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1. ID-kaardi üldmõisted
Kaardilugeja
Kaardilugeja (kiipkaardilugeja) on seade, millega saad ID-kaarti
elektrooniliselt kasutada. Kaardilugeja on ühenduslüli ID-kaardi ja
arvuti vahel, selleks ühenda lugeja arvuti külge. Kõik uuemad
arvutid toetavad kaardilugejate kasutamist, mõnele arvutile on
kaardilugeja juba tehases sisse ehitatud.

Abiliin
ID-kaardi abiliini number on 1777. Võid kasutada ka pikemat
numbrit 630 4084, näiteks välismaalt helistades (sel juhul vali ette
Eesti kood +372) või kui lühinumbritele helistamine on Sinu asuko-
has piiratud. Abiliinile pead tingimata helistama, kui Sinu ID-kaart
on kadunud või varastatud. Abiliinile helistades peatatakse Sinu
sertifikaatide kehtivus ja kaardiga ei saa enam Sinu nimel keegi
teine tegutseda.

Kui soovid tehnilist infot või nõu ID-kaardi stardikomplekti
paigaldamise ja ID-kaardi kasutamise kohta, helista Elioni tehnilise
toe telefonil 0 800 9966.

PIN-koodid
PIN-koodid kaitsevad Sinu kaardi elektroonilisi funktsioone – isiku-
tuvastust ja digitaalallkirjastamist. Mõlema funktsiooni jaoks on
eraldi PIN-kood. Ära muuda neid ühesuguseks ja ära kirjuta ka
kuhugi üles, vaid jäta meelde. Kaardilugejaga varustatud arvutis
saad oma PIN-koode muuta nii tihti, kui soovid. Lisaks on kolmas
kood, PUK-kood, mis on vajalik juhul, kui mõni PIN lukku läheb –
siis saad PUK-i abil PIN-i jälle avada.

Digitaalallkiri
Digitaalallkiri on seaduslikult samaväärne omakäelise allkirjaga ja
selle abil saad arvutis korraldada suvalist asjaajamist, mida pidi
siiani tegema paberil. Digitaalallkirja kasutamist võid paluda ja
nõuda kõigilt inimestelt ja organisatsioonidelt, kellega suhtled
isiklikke või tööasju ajades.

Sertifikaadid
Sertifikaadid on AS Sertifitseerimiskeskuse poolt igale ID-kaardi
kasutajale väljastatud elektroonilised tõendid, millega saad kasu-
tada kaardi elektroonilisi funktsioone: isikutuvastust ja digitaal-
allkirjastamist. Igal ID-kaardil on kaks sertifikaati ja need on 
ID-kaardile kantud juba kaardi valmistamise ajal.

Teeninduspunktid
Teeninduspunktid on pangakontorid, mis pakuvad ID-kaardiga 
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Õnnitleme Sind ID-kaardi
stardikomplekti ostmise
puhul!
ID-kaardi omanikuna on Sul võimalik lihtsustada oma igapäevast
asjaajamist oma isiku tõendamisega ja digitaalallkirja andmisega
interneti vahendusel. 
Eesti seadusandlus annab digiallkirjale tavaallkirjaga samasuguse
õigusliku staatuse, seetõttu võid oma suhtluspartneritelt ja asu-
tustelt alati nõuda digitaalallkirja kasutamist. Digitaalallkirjaga võid
vormistada kõiki dokumente, mida seni pidid vormistama paberil
või ametiasutusse kohale minnes. 
Samuti saad ID-kaardiga sisse logida kõikidesse veebikeskkonda-
desse, mis ID-kaardi kasutust toetavad (nt. Kodakondsus- ja Migrat-
siooniameti infosüsteem, e-Maksuamet, eesti.ee, e-kool, CV online,
hanza.net, U-net, www.pension.ee jt.). 
Nendes keskkondades ID-kaardiga asju ajades, vabaned mitmete
kasutajanimede ja paroolide meelespidamisest ja koodikaartide
kasutamisest. Vali lihtsus ja vabadus!



