.09.2013 nr 17 „Kutseõppeasutuse 

lõpudokumentide vormid, statuut ja väljaandmise kord“  

Link RT-sse: https://www.riigiteataja.ee/akt/109072016009  

Määrusega kehtestatakse kutseõppe tasemeõppes õpingute lõpetamist tõendava tunnistuse 

ja hinnetelehe vormid ja statuut ning tunnistuse ja hinnetelehe ja nende duplikaatide 

taotlemise, vormistamise ja väljaandmise kord. 

E-tunnistustele ülemineku jaoks tuleb koostada uus terviktekst, sest suurem osa määruse 

praegusest sisust lähtub lõpudokumentide trükkimisest A4 plankidele. Muuta ei ole vaja 

ainult mõisteid ja lõpudokumentidele kantavaid andmeid kirjeldavat osa. 

Õigusakt: Vabariigi Valituse määrus 12.03.2003 nr 76 „Diplomi ja akadeemilise 

õiendi statuut ja vormid“  

Link RT-sse: https://www.riigiteataja.ee/akt/128042015007  

Määrusega kehtestatakse bakalaureuseõppe, magistriõppe, doktoriõppe ning bakalaureuse- 

ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhineva õppe ning rakenduskõrgharidusõppe 

õppekava täitmist tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi vormistamise ja väljaandmise 

kord (statuut) ning vormid ning eelnimetatud dokumentide duplikaatide taotlemise, 

vormistamise ja väljaandmise kord. 

E-tunnistustele ülemineku jaoks tuleb koostada uus terviktekst, sest suurem osa määruse 

praegusest sisust lähtub lõpudokumentide trükkimisest A4 plankidele. Muuta ei ole vaja 

ainult mõisteid ja lõpudokumentidele kantavaid andmeid kirjeldavat osa. 

Õigusakt: Vabariigi Valitsuse määrus 22.07.2003 nr 202 „Residentuuri lõpetamist 

tõendava tunnistuse statuut ja vorm“  

https://www.riigiteataja.ee/akt/109072016009
https://www.riigiteataja.ee/akt/128042015007
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Link RT-sse: https://www.riigiteataja.ee/akt/109022016013 

Määrus lisab arst-residentide korral rakendatavad erisused Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 

2003. a määrusele nr 76 „Diplomi ja akadeemilise õiendi statuut ja vormid”.  

E-tunnistustele ülemineku jaoks tuleb koostada uus terviktekst, sest suurem osa määruse 

sisust lähtub lõpudokumentide trükkimisest paberil plankidele (läbivalt leidub fraase nagu 

„...A4-formaadis plangile...“, „…plangile trükitud…“). 

Õigusakt: Vabariigi Valituse määrus 19.12.2008 nr 74 „Kutsetunnistuse statuut ja 

vorm“  

Link RT-sse: https://www.riigiteataja.ee/akt/106072016019  

Määrusega kehtestatakse kutsetunnistuse vorm ja kinnitamise, vormistamise ja väljastamise 

kord ning kutsetunnistuse duplikaadi taotlemise, väljastamise otsustamise, vormistamise ja 

väljastamise kord. 

E-tunnistustele ülemineku jaoks tuleb koostada uus terviktekst, sest vähemalt pooltes 

paragrahvides on mõni tehniline nüanss, mis viitab paberil plankide kasutamisele. 

Õigusakt: Vabariigi Valituse määrus 19.12.2008 nr 74 „Haridust tõendava 

dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ja 

aruandluse kord“  

Link RT-sse: https://www.riigiteataja.ee/akt/112122017035  

Määrus reguleerib üldhariduskooli, kutseõppeasutuse, rakenduskõrgkooli ja ülikooli 

lõpudokumentide plankide ning üldhariduskooli hõbe- ja kuldmedalite tellimist, väljastamist, 

tagastamist ja aruandlust, sõltumata õppeasutuse õiguslikust vormist. 

E-tunnistustele ülemineku korral tuleb määrusest läbivalt eemaldada plankidega seonduv ja 

jääb alles medalitega seonduv.  E-tunnistusele erinevate haridustasemete lõikes etapiviisilise 

ülemineku korral tuleb määruse paragrahvis 1 „Reguleerimisala“ täpsustada 

haridustasemed, mille osas on üle mindud e-tunnistustele ja ei toimu tegevusi plankidega. 

