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Dokumentide loomine
• Organisatsiooni igapäevatöö tulemusena tekib
hulgaliselt dokumente, mis sisaldavad
informatsiooni/teavet.

Kaasaegne
teabehaldus (3)

• dokument vs arhivaal?

• Dokumentide loomisel tuleb aluseks võtta
dokumendi liik ja säilitustähtaeg - nõue tagada
dokumendi tõestusväärtus kohustusliku säilitustähtaja
kestel, arhiveerimise võimalusest.
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Dokumendi omadused

Dokumentide (kirjade) loomine

 Autentsus - ehtsust on võimalik kindlaks teha.

Dokumentide loomisel on reeglid!

 Usaldusväärsus

◦ Kirjastandard EVS 882-1:2013/AC:2015

 esitatud sündmused ja faktid olid täpselt sellised, nagu
nad dokumendis on esitatud. Dokumendi andja (autor)
tegutses pädevuse piires ja järgis kehtivaid dokumentide
haldamise reegleid.

 Terviklus - täielik, seda pole muudetud
 Kasutatavus - asukohta saab kindlaks teha, kättesaadav,
esitatav ja tõlgendatav
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Kirjastandard!

◦ Riiklikud õigusaktid (TKTA vm
tegevusvaldkonda reguleerivad õigusaktid
vajadusel)

◦ „Hea tava“, organisatsioonisisesed
kokkulepped

Nõuded dokumendile

Standard käsitleb kirjana ameti- või ärikirju - kirja
mõistet selgitatud kirja omaduste kaudu.

Dokumendil on kohustuslikud elemendid ja lisaks
nendele dokumendi liigile omased elemendid.

◦ Kiri on sisult erinevate dokumentide üldistatud nimetus.
◦ Kirjad võivad olla eri kandjatel – paberil või digitaalsed
(määrab edastamisviis)
◦ Kirja vormistusreeglid on otstarbekas aluseks võtta teiste
adresseeritavate dokumentide (tellimiskiri, avaldus, tõend,
teatis jt) vormistamisel, kui eraldi reegleid ei ole kehtestatud
õigusaktide või muude standarditega.

Dokumendi kohustuslikud elemendid on:
1) dokumendi andja (autor)
2) kuupäev
3) sisu
4) allkirjastaja või sisu kinnitaja või märge
asutuse automaatse kinnituse kohta.

Kirjastandardist – elementide vormistamine!
23.01.2019
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Nõuded dokumendile (2)

üldplank

kirjaplank
SA LILLEKE

SA LILLEKE

 Dokumendi tekst peab olema täpne, keelelt ja
stiililt korrektne, üheselt arusaadav ja lühike.
 Eestikeelne dokument peab vastama eesti
kirjakeele normile.
 Dokument võib olla allkirjata, kui allkirja nõue ei
tulene õigusaktist ning dokumendi autentsus,
usaldusväärsus ja terviklus on tagatud (dokumendi
omadused)

kontaktandmed

Kontaktandmetevälja eraldi ei ole!
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Dokumentide elemendid

Dokumentide elemendid (2)

• Aadress – adressaadi (isiku v organisatsiooni)
sideandmed (sõltuvad saatmisviisist) Vajadusel

• Allkiri – V (kohustuslik, kui see on sätestatud
õigusaktides ning kui kirjaga võetakse kohustusi või
antakse õigusi)

• Adressaat – organisatsioon või isik, kellel kiri
saadetakse. Kohustuslik, e-kirja puhul – V
Mari Vusserdaja
Avalik Kool
direktor

• Allkirjastaja – isik, kellel on õigus anda oma allkirja
autorina, autori nimel või volituse alusel – K

Kükametsa Vallavalitsus

• Autor – kirja sisu eest otseselt vastutav
organisatsioon või isik – K
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Dokumentide elemendid (4)

Dokumentide elemendid (3)
• Juurdepääsumärge – kasutamise korda tähistav
märge – V (võib vormistada e-kirjal enne pealkirja)

• Kuupäev – kuupäev, mil kiri allkirjastati või
registreeriti ja lõplikult fikseeriti kirja sisu – K

• Kontaktandmed – autori koha- ja sideandmed – K,
e-kirjal V

• Lisaadressaat – organisatsioon v isik, kellele
kiri saadetakse teadmiseks (“Teadmiseks”) - V
• Lisamärge – märge kirjale lisatud
dokumendile osutamiseks – V

• Kontaktandmetes näidatakse posti teel saadetavate
kirjade puhul vähemalt postiaadress. E-kirjade puhul
e-posti aadress, telefoninumber.