Jadapordiühendusega lugeja ühendamiseks lülita arvuti välja. 
USB-lugeja võid ühendada ka arvuti töötamise ajal.

Peale kaardilugeja ühendamist võib arvuti küsida kaardilugeja
draivereid. Uuematel Windowsi versioonidel on paljude lugejate
draiver juba sisseehitatud ja arvuti tuvastab ise lugeja tüübi ning
paigaldab vajalikud draiverid. Vanemad Windowsid võivad mõne
lugeja puhul nõuda kasutajalt draiveri paigaldamist. Seda pole vaja
käsitsi teha, sest selle eest hoolitseb ID-kaardi paigaldustarkvara
(vt järgmine peatükk). Kui Windows küsib ja paigaldab lugeja tark-
vara, tuleb vajutada nuppe Next, kuni paigaldus lõpeb ja seejärel
Finish. Peale lugeja ühendamist, kui Windows on draiverite
otsimise lõpetanud, tuleb käivitada ID-kaardi paigaldustarkvara (vt
järgmine peatükk).

3. ID-kaardi tarkvara
paigaldamine
ID-kaardi tarkvara paigaldamiseks on töötatud välja paigaldustark-
vara, mis paigaldab arvutisse mugavalt ja lihtsalt kõik ID-kaardiga
töötamiseks vajalikud komponendid – kaardilugeja ja ID-kaardi
draiveri, DigiDoc Clienti ja muu vajaliku. Paigaldustarkvara on
mõeldud Windowsi ja Internet
Exploreri kasutajatele. Kui kasu-
tad mõnd muud operatsiooni-
süsteemi või brauserit, vaata
täiendavaid juhiseid veebist
aadressilt www.id.ee

ID-kaardi tarkvara automaat-
seks paigaldamiseks sisesta
arvutisse ID-kaardi stardikom-
plektis olnud CD või käivita
paigaldus veebis aadressilt
http://www.id.ee/installer

Esimese sammuna palutakse
valida keel. Klõpsa soovitud
keelele.

Peale keelevalikut laetakse
Sinu arvutisse komponendid,
mis on vajalikud tarkvara automaatseks paigaldamiseks. Selle käi-
gus võidakse näidata üht või mitut alljärgnevale sarnast hoiatust.
Kontrolli, et tarkvara tootjaks oleks märgitud IT Grupp AS ja klõpsa
kõigis neis akendes Yes.
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seotud teenuseid: kaartide väljastus, sertifikaatide peatamine,
tühistamine ja aktiveerimine, blokeeritud kaartidele uute PIN-
koodidega ümbrike väljastamine. Teeninduspunktide nimekirja
leiad veebist aadressil http://www.sk.ee/kontorid

@eesti.ee meiliaadress
Iga ID-kaardiga on kaasas riigi poolt antud meiliaadress kujul
eesnimi.perenimi_NNNN@eesti.ee, kus NNNN on neli juhunumbrit
(aadresside kattuvuste vältimiseks, kuna sama nimega isikuid võib
mitu olla). Aadress toimib edastusaadressina – siia tulevad meilid
suunatakse ümber mõnele Sinu tegelikult toimivale aadressile.
Ümbersuunamise pead ise seadistama, juhiseid selleks vt altpoolt.

2. Kaardilugeja 
paigaldamine
Selleks, et ID-kaarti elektrooniliselt kasutada, tuleb kaardilugeja
arvutiga ühendada. Levinumad on kolm peamist ühendusliidest –
jadaport (serial), USB ja PC Card (PCMCIA).

PC Card-tüüpi lugejad on mõeldud sülearvutitele. Kasutamiseks
pista lugeja lihtsalt sülearvuti vastavasse pesasse. Samamoodi
tuleb USB-ühendusega lugeja ühendada arvuti USB-porti ning jada-
pordilugeja arvuti jadaporti. Kuna jadapordilugejad vajavad välist
toidet, on neil enamasti kaks pistikut, millest üks tuleb vaheliide-
sena ühendada arvuti PS/2 tüüpi klaviatuuriporti.

