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Annotatsioon 
 
Dokument annab ülevaate Eestis kavandatava e-hääletamise süsteemi tehnilisest ja 
organisatsioonilisest poolest. 2003. aasta augustis alanud e-hääletamise projekti käigus on 
senini töödokumentidena valminud e-hääletamise kontseptsioon ja selle turva-analüüs. 
Käesolev tekst on koostatud eesmärgiga koguda kokku kontseptsioon ja sellele analüüsi 
käigus tehtud parandused ning anda lugejale tervikpilt e-hääletamise süsteemist. Tekst on 
kirjutatud küllalt üldisel tasemel; detailsete nõuete ja kirjelduste saamiseks tuleks tutvuda 
mainitud alusdokumentidega. Käesolev üldkirjeldus on suunatud avalikkusele. 
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Sissejuhatus 
 
E-hääletamise teemaga on Eestis erinevatel tasanditel aktiivsemalt tegeletud selle sajandi 
algusest peale. Nüüdseks on aga võimalus ja põhjus e-hääletamise projekt ka ellu viia 
eesmärgiga pakkuda valijatele 2005.a. kohalike omavalitsuse valimistel e-hääletamise 
võimalust kuna: 

• On olemas seadusandlik baas e-hääletamise läbiviimiseks, mis kajastub järgmistes 
seadustes: 

o Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus §50 
o Riigikogu valimise seadus §44 
o Euroopa Parlamendi valimise seadus §43 
o Rahvahääletuse seadus §37 

• On loodud turvalist elektroonilist isiku tuvastust ja digitaalallkirja andmist võimaldav 
avaliku võtme infrastruktuur ID-kaardi näol – hetkeks (jaanuar 2004) on väljastatud 
üle 350 000 ID-kaardi, 2005. aasta valimisteks peaks see arv olemasoleva 
väljaandmise graafiku kohaselt liginema 800 000 ID-kaardile ehk katma valdava 
enamiku valimisõiguslikest isikutest. 

• Võimuoleva valitsuse koalitsioonilepingus seisab: “Koalitsioon seab eesmärgiks luua 
tingimused, et 2005. aasta kohalikel valimistel oleks võimalik rakendada e-valimisi.” 

 
Käesolev üldkirjeldus annab ülevaate planeeritava e-hääletamise tehnilisest ja 
organisatsioonilisest süsteemist, mille põhjal peaksid valmima täpsustavad dokumendid. See 
dokument: 

• määratleb e-hääletamise süsteemi ulatusala (skoobi) ehk piiritleb teema valimiste 
koguprotsessis; 

• sätestab süsteemile esitatavad nõuded; 
• määratleb süsteemis osalevad osapooled ja kirjeldab nende tegevuse; 
• annab e-hääletamise süsteemi arhitektuuri, toimimise üldkirjelduse ning kirjeldab 

andmete liikumist ja algoritme; 
• analüüsib ja kirjeldab võimalikke turvaohte ja vaatleb süsteemi vastavust püstitatud 

turvanõuetele. 
 
Selles dokumendis on paiguti juttu kuid põhirõhu alt jäävad välja: 

• süsteemi komponentide turvataseme täpne määratlemine; 
• täpsete andmestruktuuride spetsifitseerimine; 
• tark- ja riistvaraplatvormide valik; 
• süsteemi võrgutehniline skeem – serverite dubleerimine, rakendatavad 

võrguturbevahendid (tulemüürid, ründetuvastussüsteemid), võrguühenduste 
arhitektuur. 
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1. E-hääletamise süsteemi ulatusala 
Käsitletav e-hääletamise süsteem on suhteliselt väikene osa kogu valimisprotsessist. Tehnilise 
vaatena koosnevad valimised järgmistest allosadest: 

• Valimiste väljakuulutamine 
• Kandidaatide registreerimine 
• Valijate nimekirjade koostamine 
• Hääletamine (siia kuulub ühe alamhulgana ka e-hääletamine) 
• Häälte kokkulugemine 

 
Kõrvalosadena võib veel ära märkida auditeerimist, protestide lahendamist jm. tugitegevust. 
 