• Koostaja – dokumendi kavandi ettevalmistanud isik –
V
23.01.2019
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• Logo – dokumendi autorit identifitseeriv visuaalne
kujund – V (õigusaktis sätestatud juhtudel K)
23.01.2019
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Dokumentide elemendid (5)

Ametlik/mitteametlik „kiri“

• Pealkiri – kirjale antud nimetus (sisu avatav, nimetav kääne)

-K

• Seosviit – sissetulnud kirja kuupäev ja viit
väljamineval vastusel (“Teie”); e-kirjal teema või
tekstiväljal - V
• Tekst – kirja põhisisu - K
• Pöördumine - V
• Lõputervitus - V

◦ E-kirja väärtust saab hinnata sisu järgi
◦ E-kiri „dokumendina“ (mistahes teabekandjale
jäädvustatud teave, mis on küllaldane faktide

või toimingute tõendamiseks)

◦ Millal on ametlik?
◦ Tulenevalt sisust?
◦ Kokkulepetest?
◦ Mis rollis oleme?

• Viit – kirja registreerimisel antud tähis - V
23.01.2019

E-kiri – kiri, mille edastamisviis - e-posti teel

13

23.01.2019

14

Organisatsioonisisene
õigusakt
• Õigusakt – dokument, mis sisaldab seadusandliku
organi või muu ametiasutuse ametlikku otsust
• Käskkiri, korraldus, otsus (põhitegevus, personal,
finants)

Teised
dokumendid

Antakse välja kas

◦ kõrgemalseisvate asutuste või korralduste täitmiseks või
◦ Initsiatiivkorras.

ORGANISAT SIO ONISISENE ÕIGUSAK T (OTSUS)
PROTOKOLL

PS! Erasektoris võetakse vastu üldjuhul otsuseid –
JUHATUSE OTSUS
23.01.2019
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Protokollimisega seotud riskid

Protokollide loomine
Koosoleku osalemine, erinevad rollid:
juhatamine, osalemine, protokollimine.

Protokollimistega seonduv „risk“:
◦ Vead vormistamises (kohustuslikud elemendid)
◦ Vead sõnastuses – otsustes!

Protokollimine

◦ nõupidavaorgani volitused
◦ hilisem arusaamine
◦ sihtrühmale suunatus

◦ Kuidas protokollida, et kõik hiljem
kirjapandut ühtviisi mõistaksid?
◦ Millised on protokollimisele esitatavad
nõuded?
◦ Ühtsed reeglid, dokumendipõhjad?
23.01.2019
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Organisatsioonil ei ole see ainult „ajaloo
jäädvustamine“ vaid otseselt kodanike, partnerite
ja õigusmõistjate ees kindluse tagamine!
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Protokolli sisuline loomine

Üldised eksimused protokollides
 Puudu dokumendi andja (autor), üldplank
 Puudu nõupidavaorgani nimetus
 Osalejad tähestikulises järjekorras (v ametinimetuste järgi)
 Registreerimislehe lisamisel märkida osalejate arv
 Külalisel/kutsutul puudu ametinimetus, organisatsioon
 Päevakorrapunkti sõnastus (nimetav kääne)
 Otsuste sõnastamine

Protokoll võib olla sõna-sõnaline, kokkuvõttev või
ainult vastuvõetud otsuseid kajastav
Organisatsioonisisene kokkulepe, kuid samas tuleb
arvestada sihtrühmaga (kellele protokoll on suunatud,
mis on selle eesmärk, mida peab kajastama)
◦ Vajalikud kokkulepped
◦ Arusaadavus lugejale (järelevalve, audit, „lubatud
lugejad“)
◦ Eriarvamuste kajastamine

Mis on edasine tegevus – kokkuvõte otsusena?
Mitu otsust – nummerdamata!

 Protokolli registreerimine
23.01.2019
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Otsuste sõnastamine
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Protokoll või memo

Otsuste sõnastamine

Millal, mis?

◦ Arvestada päevakorrapunktiga
◦ Nõupidavaorgani roll, volitused
◦ Õigusaktidest tulenevad nõuded
◦ Mis on edasine tegevus – kokkuvõte otsusena?
◦ Mitu otsust – nummerdada (kuidas hiljem neile
viidata?)