Jadapordiühendusega kaardilugeja ühendamine
arvutiga
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Nimekirjas on ka valik U-net,
mis paigaldab Java ja ID-kaardi
toe Java jaoks. Kui soovid digi-
taalallkirja kasutada teenustes,
mis on realiseeritud Java abil
(näiteks maksekorralduste
allkirjastamine Eesti Ühispan-
gas), siis märgi ära, et soovid
seda paigaldada.

Erivalikud näitab täpsemalt,
milliseid komponente ja milli-
sest allikast paigaldatakse.
Enamasti pole seda vaja, kuid
soovi korral võid siin oma
valikuid muuta. Põhi- ja erivali-
kute akna valikud on automaat-
selt kooskõlas – kui ühes mida-
gi muudad, muutub see ka 
teises.

Peale seda, kui oled oma valiku
teinud, klõpsa Alusta paigal-
dust. Paigaldusprogramm alus-
tab komponentide allalaadimist
ja paigaldamist. Iga sammu
lõpul klõpsa Jätka.

Mõne komponendi paigaldami-
seks paneb tarkvara automaat-
selt käima välise paigaldustark-
vara ja kuvab sellise hoiatuse.
See tähendab, et väline paigal-
dus tuleb lõpuni viia (tavaliselt
tuleb selleks lihtsalt klõpsata
nuppe Next ja lõpuks Finish) ja
seejärel ID-kaardi paigaldus-
tarkvara uuesti käivitada. Välise
paigalduse lõpul on soovitav ja
mõnikord ka kohustuslik arvuti
taaskäivitada.
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Kui vajalikud komponendid on Sinu arvutisse jõudnud, kuvatakse
info tegevustest, mis peavad olema paigalduseks täidetud. Kui Sul
on kaardilugeja, kuid see pole veel arvutiga ühendatud, on nüüd
õige hetk selle tegemiseks. Loomulikult võib paigaldustarkvara
käivitada ka ilma kaardilugejata, kuid sel juhul ei saa selles arvutis
ID-kaarti elektrooniliselt kasutada, vaid ainult teiste antud digitaal-
allkirju kontrollida.

Peale seda, kui oled vajalikud
tegevused sooritanud, sealhulgas
pannud valmis oma 
ID-kaardi ja PIN-koodid, 
klõpsa Jätka.

Järgmisena uurib paigaldustark-
vara Sinu arvutis juba olemas-
olevaid komponente ja selgi-
tab, mida on vaja paigaldada.
Selle sammu lõppedes paku-
takse välja nimekiri paigal-
datavast tarkvarast.

Pakutavate komponentide valik sõltub sellest, mis on Sinu
arvutisse juba eelnevalt paigaldatud. Kui Sinu arvutis on juba ole-
mas uusim vajalik komponent, siis seda nimekirjas ei näidata. 
Kui komponenti veel pole või on saadaval uuem komponent, siis
näidatakse seda nimekirjas.

Paigaldustarkvara tunneb suurt hulka kaardilugejaid ja kui mõni
neist on arvutiga ühendatud, siis valitakse nimekirjast automaat-
selt õige lugeja. Kui Sul lugejat ei ole, on nimekirjas valitud
Kaardilugeja puudub. Kui Sul on küll lugeja, kuid see pole paigal-
dustarkvarale tuntud, on nimekirjas samuti valitud Kaardilugeja
puudub, kuid sel juhul vali käsitsi Mõni muu kaardilugeja.
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4. ID-kaardi 
põhitoimingud

Üldinfo PINidest
Soovitame vahetada PINid hästi meeldejäävateks numbrikombinat-
sioonideks. Samuti soovitame neid aeg-ajalt muuta. PINe ei tohi
muuta ühesugusteks. PINe võid vahetada nii sageli, kui soovid. 