Selles dokumendis käsitletav e-hääletamise süsteem eeldab, et: 

a) valijate nimekirjad on olemas ja sobival kujul kättesaadavad, 
b) kandidaatide nimekiri on koostatud ja sobival kujul kättesaadav, 
c) e-hääled summeeritakse eraldi ning liidetakse pärast teiste häältega 

 
Teisiti väljendudes on e-hääletamise süsteemi sisenditeks: 

• valijate nimekirjad (koos valijale omistatud valimisjaoskonna ja valimisringkonnaga) 
• kandidaatide nimekirjad (ringkondade kaupa) 
• valijate valimisotsused 

ning väljunditeks: 
• summeeritud valimistulemused e-hääletanute kohta 
• e-hääletanud isikute nimekiri 

 

 
Joonis 1. E-hääletamise ulatusala: sisendid ja väljundid 

   4



VVK e-hääletamise projekt  Dokument EH-03-02, 13.01.2004  
 

2. E-hääletamise põhimõtted 
 
Kui alusdokumentides on pikalt käsitletud e-hääletamise süsteemi nõudeid ja nendele 
vastavust, siis siinkohal ei tee me mingit süstemaatilist analüüsi vaid anname ülevaate e-
hääletamise põhimõtetest tervikuna. 
 
E-hääletamise peamine põhimõte on, et ta peab maksimaalselt sarnanema tavahääletamisele, 
järgima kõiki valimisseadusi ja -tavasid ning olema vähemalt sama turvaline kui 
tavahääletamine. 
 
Seega peab e-hääletamine olema ühetaoline ja salajane, (e-)hääletada peavad saama ainult 
valimisõiguslikud isikud, iga isik saab anda ainult ühe hääle, hääletaja ei tohi saada tõestada 
kellele ta hääle andis jne. Samuti peab (e-)häälte kogumine olema turvaline, usaldusväärne ja 
kontrollitav. 
 
Meile valimisseadused sätestavad e-hääletamise toimumise ajaks kuuendast kuni neljanda 
päevani enne valimispäeva ning pühendavad terve paragrahvi e-hääletamisele sätestades 
järgmised nõuded: 

• (1) Valija, kellel on digitaalallkirja sertifikaat, saab eelhääletamise päevadel hääletada 
elektrooniliselt Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel. Valija hääletab ise.  

• (2) Valija tõendab oma isikut digitaalallkirja andmisega.  
• (3) Pärast valija isiku tuvastamist kuvatakse veebilehel valijale tema elukohajärgse 

valimisringkonna kandidaatide koondnimekiri.  
• (4) Valija märgistab veebilehel selle oma elukohajärgse valimisringkonna kandidaadi, 

kelle poolt ta hääletab, ning kinnitab hääletamist.  
• (5) Valija saab veebilehel teate hääle arvestamise kohta. 

 
Järgmised põhimõtted on e-hääletamisele spetsiifilised: 
 

• Hääletaja tuvastamiseks ja hääle andmiseks kasutatakse ID-kaarti 
 

ID-kaart on hetkel ainus sõltumatu turvalise elektroonilise suhtlemise vahend, mis 
võimaldab tagada valija isiku tuvastamise maksimaalsel turvatasemel, võimaldab 
anda digitaalallkirja ja on paljudel olemas. Viimane asjaolu on kriitiline – Eesti e-
hääletamise puhul ei vaadelda süsteeme, kus e-hääletamiseks peab eelnevalt kohale 
minema ja registreeruma – siis oleks juba lihtsam valimispäeval kohale minna. 
 