• Memo on informatiivne dokument, mis
dokumenteerib ja kajastab protokollimist
mittevajavate toimingute (kohtumised, külaskäigud,
otsused ja kokkulepped) käiku.

Otsus:
„ Võtta eelpool nimetud informatsioon teadmiseks“ või
„Antud päevakorrapunktis nimetatud informatsioon on
võetud teadmiseks“ või tuua välja, mis on see info.
23.01.2019
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• Memo lihtsustab organisatsioonisisest
teabevahetust: olulist infot saab vahetada ilma
aeganõudvaid koosolekuid kokku kutsumata.

23.01.2019
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Protokoll või memo (2)

Koosolek e-posti teel

 Memo informeerib neid, kes peaksid
informeeritud olema, sellest, mida nad peaksid
teada saama.

◦ Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib otsuseid
vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite
kaudu koosolekut kokku kutsumata, toimub nt e-posti
teel
◦ Liikmetele saadetakse kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis otsuse eelnõud ja vajalikud
materjalid ning määratakse vastamise tähtaeg (ei või
olla lühem kui viis tööpäeva)
◦ Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt
hääletab üle poole liikmetest. Liikmed saadavad
vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 Memo võib olla arhiveeritav dokument, st
memos kajastatav peab hilisemate probleemide
vältimiseks olema võimalikult objektiivne.

Ühtsed põhimõtted, põhjad?

23.01.2019
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Kust leida infot abi saamiseks?
 Eesti Keele Instituut - http://portaal.eki.ee/
 EKI keelenõu, keelenõuanne

Levinuimad eksimused
dokumentide koostamisel

 EKI e-keelenõu - http://kn.eki.ee
 ÕS 2018 https://www.eki.ee/dict/qs/

TÜÜPILISIM AD ÕIGEKIRJAVEAD
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Levinumad eksimused
 Keeleabi, vt https://keeleabi.eki.ee
 Lühendid (näiteid: jm, k.a, jne, st; reg-kood (liitsõna

lühendamisel); AS, OÜ
 Komakasutus
 Jutumärgid
 Mõttekriips või sidekriips
 Tühikud lausetes (pärast sõna, enne koma/punkti ei jäeta
tühikuid)

Dokumendiringluse
korraldus

 Vt veel Selge keele põhimõtted
https://selgesonum.ee/selge-keele-pohimotted/
23.01.2019
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Dokumendiringluse etapid

Dokumendiringlus
Dokumendiringluse all mõeldakse: dokumentide
liikumist organisatsioonis nende saamise või
koostamise momendist kuni täitmiseni või
väljasaatmiseni. Eesmärk: operatiivne ja sihipärane
Töötatakse välja põhiliste dokumendiliikide
ringlemise protseduurid (määrab kindlaks nõuded
eri dokumendirühmade liikumisele)
◦ Registreerimise eesmärgiks süsteemides on tõestada
dokumendi loomist või hõlmamist
23.01.2019
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 Dokumentide vastuvõtmine
 Esialgne läbivaatamine
 Registreerimine
 Registreerimise eest vastutab isik, kes
dokumendi(d) sai
 Registreerimise vajadus – tulenevalt sisust!
 Suunamine läbivaatamiseks juhtkonnale või
täitmiseks pädevatele ametnikele
 juhi poolt - läbivaatamine, resolutsiooni
märkimine
23.01.2019
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Dokumendiringluse etapid (2)

Dokumendi registreerimine
• Registreerimine – hõlmatud dokumendi või teaviku andmete

 Suunamine täitmiseks
 Täitmise kontrollimine
 Lahendamine
 Kooskõlastamine (vajadusel)

 Allkirjastamine, kuupäeva märkimine
 Registreerimine, st lahendustulemuse märkimine
dokumendiregistrisse
 Märge dokumendi lahenduse osas (kui vastust nt ei
koostatud)

 Vastuse väljasaatmine.
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•Registreerimise põhinõuded
• ühekordne
• algatusdokumendi järgi (kirjade puhul)

Registreerida tuleb – organisatsioonis loodud/saadud
dokumendid vastavalt õigusaktides toodud
nõuetele (või organisatsioonisisesel kokkuleppel), nt
 õigusaktid
 protokollid
 aktid
 lepingud
 saabunud ja väljasaadetavad dokumendid

• juhtkond vaatab dokumendid läbi ja märgib nendele korralduse asja
lahendamise käigu kohta (resolutsiooni)
• dokumendiga seotud asi (küsimus) lahendatakse ja dokumendi
käsitlemise käigus koostatakse ning vormistatakse vastusdokument
või teostatakse toimingud
• kontrollitakse asjade tähtaegset täitmist
• tehakse teatavaks vastus, asja lahendamise tulemus.