Lubatud pikkused PINidele on järgmised:
„isikutuvastuse PIN” – 4 kuni 12 numbrit
„digitaalallkirjastamise PIN” – 5 kuni 12 numbrit
PUK – 8 kuni 12 numbrit.

PINe võidakse mõnikord nimetada mitme nimega:
„isikutuvastuse PIN” = „autoriseerimise PIN” = „PIN1”
„digiallkirjastamise PIN” = „PIN2”

ID-kaart loendab automaatselt PINide sisestusi. Kui sisestad mõne
PINi kolm korda valesti, läheb see lukku ja on vaja avada. Seda
saab teha PUK-koodi abil. Kui PUK kolm korda valesti sisestada,
läheb see samuti lukku. Siis ei saa Sa ise enam kaarti avada, vaid
pead pöörduma oma kaardiga teeninduspunkti, kust saad oma
kaardi jaoks uue PIN-ümbriku. Seda tuleb teha ka siis, kui vana
PIN-ümbrik on ära kadunud ja kõik koodid ununenud.
Teeninduspunktide nimekirja leiad veebis aadressilt
http://www.sk.ee/kontorid

Miks on vaja kahte eraldi PINi? 

Kaks PINi on vajalikud eelkõige selleks, et Sa mõistaksid nende
kasutamise olulist erinevust. PIN1 sisestamine on sisult võrdne
sellega, kui Sa poes või tänaval näitad kellelegi oma isikuttõenda-
vat dokumenti. Sellega ei võta Sa endale otseselt kohustusi ja seda
võib teha üsna vabalt – muidugi mitte nii vabalt, et keegi selle
endale saaks. Seevastu PIN2 sisestamine võrdub sellega, kui
annaksid omakäeliselt allkirja vastava sisuga paberile. 
Pead olema veendunud, et info, mida PIN2 abil allkirjastad, on
tõesti see, millega Sa nõus oled. Mõtle nii – kui täpselt sama info
oleks paberile trükitud, kas siis kirjutaksid sellele käsitsi alla? Kui
midagi jääb selgusetuks, küsi alati lisainfot selle teenuse pakkujalt,
kelle keskkonnas allkirjastamine toimub. Teenusepakkuja peab
suutma Sulle digiallkirjastamisega seonduvat selgitada.
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Juhul, kui Sul on olemas
kaardilugeja ja valisid DigiDoc
Clienti paigalduse, toimub
viimase sammuna peale
paigaldust Clienti registreeri-
mine. Sisesta ID-kaart lugejasse
ja klõpsa Jätka. Nüüd küsitakse
Sinu PIN-koodi (vt alt
Elektrooniline isikutuvastus).

Paigalduse lõpul näidatakse
vastavat teadet.

Kui Sinu arvutis on kõik vajalik
juba olemas, siis annab tark-
vara juba peale arvuti seadis-
tuse uurimist järgmise teate:
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Elektrooniline isikutuvastus
ID-kaardiga saad enda isikut tuvastada mitmeid elektroonilisi
teenuseid kasutades. Kaks kõige selgemat võimalust on enda
arvutisse ID-kaardiga sisselogimine ja isikutuvastus veebis. Siin
vaatleme ainult isikutuvastust veebis. Kui soovid saada infot
arvutisse sisselogimise kohta, pöördu aadressile www.id.ee või
kohaliku arvutiadministraatori poole.

Isikutuvastus veebis ID-kaardiga toimib põhimõtteliselt sarnaselt
nagu teised isikutuvastuse vormid. Varem sai isikut tuvastada kasu-
tajanime ja parooli, koodikaartide või PIN-kalkulaatoriga. Igal vee-
bilehel oli kasutaja tuvastamiseks oma meetod, pidi meeles
pidama erinevaid kasutajanimesid ja paroole. ID-kaardi puhul pole
paroole enam tarvis – piisab kaardist ja ühest PINist. Nende abil
saad kasutada kõiki teenuseid, mis ID-kaarti toetavad.