• Elektroonilise ülehääletamise võimalus – e-hääletajal on võimalus uuesti hääletada, 
vana hääl kustutatakse 

 
Kuigi tavaliselt käsitletakse  mitmekordset hääletamist kuriteona (Karistusseadustik, 
§165), siis antud juhul on tegu meetmega hääle ostmise vastu – surve all olnud 
hääletaja saab üle hääletada peale seda, kui ta surve alt vabaneb. Seega ei ole 
elektrooniline ülehääletamine käsitletav mitmekordse hääletamisena kuna süsteem 
annab väljundiks ainult ühe - viimasena antud hääle. 
 

• Tavahääletamise ülimuslikkus – kui hääletaja läheb valimispäeval valimisjaoskonda 
ning hääletab tavameetodil (olles eelnevalt e-hääletanud), siis e-hääl kustutatakse 
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Sarnaneb eelmise nõude põhjendusega. Vajalik ka üldisemaks puhuks – kui näiteks 
ilmneb, et eelhääletamise ajal toimunud e-hääletamise süsteem on põhjalikult 
kompromiteeritud või halvatud ning kõik või osa e-hääli tuleb tühistada, siis annavad 
hääletajad oma hääle traditsioonilisel viisil. 

 
Tehniliselt peab e-hääletamise süsteem olema võimalikult lihtne ja läbipaistev nii, et seda 
saaks auditeerida võimalikult lai ring spetsialiste. E-hääletamise süsteem peab olema 
taaskasutatav nii, et igaks hääletamiseks ei oleks vaja uut süsteemi hakata tegema. 
 
Hääletamisel on alati kaks osapoolt – hääle andja ja selle vastuvõtja. E-hääletamise puhul on 
nendeks valija arvuti ja Vabariigi Valimiskomisjoni (edaspidi: VVK) vastutusel hallatav 
serveripark. E-hääletamise kõige nõrgem lüli vast ongi e-hääletaja arvuti kuna selle üle 
puudub igasugune kontroll. VVK serveriparki on võimalik küll kontrollida, kuid seal tehtavad 
vead ja ründed mõjutavad korraga paljusid hääli. E-hääletamise süsteem arvestab nende 
asjaoludega väga tõsiselt. 
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3. E-hääletamise protsessi etapid 
 
Valimisseadused sätestavad, et e-hääletamine toimub kuuendast neljanda päevani enne 
valimispäeva. See annab aega koostada valimispäevaks valijate nimekirjad nii, et nendel oleks 
näha, kes on juba eelnevalt e-hääletamise abil hääletanud ja seega vältida mitmekordset 
hääletamist. 
 
Eraldi tuleb käsitleda olukorda, kus hääletaja on käinud eelhääletamas ja andnud ka e-hääle. 
Praeguse seadusandluse järgi sellisel juhul e-hääl kindlasti tühistatakse, eelhääletamisel 
valimiskasti antud hääl aga tühistatakse vastavalt sellele, kus ta antud on – kui see on antud 
elukohajärgses valimisjaoskonnas, siis seda ei tühistata (kastist enam häält kätte ei saa), kui 
aga mitteelukohajärgses jaoskonnas (hääletamine ümbrikusse), siis see tühistatakse. 
Nimetatud vastuolu tuleb seadusandlusest kõrvaldada, st võrdsustada erinevates 
jaoskondades antud eelhääled ning neid mitte tühistada. 
 
Kuna nõuetes on sätestatud ka tavavalimiste ülimuslikkus, siis tuleb ette näha ka protseduur, 
millega turvaliselt teatatakse eelhääletanud valijate ja valimispäeval valmisjaoskonnas 
käinute e-häälte tühistamisest enne häälte kokkulugemist. Siin on oluline moment, et e-
hääletamise süsteem peab ette nägema e-hääle tühistamismeetodi, samas tagades selle e-hääle 
salastatuse. 
 
Sellised piirangud annavad järgmise ajakava: 
 

• Kandidaatide elektroonilised nimekirjad ja valijate nimekirjad peavad olema 
fikseeritud hiljemalt valimiseelse nädala pühapäevaks. Valijate nimekiri muutub 
dünaamiliselt e-hääletamise perioodi jooksul. 