Õigusakt: Vabariigi Valituse määrus 05.08.2004 nr 265 „Eesti Hariduse 

Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus“  

Link RT-sse: https://www.riigiteataja.ee/akt/114022018004 

Määrusega sätestatakse riikliku registri „Eesti Hariduse Infosüsteem” pidamise ja ülesehituse 

põhimõtted, andmete esitamise ja andmetele juurdepääsu kord ja andmekoosseisud. 

E-tunnistustele ülemineku kontekstis on oluline määruse peatükk 3 „Haridust tõendavate 

dokumentide alamregister“. 

Selles peatükis on praegu selle alamregistri eesmärgina kirjeldatud lõpudokumentide 

väljastamise üle arvestuse pidamist ja andmete esitamise aluseks on väljastatud 

https://www.riigiteataja.ee/akt/109022016013
https://www.riigiteataja.ee/akt/106072016019
https://www.riigiteataja.ee/akt/112122017035
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lõpudokument. E-tunnistustele ülemineku korral lisanduvad eesmärkide hulka 

lõpudokumentide säilitamine ja ligipääsu võimaldamine ning andmete esitamise alus on 

otsus väljastada lõpudokument. Tuleb muuta kutse- ja kõrghariduse lõpudokumentide 

andmekoosseisu kirjeldavat lõiku (§12 lõik (1)). Selle võiks vormistada sarnaselt üldhariduse 

lõpudokumentide andmekoosseisu kirjeldava lõiguga (2) ehk viidata statuudi määrusele ja 

seega vältida sarnase esitamist mitmes määruses. Tuleb muuta ka andmete esitamise korda 

(§14) nii, et andmete esitajad hakkavad olema õppeasutused. 

Kui ka kutsetunnistusi välja andma e-tunnistustena EHIS-s, siis tuleb põhimäärusesse sisse 

viia vastav täiendus, sest praegu EHIS-l puudub igasugune puutumus kutsetunnistustega. 

Sellisel juhul hakkab olema tegemist haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide 

alamregistriga. 

Õigusakt: Vabariigi Valituse määrus 28.05.2009 nr 79 „Kutseregistri põhimäärus“  

Link RT-sse: https://www.riigiteataja.ee/akt/129072016015  

Määrusega sätestatakse riikliku registri „Kutseregister” pidamise eesmärk, registri ülesehitus 

ja andmekoosseisud, registrisse kantud andmetele juurdepääsu andmine ja registri pidamise 

kord. Määruses sätestatakse pigem põhimõtted jättes kõrvale tehnilised üksikasjad. Tänu 

sellele ja arvestades asjaolu, et kavandatava lahenduse korral hakatakse digitaalseid 

kutsetunnistusi säilitama ja ligipääsetavaks tegema mitte otseselt Kutseregistris, vaid 

EHIS-es, pole e-tunnistustele ülemineku jaoks selles määruses muudatusi vaja teha. 

 

12.4 Haridus- ja teadusministri määrused 

Õigusakt: Haridus- ja teadusministri määrus 01.09.2010 „Kooli õppe- ja 

kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed 

ning dokumentide täitmise ja pidamise kord“  

Link RT-sse: https://www.riigiteataja.ee/akt/13352237  

§ 10. Klassi ja kooli lõpetamise märkimine õpilasraamatusse: tsitaat „(2) Õpilasraamatusse 

märgitakse lõputunnistuse number ja väljaandmise kuupäev. Lõputunnistuse kättesaamist 

kinnitab õpilane või volitatud isik allkirjaga“. E-tunnistustele ülemineku korral lõputunnistuse 

numbri ning väljaandmise kuupäeva õpilasraamatusse kirjutamise kohustus ei oma enam 

mõtet, sest need andmed hakkavad olema kätte saadavad e-tunnistuste keskkonnast. 

Lõputunnistuse kättesaamist enam allkirjaga ei kinnitata. 

5 peatükk „Lõputunnistuste ja hinnetelehtede plankide arvestamise raamat“: E-tunnistustele 

üleminek korral tuleb seda peatükki muuta, sest plankidega enam ei tegeleta ja seega 

lõputunnistuste ja hinnetelehtede plankide arvestamise raamatut enam ei täideta. Jääb alles 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129072016015
https://www.riigiteataja.ee/akt/13352237
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varasemalt täidetud lõputunnistuste ja hinnetelehtede plankide arvestamise raamatu 

säilitamise kohustus. 