Isikutuvastus veebis ID-kaardiga
toimib järgmiselt. Kui jõuad
mõnele veebilehele, mis soovib
Sinu isikut ID-kaardi abil tuvas-
tada, on seal tavaliselt nupp
või link Logi ID-kaardiga sisse.
Mõne veebilehe alaosad võivad
aga ka automaatselt, ilma spet-
siaalse nuputa isikutuvastust
nõuda. Igal juhul püüab arvuti
kõigepealt aru saada, kellena
soovid sisse logida. Kui arvutis on registreeritud ainult ühe ID-kaar-
di sertifikaadid, võib see samm mõnikord ka vahele jääda, sõl-
tuvalt arvuti seadistustest. Enamasti näitab arvuti sisselogimisel
umbes sellist dialoogi.

Kui selles dialoogis on iga
inimese kohta ainult üks rida,
on kõik korras – vali enda nimi
välja ja klõpsa OK. Mõnikord on
aga siin iga inimese kohta kaks
rida. Milles asi? Siis näidatakse
kõiki arvutisse registreeritud
sertifikaate. Internet Explorer 6 SP1 näitab ainult sisselogimiseks
sobivaid sertifikaate, vanemad Internet Explorerid aga näitavad
kõiki sertifikaate – ka digiallkirjastamise sertifikaate, mis sisselogi-
miseks ei sobi. Selleks, et selgitada välja, kumb sertifikaat ehk
kumb rida nimekirjas on õige, vali üks neist välja ja klõpsa View
Certificate. 
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PINide ja PUKi vahetamine
PINe saad vahetada siis, kui ID-kaardi tarkvara on Sinu arvutisse
paigaldatud ja toimib. PINide vahetamiseks käivita ID-kaardi
haldusprogramm – klõpsa Start, vali Programs, sealt ID-kaart ja 
ID-kaardi utiliit. Haldusprogramm käivitub.
Haldusprogrammis saad PINe
muuta menüüs PIN. Ava see
menüü ja vali, millist PINi
muuta soovid.

PINide muutmiseks pead tead-
ma ka vana PINi. PINi muut-
miseks avaneb aken, kuhu
pead sisestama vana PINi ja
seejärel kaks korda uue soovi-
tud PINi. Kahekordne sisestus
on vajalik selleks, et vältida
võimalikest näpuvigadest
tulenevaid segadusi.

Peale PINide sisestamist klõpsa OK. Toimub suhtlus kaardiga ja kui
sisestasid kõik õigesti, ongi PINid vahetatud. Kui midagi läks
valesti, kuvab programm veateate.

PINide lahtiblokeerimine
Kui PIN-kood on lukustunud, aga PUK-kood on olemas, saad PUKi
abil PINi avada. Selleks käivita kõigepealt ID-kaardi haldus-
programm: klõpsa Start, vali Programs, sealt ID-kaart ja ID-kaardi
utiliit. Haldusprogramm käivitub.

Nüüd vali PIN > Blokeeri lahti ja
sealt, millist PINi soovid lahti
blokeerida. Ilmub dialoog, kuhu
pead sisestama PUKi ja kaks
korda uue soovitud PINi.

Peale PINide sisestamist klõpsa OK. 
Toimub suhtlus kaardiga ja kui sisestasid kõik õigesti, ongi PIN
avatud ja uus PIN seadistatud. Edaspidi kasuta uut PINi, mille just
sisestasid. Kui midagi läks valesti, kuvab programm veateate.
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Digitaalallkirjastamine
DigiDoc Clientiga
Digitaalallkirja andmiseks
Clientiga on kaks võimalust.
Esimesel juhul vali Windowsi
failihalduris välja failid, millele
soovid digiallkirja anda.
Seejärel klõpsa nende peal
paremat hiireklahvi ja vali
menüüst Allkirjasta 
ID-kaardiga.