• Üheaegselt eelhääletamisega avatakse e-hääletamise võimalus, s.o. valimiste nädala 
esmaspäevast kuni kolmapäevani. Ööpäevaringse e-hääletamise võimaluse kõrval võib 
kaaluda ka e-hääletamise võimaluse andmist ainult päevasel ajal (8.00..24.00), et 
tagada süsteemide reaalajas monitooring rünnete vastu. 

• E-hääletamise lõppedes fikseeritakse lõplikult (e-hääletamise süsteemi jaoks vajalik) 
valijate nimekiri. 

• E-hääled sorteeritakse, korduvad ja kehtetud hääled tühistatakse. 
• Valimisjaoskondadesse saadetakse nimekirjad e-hääletanud isikutest, mille peale 

teevad valimisjaoskonnad valijate nimekirjadesse vastavad märkmed. See tegevus 
peab olema lõppenud valimispäevale eelneva päeva õhtuks. E-hääletanute 
nimekirjade kohalejõudmine ja töötlemine valimisjaoskondades on protsessi 
kriitiline etapp – kui see informatsioon ei jõua jaoskonda, siis saab isik anda kaks 
häält. 

• Valimispäeval saavad e-hääletanud ümber hääletada kuni kella 16.00-ni. Nendest 
valijatest, kelle e-hääl läheb tühistamisele (tänu sellele, et nad eelhääletamise ajal või 
valimispäeval valimisjaoskonnas hääletasid), koostatakse nimekiri ning saadetakse 
maakondade valimiskomisjonide kaudu Vabariigi Valimiskomisjonile, kes vastavad e-
hääled tühistab. Kella 19.00-ks peavad kõik vastavad nimekirjad VVK-sse 
laekunud olema! 

• Valimispäeval kell 20.00 avatakse „e-häälte kast“ ning loetakse e-hääled kokku. 
Saadud e-häälte summa sisestatakse valimiste infosüsteemi 
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4. E-hääletamise süsteemi üldskeem 
 
Üldskeem rajaneb nn. „ümbrikuskeemile“, mis sarnaneb ümbrikusse hääletamisele 
tavavalimiste puhul. Selles skeemis moodustab e-hääletaja sisemise ümbriku (mis kujutab 
endast krüpteeritud häält) ja välimise ümbriku (mis kujutab endast e-hääletaja 
digitaalallkirja). 
 
Ümbrikuskeemi kasuks räägivad järgmised asjaolud: 

• arusaadavus ja lihtsus ning paralleeli võimalus tavavalimistega 
• süsteemi arhitektuuri lihtsus – minimiseeritud komponentide ja osapoolte hulk 
• maksimaalne kasulõikamine digitaalallkirjast 

 
Ümbrikuskeemi illustreerib alljärgnev joonis: 
 

 
Joonis 2. Ümbrikuskeem 

 
Skeemis kasutatakse avaliku võtmega krüptograafiat*. E-hääletaja (rakendus) šifreerib tehtud 
valiku (kandidaadi numbri) süsteemi avaliku võtmega ning allkirjastab tulemi digitaalselt. 
Hääled kogutakse kokku, sorteeritakse, kontrollitakse isiku valimisõigust ning eemaldatakse 
üleliigsed hääled (korduvhääletamised, valimisõigust mitteomavate isikute hääled). Seejärel 
eraldatakse välised ümbrikud (digitaalallkirjad) sisemistest (krüpteeritud hääled). Välistest 
ümbrikutest moodustatakse e-hääletanute nimekiri. Sisemised ümbrikud (kus ei ole enam 
mingit seost hääle andja isikuga) antakse üle häälte kokkulugejale. Viimasel on kasutada 
süsteemi privaatvõti. Häälte kokkulugeja (rakendus) väljastab summaarsed e-hääletamise 
tulemused. 
 
Selles skeemis tagab e-hääletajate privaatsuse järgmise nõude täitmine: süsteemi ühelgi 
osapoolel ei tohi ühelgi ajahetkel olla kasutada digitaalallkirjaga varustatud e-hääl ja 
süsteemi privaatvõti. 
 

