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1 Infosüsteemi sisenemine ja väljumine 

Ettevõtja (kasutaja) saab kasutada infosüsteemi asukohas 

https://emtak.rik.ee/EMTAK/pages/klassifikaatorOtsing.jspx ilma sisse logimata 

(autentimata), sisse peab logima vaid teavituste jaoks. 

 

Ettevõtjale (kasutajale) avaneb infosüsteemi sisenemisel aken, kus kuvatakse 

 keele valik (mõjub otsingumootoris kuvatavate andmete keelele), fondi 

suurendamise võimalus ning sisselogimise võimalus. 

 

1.1 Keele muutmine 

Keele muutmine toimub rakenduse päises. 

 

 

Muutmisel kuvatakse otsingumootoris valitud keeles ajaliselt hiliseim versioon. 

Otsing tuleb käivitada vastavas klassifikaatoris. 

 

 

NB!!! Ingliskeelsete tekstide puudumisel kuvatakse vastavad tekstid eesti keeles. 

https://emtak.rik.ee/EMTAK/pages/klassifikaatorOtsing.jspx


 

 

1.2 Infosüsteemi sisenemine 

Vaikimisi avaneb ettevõtjale (kasutajale) EMTAK otsingumootor, valitud on viimane 

kinnitatud EMTAK versioon, mida saab kasutaja hiljem muuta vastavalt vajadustele. 

Infosüsteemise sisenemiseks kasutada päises linki ’Logi sisse’. 

 

 
 

Avaneb sisenemisviisi valik:  ID-kaardiga või mobiil-IDga sisenemine  

 

 

1.3 Süsteemist väljalogimine 

Väljalogimiseks kasutada päises linki ’Logi välja’. 

 

 



 

2 Otsing 

Otsingud käivituvad menüüpunktist ’Otsing’. 

 

Klassifikaatori otsing on kasutajatele vaikimisi vaade.  

Valitud punkt kuvatakse teise värviga. 

 

2.1 Klassifikaatori otsing 

Kasutaja valib versiooni ja keele (vaikimisi kehtiv versioon eesti keeles), tulemuse 

esitamise vaate, esitab päringutingimused ning käivitab klassifikaatori otsingu. 

Kasutajale avatakse otsingutingimustele vastavad kirjed valitud vaates, igale EMTAK 

kirjele saab avada detailvaate. 

 

 

2.1.1 Otsingu sisu, versiooni vahetus 

 

Klassifikaatori otsingutingimustes on vaikimisi kehtiv versioon. 

Keele valik toimub rakenduse päisest. 

 

 

Versiooni saab vahetada nupust ’Vaheta versioon’ ja teostada otsingut ka vanematest 

versioonidest 

 

 
 

Kasutaja saab valida avamise taseme, samuti tulemuste esitamise vaate – kas 

hierarhiline vaade või lineaarvaade. 

 

Avamise tase mõjub otsingu tulemile hierarhilises vaates - kas puus avatakse kõik 

tasemed või alates 4ndast tasemest või saab tulemit sirvida valdkondade kaupa. 



 

  
 

2.1.2 Otsingu käivitamine 

Otsingu käivitamine valitud versioonis ja keeles toimub nupuga ’Otsi’. 

Otsingus kuvatakse 100 esimest kirjet, vajadusel saab käivitada kõigi kirjete avamise. 

 

Otsingut saab piirata kas tavaotsingu või täpsustatud otsingu tingimustega. 

2.1.3 Avamise tase – Kõik tasemed 

 

Puus  on avatud kõik leitud kirjete ülemharud. 

 

 

2.1.4 Avamise tase – alates IV tasemest 

 

 

 



 

2.1.5 Valdkonna sirvimine 

Kui valitakse tähtkoodiga valdkond, siis antakse valdkonna valimise võimalus. 

 

 

 

 

Valdkonna valikul tuleb käivitada tulemuste avamine nupuga ’Otsi’. 

Seejärel saab sirvida kõiki valdkondi - tulemi paneelis kuvatakse vastava valdkonna 

EMTAK kirjed. Valdkonna vahetamisel kuvatakse automaatselt uus valdkond. 

 

 

2.1.6 Tavaotsing 

Tavaotsing on vaikimisi otsinguliik, kus saab otsida koodi ja/ või sõna järgi. 

 

Otsingutingimuste sisestamisel kehtivad järgmised reeglid: 

 Kood  

o sisestust käsitletakse koodi algusena, mitte sisalduvusena (kui on 

sisestatud ’011’,  siis leitakse koodid mis algavad 011-ga, kuid ei leita 

näiteks koodi 42011). 

o kui kasutaja on sisestanud koodi vähemalt 4-kohalisena, siis pakub 

süsteem abi – kuvatakse valik seotud 5-kohalistest koodidest. Sama 

kehtib 5-kohalise koodi sisestuse kohta- kui on ka seotud 6-kohalisi 

koode, siis pakutakse need valikusse. 