Teisel juhul võid programmi
käsitsi käivitada (Start >
Programs > DigiDoc > DigiDoc
Client) ning konteinerisse lisada
failid. Selleks klõpsa Clientis
nuppu Lisa fail ja leia oma ket-
talt failid, mida allkirjastada
soovid. Peale seda, kui oled
kõik soovitud failid lisanud,
klõpsa nuppu Allkirjasta.

Nüüd võib programm küsida Sinult allkirjastamise kohta käivat
lisainfot. Siia võid seda vabas vormis sisestada. Asukoha lahtrisse
võid sisestada oma asukoha. Lahtrisse Roll/resolutsioon võid sises-
tada oma seose dokumentide ja allkirjaga. Siia info sisestamine ei
ole kohustuslik ning enamasti võid siin kõik väljad tühjaks jätta,
kuid mõnikord on siia info sisestamine nõutav nt Sinu teenuse-
pakkuja või tööandja poolt (kui on tegu teenusega seotud või
tööalaste dokumentidega).
Kahtluse korral küsi lisainfot.
Peale seda, kui oled info sises-
tanud, klõpsa nuppu Edasi >.

Märkus: see infoküsimise aken võib ka mitte ilmuda. 
Selle küsimise saad ise sisse või välja lülitada, kui valid Clienti
menüüs Muuda elemendi Seaded.

Nüüd küsib programm Sinult
allkirjastamiseks PIN-koodi. 
Kui oled allkirjastatava info
sisuga nõus, siis sisesta PIN ja
klõpsa OK.

Nüüd ongi digiallkiri antud ja info Sinu ning allkirja kohta on Clienti
põhiaknas nähtaval. Täpselt samasugune pilt avaneb siis, kui avad
mõne juba allkirjastatud faili – siis näidatakse samuti konteineris
olevaid faile ja neile antud digiallkirju.
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Avaneva akna ülemine osa peab
olema sellise sisuga, nagu all-
oleval pildil, siis on tegu õige
ehk isikutuvastuse sertifikaadi-
ga. Kui isik on välja selgitatud,
pöördub arvuti kaardilugejas
oleva ID-kaardi poole ja küsib PIN-koodi. Sisesta see.

Kui PIN oli õigesti sisestatud, siis teenus avaneb.  Muuhulgas
edastab brauser veebiteenusele Sinu nime ja isikukoodi, et
veebiteenus oskaks pakkuda just Sinu kohta käivat personaalset
sisu ja infot.

Digitaalallkirjastamisest üldiselt
Allkirjastada saab ühte või mitut arvutis olevat faili. Allkirjastamisel
paigutatakse failid konteinerisse, seejärel lisatakse konteinerile
digitaalallkiri koos kehtivuskinnitusega. Konteiner salvestatakse
arvutisse uue failina, mida võib edasi kasutada nagu tavalist faili:
meiliga saata, salvestada, kopeerida vms. 
Kõik kopeerimisel tekkivad faili
eksemplarid on originaalid.
Digiallkirja konteinerfaili
(DigiDoc-faili) laiend on .ddoc.
Hiljem saab konteineris olevaid
esialgseid faile tavapärasel
viisil vaadata ja kasutada, kuid
enam mitte muuta – peale
digitaalallkirjastamist säilib info konteineris täpselt sellisena, nagu
ta allkirjastamise hetkel oli, samamoodi nagu paberil olevaid doku-
mente peale allkirjastamist enam ei muudeta.

Digiallkiri ei ole isiku allkirja pilt arvutis, milleks teda mõnikord
ekslikult peetakse. Digiallkiri on krüptoloogiline meetod, millega
digiallkirjastamise hetkel „märgistatakse” allkirjastatav dokument
ja lisatakse sinna allkirja kehtivust tõendav kehtivuskinnitus
(sisaldab ajatemplit). Dokumendil olevat digiallkirja saab kontrolli-
da vaid DigiDoci tarkvaraga ning see tarkvara ei näita mitte
inimese allkirja pilti, vaid infot, kes ja millal on allkirja andnud.