                                                 
* Avaliku võtmega krüptograafia puhul on mängus võtmepaar – avalik võti ja privaatvõti. Kui lähtetekst 
šifreerida privaatvõtmega, siis sellest saadavat krüptogrammi saab dešifreerida ainult vastava avaliku võtmega. 
Ja vastupidi – kui lähtetekst šifreerida avaliku võtmega, siis resulteeruvat krüptogrammi saab dešifreerida ainult 
vastava privaatvõtmega. 
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Selline on valitud ümbrikuskeemi üldpõhimõte. Loomulikult on reaalselt kogu skeem 
keerukam, pakkudes lisaks e-hääle tühistamise turvalist võimalust, hõlmates süsteemi 
täpsustatud arhitektuurilisi komponente, erinevaid organisatsioonilisi osapooli jne. Sellest 
tuleb juttu järgnevates jaotistes. 
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5. Süsteemi arhitektuur ja osapooled 
 
Selles jaotises täpsustame süsteemi komponente ning kirjeldame nende funktsionaalsust ja 
liideseid. Määratleme süsteemis esinevad osapooled ja toome ära ka võimaliku komponentide 
jaotumise eri osapoolte vahel. 
 
Süsteemi arhitektuuri kirjeldab järgmine joonis: 
 

 

 
 

Joonis 3. Valimissüsteemi üldarhitektuur 
 

Kirjeldame osapooli – viimased on joonisel esitatud erinevat värvi ruudukujuliste aladena: 
 

• Valija – e-hääletaja oma personaalarvutiga. Tegeleb krüpteeritud ja 
digitaalallkirjastatud hääle moodustamisega ja saatmisega Kesksüsteemi; 

• Kesksüsteem – Vabariigi Valimiskomisjoni vastutuse all olev süsteemiosa. Tegeleb 
häälte vastuvõtmisega ja töötlemisega kuni e-hääletamise koondtulemuse 
väljastamiseni; 

• Võtmehaldus – Organisatsioon, kes tegeleb süsteemi võtmepaari genereerimise ja 
haldamisega. Avalik võti integreeritakse Valija rakendusesse, privaatvõti antakse õigel 
ajal kasutamiseks Häältelugemisrakendusele; 

• Auditeerimine – Lahendab e-hääletamisega seotud kaebusi, kasutades 
Kesksüsteemist pärit logi-informatsiooni. 

   10



VVK e-hääletamise projekt  Dokument EH-03-02, 13.01.2004  
 
Kesksüsteem on sõltuvuses veel kahest osapoolest – 

• valijate nimekirjade genereerija (rahvastikuregister) 
• kandidaatide nimekirjade koostaja (VVK ise)  

 
Järgnevalt Kesksüsteemi komponentidest lähemalt: 

• Häälteedastamisserver (HES) – autendib hääletaja ID-kaardi abil, tuvastab tema 
valimisõiguse, kuvab hääletajale tema piirkonna kandidaadid ning võtab vastu 
krüpteeritud ja digitaalselt allkirjastatud e-hääle. Selle e-hääle edastab ta koheselt 
Häältetalletamisserverisse ja edastab sealt saadud positiivse kättesaamisteate 
hääletajale. Lõpetab töö peale e-hääletamise lõppu. 

• Häältetalletamisserver (HTS) – võtab vastu e-hääli HES-lt ja talletab neid. Peale 
eelhääletamise lõppu eemaldab korduvad hääled, tühistab valimisõigust mitte omavate 
isikute hääled ning võtab vastu ja täidab e-häälte tühistusi. Lõpuks eraldab sisemised 
ümbrikud välimistest ning paneb need valmis Häältelugemisrakenduse jaoks 

• Häältelugemisrakendus (HLR) – vallasrežiimis komponent, kuhu kantakse üle 
krüpteeritud hääled, millelt on eemaldatud digitaalallkiri. HLR kasutab süsteemi 
privaatvõtit, summeerib hääled ning väljastab e-hääletamise tulemused. 
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6. E-hääletamise protseduurid 
 
Käesolevas jaotises kirjeldame täpsemalt süsteemi üldarhitektuuris toodud komponentide 
käitumist erinevate e-hääletamise etappide puhul. 