 
 Otsingusõna tavaotsingul  

o Otsing tavaotsingul teostatakse tegevusala tekstist, selgitavatest 

märkustest ja siia kuulub veel tekstist. 

o Kui on sisestatud mitu sõna, siis otsitakse tekste, kus need sõnad on 

esindatud.  

o Kui kasutaja sisestab otsingusõna, siis pakub süsteem valikuna välja 

klassifikaatori tavaotsingu tekstides esinevaid sõnu. 

 
 

2.1.7 Täpsustatud otsing 

 

Klassifikaatori otsingul on mitu paneeli, mida kasutaja saab avada ja sulgeda. 

Otsingutingimused (muudetud kirjed ja täpsustatud otsing) - omab tähtsust enne 

otsingu käivitamist.  



 

 

 
 

 

Kui otsing on käivitatud ja otsingutulemus avatud, võib ruumi kokkuhoidmiseks 

Täpsustatud otsingu sulgeda, eemaldades Täpsustatud otsingu ruudult linnukese. 

 

Täpsustatud otsingu puhul saab igale väljale määrata eraldi otsingutingimuse, kirjete 

leidmiseks peavad olema täidetud kõik sisestatud otsingutingimused. 

 

 
 

 Kood- Saate otsida tegevusalasid tema koodi järgi, sisestades koodi. 

 Tegevusala tekst  - Saate otsida tegevusalade tegevusi. 

 Selgitavad märkused- Sellega saate otsida spetsiifilisi märkuseid, mis kuuluvad 

tegevusalade või tema alamliikide juurde. 

 Siia kuulub veel – Otsite väljalt mis kuulub antud tegevusalade juurde. 

 Siia ei kuulu – Otsite väljalt mis kuulub antud tegevusalade juurde. 

 Erinõuete selgitus- selle järgi otsite ainult erinõuete selgitustest. 

 Seadus – valik seaduste loendist (võimalus valida mitu seadust). 

 Pädev asutus –valik asutuste loendist (võimalus valida mitu asutust). 

 Seotud klassifikaator – valik seotud klassifikaatorite loendist 

 Seotud klassifikaatori kirje – valik eelmises sammus valitud klassifikaatori kirjete 

hulgast 

2.1.7.1 Seotud klassifikaatori järgi otsing 

Täpsustatud otsingu vaates tuleb valida „Seotud klassifikaator“ valikust soovitud 

element. Peale seda kuvab süsteem „Seotud klassifikaatori kirje“ väljas selle 

klassifikaatori kirjeid. Valida saab vaid ühe kirje. Otsing leiab kõik EMTAK-i kirjed, 

millele on seos selle Klassifikaatori valitud väärtusega. 



 

2.1.8 Lisategevused  

2.1.8.1 Otsingu piiramine 

 

 
 

 

Lisaks otsingutingimustele saab piirata otsingut: 

 Saab otsida muudatusi - sisse lülitada linnuke ‘Muudetud kirjed’ – kuvatakse 

viimase 30 päeva jooksul muudetud kirjed (täpsem muudatuste otsing on 

võimalik menüüpunktist ’Muudatused’). 

 

2.1.8.2 Printimine 

 

Kasutaja saab käivitada tegevusi: 

 taastada otsingu algoleku nupuga ’Taasta vaikeseaded’ 

 printida otsingutulemi nupuga ’Prindi kõik’ (kogu klassifikaator)  või ’Prindi 

avatud’ (otsingutulem) – avatakse printimisvaade 

 salvestada andmed faili nupuga  ’Salvesta kõik’ (kogu klassifikaator)  või 

’Salvesta avatud’ (otsingutulem) – avatakse ekspordi valikud ning faili 

salvestamine. 

 

Printimiseks avatakse printimisvaade. 

 

 

Nupu nimes tuuakse ka info, millises ulatuses kirjeid printimisvaatesse tuuakse -kas 

kõik, avatud ehk otsingu tulemus, detailvaates kirje  või haru (jooksev kirje koos 

alamharudega). 



 

 

Printimisvaatest saab käivitada andmete väljastamise valitud printerile. 