◦ Menetlemine tähendab mingi küsimuse
lahendamiseks tarvilikke ja kindlas järjestuses
tehtavaid toiminguid.

kirjad (märgukirjad, taotlused, teabenõuded)

 muud õigusaktides ettenähtud dokumendid
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Regulatsioonid sisemises korras
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Regulatsioonid sisemises korras (2)

 Dokumendiringlus, dokumentide
menetlemine
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Dokumentide menetlemine

Registreeritavad dokumendiliigid

◦

terviklikkuse kontrollimine ja viida andmine.
• tõestuse loomine dokumendi olemasolu ja dokumendi
hõlmamise kohta dokumendihaldussüsteemis
• menetlusse võtmine teda dokumendihaldussüsteemi
kandes



dokumendiringluse kord või skeemid;
dokumendiregistrid, registreeritavad
dokumentide liigid, kes vastustab?
dokumentide tähistuste süsteem (dokumentide
liigitusskeem);
dokumentide läbivaatamiseks esitamise või
saatmise kord; resolutsioon;
dokumentide täitmiseks suunamine, liikumine;
täitmine ja tähtaegade lahendamise kontroll
35








organisatsioonisisene dokumentide
kooskõlastamise (dokumendi kavandi/eelnõu
menetlemine);
kinnitamist nõudvad dokumendid;
kooskõlastamist vajavad dokumendid (teiste
organisatsioonidega);
organisatsioonisisene dokumentide
teatavakstegemise kord;
ametliku kinnitusega tõestamise kord
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koopiate, ärakirjade, väljavõtete kinnitamine
oluline – kellel on selleks õigus!
36
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Akti koostamine

Teabehalduse järjepidevus
Organisatsiooni teabehalduse korraldus (sh
dokumendihalduse korraldus!) peab tagama:
 teabe kvaliteedi ja kättesaadavuse
 teabe hoiu, vahetamise ja kasutamisega
seotud riskide maandamise ja kulude
vähenemise
 teabehalduse järjepidevuse ametniku või
töötaja teenistus- või töösuhte lõppemisel,
töökorralduse muutmisel ning ametniku avaliku
võimu teostamise õiguse peatumise või töötaja
ajutise äraoleku ajal.
37

23.01.2019

Dokumendihalduse (tekkinud dokumentide/info)
üleandmine vormistatakse aktiga
◦ kui lahkub organisatsiooni või struktuuriüksuse juht
või
◦ kui seda nõuab vahetu juht, üleandja või
vastuvõtja.

PS! Eriarvamuse vormistamine
◦ millega pole nõus
◦ miks
◦ ettepanekud
23.01.2019

Kuidas edasi, mida teha?

Kuidas edasi, mida teha?

Mida teha, teeme endale selgeks…..

Mida teha, teeme endale selgeks…..

 mis on dokumentide (teabe) säilitustähtajad

 milliseid funktsioone organisatsioon täidab

◦ kui kaua millist teavet alal hoida ja hoiame just nii kaua

 millised õigusaktid reguleerivad organisatsiooni
tegevusi, millest tuleb lähtuda ja miks

 kuidas dokumendid (info) liiguvad, kas ja mida
on vaja registreerida ja kuidas neid menetleda

 mis dokumendid meil tekivad, millisel

◦ eelistame elektroonilisi dokumente
paberdokumentidele

teabekandjal
◦ millist teavet, kes vajab, mis mahus, mis kujul (kasutajate
vajadused)
◦ kogume ainult vajalikku teavet, kasutame olemasolevat
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 kus dokumente hoitakse
◦ tagame teabe turvalise hoidmise
◦ tagame läbipaistvuse
23.01.2019
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Tänan kuulamast ja
edukat teadmiste rakendamist!

Janne Kerdo
Kerdo ja Partnerid OÜ
janne.kerdo@gmail.com
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