6.1. Võtmehaldus 
Võtmehalduse protseduurid ja kasutatav turvaskeem on e-hääletamise süsteemi üks 
kriitilisemaid kohti, millest sõltub süsteemi põhiomaduste (valimiste privaatsus ja salajasus) 
täitmine. Siinkohal ei anna me sellel teemal lõplikku meetmete ja protseduuride kirjeldust, 
vaid toome ära teema põhiolemuse, -ohud ja -skeemi. 
 
Valimiste salajasuse tagamise põhimootoriks süsteemis on asümmeetriline krüptograafia. 
Genereeritakse süsteemi võtmepaar, mille avalik komponent integreeritakse kliendi tarkvara 
sisse ning mida kasutatakse hääle šifreerimiseks. Võtmepaari privaatkomponenti kasutatakse 
Häältelugemisrakenduses häälte dešifreerimiseks. On ülimalt oluline, et privaatvõtme 
kasutamine oleks võimalik ainult häälte kokkulugemiseks HLR-s (valimispäeval kell 20.00 ja, 
kui osutub vajalikuks, siis korduvlugemisel). Pärast kaebuste lahendamise perioodi lõppu 
privaatvõti hävitatakse. 
 
E-hääletaja privaatsuse ja salajasuse võivad ohtu panna kahe turvariski samaaegne 
realiseerumine: süsteemi (või süsteemist välja) tekib osapool, kellel on ühtaegu kasutada nii 
süsteemi privaatvõti kui ka digitaalallkirjaga varustatud hääled. Kuigi mõlemad infohulgad on 
süsteemis eraldatud, jääb risk ikkagi alles. Ühte ja ainsat privaatvõtit on ilmselt oluliselt 
lihtsam kaitsta kui digitaalallkirjaga varustatud e-hääli - need liiguvad läbi mitmete süsteemi 
komponentide (Valija, HES, HTS) ja andmesidekanalite, mistõttu nende lekkimise oht on 
suurem. Seetõttu tuleks turvalisuse tagamise põhirõhk panna võtmehaldusele. 
 
Privaatvõtit ähvardab kaks ohtu: 

• Avalikuks tulek. Selle ohu realiseerumine võimaldab digitaalallkirjastatud e-hääli 
omavatel osapooltel teha kindlaks, kes kelle poolt hääletas, seades ohtu hääletaja 
privaatsuse.  

• Riknemine. Privaatvõtme kandja võib hävineda, kaduda või rikneda tehnilise vea 
tõttu. Selle ohu realiseerumisel osutub võimatuks šifreeritud e-hääli dešifreerida ning 
kõik elektrooniliselt antud hääled lähevad tühja. Selline oht on kriitiline ning seetõttu 
tuleb privaatvõti turvaliselt dubleerida. 

 
Võtmepaar genereertakse spetsiaalses riistvaralises turvamoodulis (HSM – Hardware 
Security Module) nii, et selle privaatkomponent sealt kunagi ei välju. Võtmepaari 
genereerimist ja privaatkomponendi kasutamist korraldavad võtmehaldurid, keda peab 
olema mitu. Soovitatav on skeem „N M-st“ ehk siis kohal peab olema näiteks suvalised neli 
inimest kuuest selleks, et turvakriitilisi operatsioone sooritada. Võtmehalduritel on füüsiline 
(näiteks kiipkaart) ja teadmuslik (PIN-kood) autentimisvahend HSM-ga suhtlemiseks. 
 