2.2 Üleminekutabeli otsing 

Üleminekutabelid on kahe klassifikaatori versiooni vahelised tabelid, mis näitavad 

eelmises klassifikaatori versioonis asuva koodi asukohta uues klassifikaatoris või 

vastupidi 

 

Kasutaja esitab päringutingimused ning käivitab üleminekutabeli otsingu. Kasutajale 

avatakse otsingutingimustele vastavad üleminekutabeli kirjed. 

 

Üleminekutabeli valikul 

 Saab teostada otsingut vana klassifikaatori koodi alusel 

 Saab teostada otsingut otsingusõna alusel 

 

 

’Taasta’  puhastab otsingutingimused uueks otsinguks. 

2.3 Otsingu tulemuste kuvamine 

Otsingu tulemuste loendi saab avada hierarhilise või lineaarvaatena. 

Vaikimisi kuvatakse 100 esimest kirjet. Kui kasutaja soovib, siis saab ta avada kogu 

tulemuse, vajutades nuppu ’Kuva kõik’. 

Otsingutulemus kuvatakse sinise värviga, leitud otsingusõnad on märgitud 

allajoonimisega.  

 

 
 

Mõlemast vaatest saab valiku avamisel tegevusala selgituse detailsemalt. 

 



 

2.4 Klassifikaatori allalaadimine ’Salvesta, otsingumootoris 

Klassifikaatori allalaadimiseks saab käivitada ekspordi otsingus salvesta kõik, salvesta 

avatud nuppude kaudu. Otsingutes salvestamine käivitab andmete faili salvestamise 

(andmete ekspordi). Andmeid võib vaadata või salvestada valitud formaadis. 

Nupu nimes tuuakse ka info, millises ulatuses kirjeid faili salvestatakse -  kas kõik, 

avatud ehk otsingu tulemus, detailvaates kirje  või haru (jooksev kirje koos 

alamharudega). 

 

 

 
 

2.5 Otsingutulemuste märkimine 

 

EMTAK otsingutulemuses toimub tulemuste märkimine ehk alla joonimine. 

 

Otsingu tingimustele vastavad kirjed märgitakse sinise värviga. 

Leitud otsingusõnad on lisaks märgitud allajoonitult. 

 

 



 

3 Infosüsteemi sisenemise vaade 

 

Valitud punkt kuvatakse teise värviga. 

 

Ettevõtja (kasutaja) poolt käivitatud tegemise protsessi näidatakse sinise ikooniga.   

 

Kui protsess on lõppenud, siis on ikoon mitteaktiivses olekus. 

 

 

3.1 Edasi- Tagasi liikumised 

Kui ettevõtja (kasutaja) soovib minna tagasi eelmisele lehele, siis on tagasiliikumise 

võimalus nupuga ’Tagasi’. 

Näiteks teavituse tellimine EMTAK koodi juures: 

 

’Teavitus’ viib järgmisesse funktsionaalsusesse:  

 

 

 



 

3.2 Paneelid 

3.2.1 Hierarhiline vaade 

Hierarhilises vaates kuvatakse andmed üldiselt üksikumale. 

 

 

Kui soovitakse näha puu kõiki harusid, siis tuleb  maha võtta märge ’Peida kinnised’. 

 

Hierarhiline vaade kõigi harudega: 

 

Puu harusid saab avada ja sulgeda , klõpsates kirje vasakpoolsel ikoonil.  Avatud haru 

tähiseks on  ;  suletud haru tähiseks  

 

 



 

3.2.2 Lineaarvaade 

 

Lineaarvaade kuvatakse tabelina.   

 

 
 

Detailvaate saab avada klõpsates kas koodi või tegevusala lingil. 

 

3.2.3 Detailvaade 

 

Valitud kirje detailvaates kuvatakse EMTAK kirje sisu ning andmed.  Detailvaates päises 

saab liikuda ka seal toodud kirjete ulatuses. 

Kuvatavad nupud sõltuvad kasutaja autentimisest. 

 

 
 

Vaikimisi on avatud Tegevusala ning selgitavad märkused.  Muude väljade avamiseks 

tuleb klõpsata vastaval välja paneelil.   

  

 

Erinõuete olemasolu näitab märkeruut ’On erinõuded’. Erinõuded kuvatakse tabelitena 

seaduse ja pädeva asutuse kaupa.   

 

 
 

 

Kui kirje on valitud, siis võib detailvaatele keskendumiseks sulgeda ka tulemuste 

paneelil klikkides Tulemuste ees olevale kolmnurgale. 



 

 

 

 



 

4 Teavitused 
 

Igal registreeritud kasutajal on võimalik registreerida end muudatustest teavitamisele. 