Digiallkirja tehnoloogia on turvaline - see tähendab, et ilma vasta-
va isiku ID-kaardita ja õige PIN-koodita ei ole võimalik doku-
mendile lisada infot allkirjastaja ja kehtivuse kohta. Seega ei saa
digiallkirja võltsida.
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Konteinerfail (DigiDoc-fail)

Esialgne allkirjastatav fail (üks või mitu)

Digitaalallkiri ja kehtivuskinnitus (üks või mitu)



Aadresside aktiveerimiseks on vajalik ka kontrollvõtmete sisesta-
mine. Selleks jälgi ekraanil olevaid ja meiliga saabuvaid juhendeid.

Soovi korral võid endale edasi suunata ka ainult krüpteeritud ja
signeeritud kirjad – selleks tee märge vastava rea ette. Sel juhul
suunatakse Sinu @eesti.ee aadressile edasi vaid kirjad, mis on
saatja poolt allkirjastatud või Sinu nimele krüpteeritud (et neid
saaks ainult Sinu ID-kaardiga avada). 
Kui saadetakse mõni „tavaline” signeerimata ja krüpteerimata kiri,
saab saatja tagasi veateate ja kiri ei jõua Sinuni.

Peale info sisestamist klõpsa
nuppu, mille nimi on Loo konto
(kui Sa pole eelnevalt siin käi-
nud) või Muuda konto (kui oled
varem juba aadresse seadis-
tanud) ning Sinu @eesti.ee
aadress ongi toimima seadis-
tatud. Hiljem võid kontot ka
ümber seadistada.

5. ID-kaardi ja 
digitaalallkirja kasutus-
võimalused
ID-kaarti saad kasutada kõigi organisatsioonide ja isikutega
suheldes. Alljärgnevalt on valik organisatsioonidest ja teenustest,
mis juba ID-kaarti toetavad. Uusim nimekiri ja info on alati saada-
val aadressil www.id.ee

Oluline on tähele panna, et Eesti seaduste järgi peavad kõik riigi-
asutused võtma vastu digitaalallkirjastatud dokumente ja pakkuma
oma veebis vastavat kasutusinfot. Seega, kui pead suhtlema mõne
riigiasutusega ja nendega dokumente vahetama, võid seda alati
teha digitaalselt ja seda ka asutuselt nõuda. Asutus peab selleks
vajadusel suutma oma asjaajamiskorda uuendada.

Maksuamet
Maksuamet pakub elektroonilisi teenuseid nii isikutele kui ette-
võtetele. ID-kaardi abil saad sisse logida Maksuameti elektrooni-
listesse teenustesse. Samuti võid esitada digitaalallkirjastatult
suvalist dokumenti, mida Maksuamet vajab. Nende seas on näiteks
avaldused FIEks ja käibemaksukohuslaseks registreerimise kohta.
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Peale allkirjastamist salvesta
dokument. Selleks klõpsa
ülemisel menüüribal nuppu
Salvesta või vali menüüst
Konteiner element Salvesta.
Sisesta asukoht ja failinimi ning
fail salvestataksegi näidatud
kohta.

Digitaalallkirjastamine DigiDoc-portaalis
DigiDoc-portaal on veebilehekülg, kus saad oma dokumente turva-
liselt säilitada ja digitaalallkirjastada. Samuti saad jagada doku-
mente teistele kasutajatele, mis on mugav viis mitmepoolseks
dokumentide allkirjastamiseks.

Portaali avamiseks suundu aadressile http://digidoc.sk.ee
Sisselogimiseks klõpsa ekraani keskel asuvat nuppu ja tuvasta end
ID-kaardi abil (vt Elektrooniline isikutuvastus. Edaspidi võid sisse-
logimiseks kasutada ka otseaadressi https://digidoc.sk.ee

Peale sisselogimist kuvatakse
portaali peaaken.