Võtmehalduse protseduurid, so: võtmepaari ja PIN-ide genereerimine, avaliku komponendi 
transport kliendirakenduse loojani, privaatse komponendi säilitamine, dubleerimine ning 
kasutada andmine HLR-le, tuleb kirjeldada eraldi dokumendis ning peavad olema 
audiitorjärelvalve objektiks. 
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6.2. Hääletamine ja häälte talletamine 
 
Hääletamine toimub hääletamisnädala esmaspäevast kolmapäevani, eelhääletamise ajal. 
Kolmapäeval kell 24.00 lõpetab välismaailmaga suhtlemise ka Kesksüsteem. 
 
Hääletamine toimub Valija ja HES vahelise transaktsioonina. HES kasutab oma tööks 
päringuid Valijate nimekirjade ja Kandidaatide nimekirjade lokaalsesse andmebaasi ning 
saadab lõpuks hääle HTS-sse. Selle etapi arhitektuuri peegeldab järgmine joonis: 
 

 
 

Joonis 4. Hääletamise protsessis osalevad komponendid 
 

Valija rakendus töötab veebikeskkonnas. HTML-lehtede kõrval laetakse Valija brauserisse 
signeeritud ActiveX või Java rakendus, mis võimaldab häält šifreerida ning moodustunud 
krüptogrammile digitaalallkirja anda. Lisaks sellele omab Valija rakendus infot Kandidaatide 
nimekirja kohta ning enne valija valiku šifreerimist ja digitaalallkirjastamist küsib valijalt 
tema tahteavalduse kohta kinnitust. 
 
HES-s töötab veebiserver koos oma rakendusega. HES on ainukene Kesksüsteemi 
komponent, mis on otseselt kätte saadav Internetist – kõik ülejäänud  Kesksüsteemi 
komponendid on (sisemise) tulemüüri taga ning neisse on võimaldatud juurdepääs ainult 
HES-st. HES võib olla (korduvalt) dubleeritud. 
 
Valijate nimekirjade andmebaas on e-hääletamise perioodil dünaamiline tagamaks e-
hääletamise võimaluse andmist ka isikutele, kes registreerivad oma elukoha „viimasel 
minutil“. E-hääletamise perioodi lõppedes nimekirjade andmebaas fikseeritakse. Reaalselt 
tähendab see, et e-hääletamise perioodi vältel saadab Valijate nimekirja pidaja 
(rahvastikuregister) operatiivselt kokkulepitud protokolli abil täiendusi sellele baasile, e-
hääletamise perioodi lõppedes fikseeritakse seis. 
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Võrreldes üldarhitektuuri pildiga on lisandunud ka kehtivuskinnituste server, mis ei ole 
Kesksüsteemi koostisosa. Seda opereerib standardteenusena AS Sertifitseerimiskeskus ja on 
kättesaadav OCSP (Online Certificate Status Protocol) teel. Kehtivuskinnitus on vajalik ID-
kaardi sertifikaatide kehtivuse tõenduse hankimiseks, ilma milleta digitaalallkiri on kehtetu.  
 
Hääletamise protseduur toimub järgmiselt: 
 
1. Valija pöördub HTTPS-protokolli abil HES poole ning autendib ennast ID-kaardiga. 
2. HES teeb päringu Valija isikukoodi (IK) abil  Valijate nimekirjade andmebaasi ning 

tuvastab Valija valimisõiguse ning tema valimisringkonna. Kui Valijal puudub 
valimisõigus, siis väljastatakse sellekohane teade ning suutatakse ta edasi X-tee 
Rahvastikuregistri poolt pakutavasse asjakohasesse teenusesse, kus ta saab kontrollida 
oma valimisõiguse staatust.  

3. HES kontrollib HTS käest päringu abil, kas selline valija on juba e-hääletanud. Positiivsel 
juhul informeeritakse sellest valijat. 

4. HES teeb ringkonna järgi päringu Kandidaatide nimekirjade andmebaasi ning saab 
vastuseks selles ringkonnas kandideerivad isikud. Nimekiri kuvatakse Valijale. 