Kasutaja määrab oma teavituse e-posti aadressi ning teavituse taseme – kas kogu 

klassifikaatori muudatused või otsingust valitud kirje muudatuste teavitused. Kui 

teavitus valitakse kirjele, siis mõjub tellimus selle kirje ja tema alamharu kirjete kohta.  

 

Infosüsteem jälgib muudatuste kinnitamist ja muudatuste kehtimahakkamise kuupäeva. 

Teavituste saatmine toimub taustaprotsessina 1x ööpäevas varahommikul. Teavitused 

saadetakse eelmisel päeval kinnitatud ja kehtima hakkavatele muudatustele ning  

teavitataval päeval kehtima hakkavatele muudatustele. Igale adressaadile saadetakse 

info teda huvitavate muudatuste kohta tema teavituse e-posti aadressile, kui 

muudatused toimusid tema tellimuste kirjetes. Kui meilis on kuni 3 muudatust (kaasa 

arvatud), siis on meilis lingid iga koodi detailvaatele, rohkemate teavituste puhul on link 

muudatuste jälgimise lehele. 

 

Kõik kasutajad saavad jälgida süsteemis toimunud muudatusi Muudatuste jälgimise 

vaates, kus avatakse mitte kõik kirjed, vaid etteantud kuupäevade vahemik.  

 

4.1 Teavitustele registreerimine 

 

Süsteem palub kasutajal sisse logida kas id-kaardi või mobiil-idga. 

Esimesel sisenemisel tuleb sisestada teavituse e-posti aadress. 

 

 

E-posti aadress  tuleb salvestada. 

Kui e-posti aadress on vigane, siis annab süsteem veateate. 

 

 

Järgnevatel sisenemistel on e-posti muutmise  võimalus nupuga ’Muuda’. 



 

 

 

 

 

Muudatus salvestatakse nupuga ’Salvesta’. 

 

4.2 Teavituste tellimine 

Iga kasutaja saab tellida teavitusi EMTAK-is toimunud muudatuste kohta, määrates 

kirje(d), mille muudatuste kohta ta soovib saada teavitusi oma registreeritud e-posti 

aadressile.  

4.2.1 Teavituste tellimine menüüst 

Menüüst on kasutajal on võimalik määrata end teavitatavaks kõigile muudatustele, sel 

juhul üksikuid tellimuskirjeid ei arvestata. 

Kasutaja saab muuta ka e-posti aadressi. 

 

4.2.2 Teavituste tellimine detailvaatest 

Detailvaatest saab kasutaja registreerida end vastava EMTAK koodi teavituseks. 

Kui teavitus valitakse ülemise taseme koodile, millel on ka alamkirjeid,  siis mõjub 

tellimus selle koodi  ja tema alamharu koodide kohta.  

Kui teavitus valitakse alumise taseme koodile, millel pole alamkirjeid,  siis mõjub 

tellimus ainult selle koodi muudatuste kohta.  

 

Kui sellele koodile teavituse tellimust polnud, siis küsitakse kinnitust tellimusele. 

Teavituse tellimine toimub  nupuga ’Telli’. 



 

 

Peale tellimist kuvatakse tellitud teavitused. 

 

Kui tellimus sellele koodile oli olemas, siis kuvatakse tellimuste vaade. 

Nupp ’Tagasi’ viib vastava koodi detailvaatesse. 

 

4.3 Teavituste vaatamine 

 

Menüüpunktist ’Teavitused’ näeb kasutaja oma tellitud teavitusi. 

 
 

Kasutajal on e-posti muutmise  võimalus nupuga ’Muuda’. 

 

 

 

 

Muudatus salvestatakse nupuga ’Salvesta’. 

 

4.4 Teavituste eemaldamine 

 

Kogu klassifikaatori teavituste eemaldamiseks tuleb võtta maha märkeruut ’Kogu 

klassifikaatori muudatused’. 



 

 
 

Üksikute kirjete teavituse mahavõtmiseks tuleb eemaldada teavitus lingist ’Eemalda 

teavitus’. 

 

 

4.4.1 Teavitus üksikute koodide linkidena 

 

Kui on alla 3 muudatuse, siis saadab süsteem teavituse individuaalsete linkidega 

muudatuse lehele: 

 

 

 

Lingile vajutades satutakse muudatuste jälgimise lehele, kus on täidetud EMTAK kood.  

  

Kasutaja peab käivitama otsingu nupuga ’Otsi’. 

 

 



 

4.4.2 Teavitus üldise lingiga 

 

Kui on üle 3 muudatuse, siis saadab süsteem teavituse üldise lingiga muudatuse lehele: 

 

 

Lingile vajutades satutakse muudatuste jälgimise lehele, kus saad käivitada päringu 

nupuga ’Otsi’.   

 

 