Õigusakt: Haridus- ja teadusministri määrus 01.09.2013 nr 23 

„Kutseõppeasutuse arendustegevust ja õppekasvatustööd 

käsitlevate kohustuslike dokumentide nõuded ja dokumentide 

pidamise kord“. 

Link RT-sse: https://www.riigiteataja.ee/akt/129082013016  

§ 8.  Õpilaste ja õpitulemuste register: tsitaat lõige (2) punkt 10) „…lõputunnistuste, 

hinnetelehtede, õiendite ja muude kooli poolt väljastatud tunnistuste või nende duplikaatide 

seeriatähis ja number“. E-tunnistustele ülemineku korral lõputunnistuse ja hinnetelehtede 

numbrite kohustuslik kirjutamine õppeasutuse õpilaste ja õpitulemuste registrisse ei oma 

enam mõtet, sest need andmed hakkavad olema kätte saadavad e-tunnistuste keskkonnast. 

§ 11.  Riiklike lõpudokumentide register: E-tunnistustele ülemineku korral õppeasutuses 

lõpudokumentide registri pidamine dubleeriks e-tunnistuste keskkonda. Lõige 2 punktis 8 

mainitud saaja allkirja ei saaks sellesse registrisse enam kanda, sest e-tunnistuste saaja ei 

anna enam allkirja. 

 

12.5 Muud õigusaktid 

Pisteliselt läbi vaadatud muude väljaandjate määrustes jäi silma, et kohati viidatakse 

lõputunnistuse koopiale. Juhuslikult valitud näited: Pärnu Linnavolikogu määrus 19.09.2103 nr 

21 Sotsiaaltoetuste kord „Taotlusele tuleb lisada lõputunnistuse koopia“ või Sotsiaalministri 

määrus 16.06.2005 nr 82 Proviisori ja farmatseudi kvalifikatsioonieksami korraldamise 

tingimused „Avaldusele lisatakse järgmiste dokumentide koopiad … meditsiinikooli diplom või 

tunnistus“. Praeguste määruste alusel avaldusi menetlevad ametnikud on harjunud saama 

paberkandjal koopiat. Tuleb vältida, et pärast e-tunnistustele üleminekut jäädakse erinevates 

ametiasutustes nõudma paberil dokumendi esitamist. Seepärast tuleb selgitada, et pärast 

e-tunnistustele üleminekut tähendab lõputunnistuse koopia esitamine e-tunnistuste 

keskkonnas e-tunnistusele ligipääsu andmist.  

Otsingumootori kaudu tehtud otsing tõi välja õppeasutuste siseselt kehtestatud 

lõpudokumentide väljastamist käsitlevad korrad.  Juhuslikult valitud näited: Eesti Muusika- ja 

Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord1, Tartu 

Ülikooli diplomite, residentuuri tunnistuste ja akadeemiliste õiendite vormistamise ja 

                                                   

1 https://www.ema.edu.ee/wp-content/uploads/2015/06/Diplomi-statuut-uuele-kodulehele.pdf  

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129082013016
https://www.ema.edu.ee/wp-content/uploads/2015/06/Diplomi-statuut-uuele-kodulehele.pdf
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väljaandmise kord1. E-tunnistustele ülemineku korral tuleb neid dokumente oluliselt muuta. 

Õppeasutused peavad ka läbi mõtlema lõpudokumentide välja andmise tasumäärad. 

Nendest näidetest selgub, et muudatused ei saa piirduda ainult Haridus- ja 

Teadusministeeriumi algatatavate muudatustega. On vaja jagada teavet, mille alusel teised 

ametiasutused saaksid vaadata läbi enda poolt välja antud õigusaktid. Nendel asutustel peab 

jääma ka aega õigusaktides ja töökorralduses muudatuste tegemiseks. 

 

                                                   

1 

https://humanitaarteadused.ut.ee/sites/default/files/www_ut/kehtib_alates_01_01_2016_diplomite_residentuuri_tunnistuste_ja_aka

deemiliste_oiendite_vormistamise_ja_valjaandmise_kord.pdf  

https://humanitaarteadused.ut.ee/sites/default/files/www_ut/kehtib_alates_01_01_2016_diplomite_residentuuri_tunnistuste_ja_akadeemiliste_oiendite_vormistamise_ja_valjaandmise_kord.pdf
https://humanitaarteadused.ut.ee/sites/default/files/www_ut/kehtib_alates_01_01_2016_diplomite_residentuuri_tunnistuste_ja_akadeemiliste_oiendite_vormistamise_ja_valjaandmise_kord.pdf

