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Koolituse kogumaht 
(akadeemilistes tundides) 

 

  
Koolituse kogumaht kokku 25 

sh auditoorne töö 13 
sh praktika õppekeskkonnas 9 

sh praktika töökeskkonnas - 
sh koolitaja poolt tagasisidestatav iseseisev töö 3 

  

Õppekava koostamise 
alus 

Sekretär, tase 5 kutsestandard kompetents: 
B.3.1 Dokumentide haldamine ja arhiivitöö korraldamine 
Juhiabi, tase 6 kutsestandard kompetents: 
B.3.1 Dokumentide haldamine ja arhiivitöö korraldamine 

Sihtgrupp 

Koolitusele on oodatud ettevõtete sekretärid, juhiabid, personalitöötajad, 
raamatupidajad jt, kes puutuvad või hakkavad kokku puutuma 
dokumentide koostamise, haldamise ja arhiveerimisega. 

Õppe alustamise 
tingimused 

Vähemalt keskharidus või sellega võrdsustatud haridustase. Arvuti 
kasutamise oskus tavakasutaja tasandil. Koolitusel osalemine eeldab arvuti 
kasutamise võimalust. 

Õppe eesmärk 

Koolitus koosneb kahest moodulist: dokumendihaldus ja arhiivihaldus. 
Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest dokumendi- ja arhiivihalduse 
korraldamisest. 

Õpiväljundid 

Dokumendihalduse mooduli läbinu: 
 teab erinevaid dokumentide liike ja mõistab dokumendihalduse 

vajadust; 
 teab dokumentide liigitamise põhimõtteid;  
 oskab koostada ja vormistada dokumente, neid registreerida, 

säilitada ja hävitada; 
 teab, kuidas korraldada dokumentide elukäiku vastavalt 

organisatsioonis kehtestatud korrale; 
 tunneb dokumendihaldussüsteemi (DHS) töö põhimõtteid ja 

dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivaid õigusakte; 
 teab andmekaitse reegleid ning mõistab nende vajadust. 
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Õpiväljundid 

Arhiivihalduse mooduli läbinu: 
 valmistab dokumente (toimikud, sarjad) ette arhiivi andmiseks 

vastavalt õigusaktidele, juhistele ning organisatsioonis kehtestatud 
korrale; 

 kasutab dokumentide arvele võtmiseks ja otsinguks arhiivi koosseisu 
ülevaadet; 

 jälgib dokumentide säilitamise nõudeid vastavalt kehtestatud korrale 
(niiskus, temperatuur, valgus jms); 

 teab digitaalse arhiveerimise põhimõtteid ning meetodeid 
teab dokumentide hävitamise nõudeid. 

Õppesisu 

Dokumendihalduse moodulis käsitletavad teemad (8 tundi auditoorset tööd, 
8 tundi praktikat õppekeskkonnas ning 3 tundi iseseisvat tööd): 

 organisatsioonis kasutusel olevad dokumendiliigid, nende 
vormistamine ja kohustuslikud rekvisiidid; 

 dokumendi paber- ja elektrooniline vorm; 
 dokumendiloetelu. Sarjade moodustamine; 
 dokumentide säilitusaegade määramine: seadusandluse nõuete ja 

organisatsiooni vajaduste arvestamine; 
 dokumendiloetelu kinnitamine ning selle muutmise kord; 
 dokumendiringlus; 
 tööjaotus dokumendihalduse valdkonnas; 
 erinevate dokumendiliikide koostamise, registreerimise ning 

kasutamise protseduurid; 
 dokumendihaldussüsteemide tutvustus ning töö põhimõtted (nt. 

Amphora); 
 andmekaitse dokumendihalduses. 

Arhiivihalduse moodulis käsitletavad teemad (5 tundi auditoorset tööd ning 1 
tund praktikat õppekeskkonnas): 

 dokumentide süstematiseerimine; 
 nõuded dokumentide arhiveerimisele; 
 milliseid arhiivitarvikuid kasutada; 
 digitaalne arhiveerimine; 
 arhiiviseadus ja arhiivieeskiri, arhiivihaldust käsitlevad standardid; 
 digitaaldokumentide arhiveerimist ja säilitamist reguleeriv 

õiguskeskkond; 
 pikaajalise säilitustähtajaga digitaaldokumentide arhiveerimise ja 

säilitamise probleemid ning lahendused; 
 arhiivitoimingud; 
 oluliste e-kirjade säilitamine; 
 pilvepõhistest dokumendihaldussüsteemidest ja digitaalarhiivi 
 keskkondadest - kuidas valida sobivaim; 
 digitaalse fotopärandi arhiveerimine ja säilitamine; 
 arhiveerimine ja hävitamine dokumendihaldussüsteemis; 
 andmete migreerimine dokumendihaldussüsteemist; 
 digiteerimise korraldus, riskid ja kulude analüüs. 