Dokumendi lisamiseks klõpsa
vasakul menüüs olevat linki
Lisa dokument ja leia oma
arvutist dokument, mida soovid
allkirjastada. Otsi see sirvimis-
nupu abil üles ja klõpsa
Salvesta. Dokument on nüüd nähtaval dokumentide nimekirjas.
Klõpsa selle nimele, siis avaneb dokumendi lähivaade ja saad
sellega sooritada erinevaid toiminguid, nt allkirjastada.

Täiendavat infot portaali kasutusvõimaluste kohta vaata veebis
olevast abiinfost. Selleks klõpsa portaalis linki Abiinfo.

@eesti.ee aadressi seadistamine
Oma @eesti.ee aadressi pead ise ümbersuunamiseks seadistama.
Korraga saad oma aadressile tulevad meilid ümber suunata kuni
viiele aadressile. Ümbersuunamisaadresse võid muuta nii tihti, kui
soovid.

Ümbersuunamiste seadistamiseks suundu kodanikuportaali
https://www.eesti.ee ja logi ID-kaardiga sisse. Seejärel klõpsa
kodanikuportaali esilehel sektsioonis Ametlik e-post linki Säti tööle.
Nüüd saad sisestada aadresse, kuhu soovid posti suunata.
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Nendesse registritesse saad nüüd end lasta kanda täiselektrooni-
liselt ega pea enam selleks paberdokumente täitma. Maksuameti
veebis saad digitaalallkirjastatud dokumendi esitada otse
dokumendiregistrisse – täpsemat infot vt www.ma.ee/e-samm

Hansapank
Hansapanga internetikeskkonda hanza.net saad sisse logida ID-
kaardi abil. Samuti saad ID-kaardi abil digiallkirjastada laenudoku-
mente. Täpsemat infot vt www.hanza.net

Eesti Ühispank
Ühispangas on võimalik ID-kaarti kasutada U-Netti sisselogimisel ja
tehingute kinnitamisel. Täiendavalt pakub Ühispank koostöös
kinnisvarafirmadega võimalust edastada panka kinnisvara hinda-
misakte digitaalallkirjastatult. Selle tulemusel ei pea klient enam
hindamisaktiga panka tulema, vaid võib selle saata meiliga.
Samuti jääb sellisel juhul hindamisakt kliendile endale alles, kuna
digitaalsete aktide puhul ei ole mõistet „koopia” – kõik edastatud
ja salvestatud failid on originaalid.

HEX Tallinn
HEX Tallinn on väärtpaberituru ettevõte, mis ühendab Tallinna Börsi
ja Eesti Väärtpaberikeskust. Nende ettevõtete kaudu toimub väärt-
paberitega kauplemiseks vajaliku keskkonna haldamine, väärt-
paberite keskregistri ja kogumispensioni registri pidamine Eestis.
HEX Tallinn pakub ID-kaardi omanikele võimalust saada e-Registri
vahendusel ülevaade oma väärtpaberikontol toimuvast ning
ettevõtetel ka oma aktsionäride nimekirjast. Pensionikeskus.ee
kaudu saab ID-kaardi omanik soovi korral liituda kogumis-
pensioniga või jälgida oma pensionikonto seisu. Lisaks aktsepteerib
HEX Tallinn digitaalselt allkirjastatud dokumente.

Kõigist ID-kaardiga seotud teenustest loe täpsemalt
http://www.hex.ee/id

Medicum
Lasnamäe Tervisekeskuses Medicumi patsientidel on võimalik näha
ID-kaardi abil meditsiinilisi andmeid oma tervise kohta Medicumi
kodulehel www.medicum.ee Veebilehe vahendusel on patsientidel
võimalik enda kohta vaadata elektroonset informatsiooni:
toimunud külastusi, tehtud uuringuid, diagnoose, laborianalüüside
vastuseid ja andmeid kindlustuse kohta. Lisaks sellele hakatakse
järk-järgult neile andmetele lisama ka muud patsiendile vajalikku
infot, nt  röntgenuuringute vastuseid, EKG-uuringute tulemusi, väl-
jakirjutatud ravimeid jne paralleelselt tervikliku digitaalse ter-
visekaardi väljaarendamisega.


