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Mida saab portaalis teha

INFOTEENUSED

Sisse logimata

Infoteenused ehk 
artiklid

Kontaktide register

riigiasutuste, 
kohalike 

omavalitsuste ja 
nende allasutuste, 

sihtasutuste jt 
kontaktandmed

Sisse logitud

Infopäringud – sisselogituna näeb inimene enda kohta käivat teavet, mis 
jookseb portaali erinevatest registritest 

Nt rahvastikuregistrilt elukoht, haigekassalt ravikindlustuse kehtivusaeg, 
PPA-lt ID-kaardi ja/või passi kehtivusaeg

e-vormid – taotlused, päringud jms, mille esitamiseks seni tuli pabereid 
täita, allkirjastada ja asutusse kohale viia, saab riigiportaalis täita. 

E-vorm saadetakse automaatselt asutusse, kes on selle süsteemi lisanud ja 
seda haldab.

Menetlusteenused – saab esitada oma andmed, digiallkirjastada ja saata 
vastavasse asutusse

Nt erinevate toetuste taotlemine



Mida saab portaalis teha

INFOTEENUSED

Oma teenused

Teavitus @eesti.ee aadressile – avaliku sektori asutused ja avalikke ülesandeid täitvad 
juriidilised isikud saavad edastada teavitusi isikutele isikukood@eesti.ee ja ettevõtjatele 

registrikood@eesti.ee aadressile. 
Teavitused jõuavad neile eesti.ee töölauale ja teade teavitusest saadetakse e-kirjana 

suunatud aadressile või SMSiga. Teenuse saamiseks tuleb @eesti.ee aadressid enne ära 
suunata igapäevases kasutuses olevale e-posti aadressile.

Nt saab tellida keele tasemeeksami, kodakondsuseksami, riigieksami, töövõimetuslehe, 
kaitseväekohustuslaste, liiklusregistri, sotsiaalkindlustusameti jm teavitusi

Teavituskalender – eraisik või ettevõtja saab teavitused kalendrivaatesse. Lisaks saab 
inimene ise oma kalendrisse lisada enda jaoks teateid (koos teavitusega). 

Ise lisatav teavitus võib olla nt sõiduki ülevaatuse lõpp.



Kes kasutavad

Eraisikud

Ettevõtjad

Ametnikud



Keelevalikud
Teenust tutvustav tekst on tõlgitud inglise ja vene keelde

E-teenustest on vaid 
retseptide teenus kolmekeelne

E-
vormide
puhul on 
vorm ise 
ainult eesti 
keeles



Teenuste tõlkimine

Infoteenused (artiklid): 

• tõlgivad teenuse omanikud või 

• meie ise tõlkebüroos

E-teenused:

• Teenuse kirjelduse tõlgib vene ja inglise keelde 
teenuse omanik. Kas teenus on mitmekeelne, 
otsustab teenuse omanik

• Tulevikus piiriülesed teenused – ei ole veel 
teada, kui mitmes keeles tuleb teenuseid 
pakkuma hakata ja kuidas tõlkimine lahendatakse



Kus kasutada automaattõlget

E-teenused

• Menüüde ja infoväljade tõlkimiseks

• Ühtluse tagamiseks koostada terminibaas



Aitäh!        
Küsimusi?