5. Valija selekteerib meelepärase kandidaadi ning sisestab selle kandidaadi numbri 
brauserisse laetud rakenduse sisendvälja (kui on võimalik, siis tekib see number lahtrisse 
hiireklõpsuga automaatselt (JavaScript vms. vahendeid kasutades) – samas ei tohi serveri 
veebirakendus mingil juhul teada saada isiku tehtud valikut).  

6. Valija Rakendus, omades kandidaatide nimekirja, küsib kasutajalt kinnituseks üle tehtud 
valiku kohta. 

7. Rakendus šifreerib valiku ja juhuarvu HLR avaliku võtmega. Valija allkirjastab selle 
krüptogrammi (edaspidi: hääl) ID-kaardi abil oma digitaalallkirjaga. 

8. Valija rakendus saadab oma allkirjastatud ümbriku Häälteedastamisserverile, kes 
kontrollib saadu vormingulist korrektsust ning seda, kas digiallkirja on andnud sama isik 
kes ennast sessiooni alguses autentis. 

9. HES saadab saadud hääle edasi Häältetalletamisserverile (HTS). See pöördub 
kehtivuskinnituste serveri poole ning hangib sealt tõendi digiallkirja kehtivuse kohta, mis 
lisatakse allkirjastatud häälele 

10. Positiivsel juhul saadab HTS HES-ile teate hääle vastuvõtmise kohta. Vastav teade 
edastatakse ka Valijale. Logifaili (LOG1) kantakse kirje hääle vastuvõtmise kohta kujul 
[IK, hash(hääl)]. 

11. Valija võib hääletada mitu korda. Kõik hääled edastatakse läbi HES-i HTS-le. 
12. Pärast e-hääletamise lõppu lõpetab HES suhtlemise.  
 
Kui kehtivuskinnituste server ei ole hääletamise hetkel kättesaadav, siis häält vastu ei võeta ja 
kasutajale väljastatakse veateade. Siin on oluline märkida, et see paneb e-hääletussüsteemi 
sõltuvusse kehtivuskinnituse teenuse osutaja (AS Sertifitseerimiskeskus) teenuse 
töökindlusest. 
 
Alternatiiv kehtivuskinnitusele on kasutada tühistusnimekirju (CRL – Certificate Revocation 
List). Sellise stsenaariumi kohaselt laetakse enne e-hääletamise algust värskeim 
tühistusnimekiri, hääle vastuvõtmisel kontrollitakse hääletaja sertifikaadi olemasolu või 
puudumist tühistusnimekirjas. E-hääletamise lõppedes laetakse tühistusnimekiri uuesti ning 
kontrollitakse kõik laekunud hääled uuesti üle, vahepeal tühistatud või peatatud sertifikaadi 
põhjal antud hääled tühistatakse. Selle alternatiivi selgeks miinuseks on see, et tagantjärele 
tühistatud hääle kohta ei ole võimalik anda hääletanule tagasisidet. 
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6.3. Häälte tühistamine ja sorteerimine 
 
Häälte tühistamise ja sorteerimise etapis osaleb keskse komponendina Häältetalletusserveri 
(HTS) rakendus. Antud protsessi tulemiteks on hääled (krüpteeritud kandidaatide numbrid, 
millelt on eemaldatud digitaalallkiri) ning nimekiri e-hääletanud isikutest. Protsessi 
illustreerib alljärgnev joonis: 
 

 
 

Joonis 5. Tühistamine ja sorteerimine 
 
Eelvalimiste lõpu järel tühistatakse koheselt korduvad hääled. Arvesse läheb iga Valija puhul 
ainult viimasena antud e-hääl. Aega kontrollitakse digitaalallkirja kehtivuskinnituse aja järgi. 
 
Kõik tühistatud hääled logitakse logisse LOG2 kujul: 
 IK,hash(hääl),põhjus 
Kus põhjus võib olla: 

a) korduv hääl, viide arvesse läinud häälele 
b) eelhääletamisel osalemine, viide tühistusavaldusele 
c) ümbervalimine valimispäeval, viide tühistusavaldusele 

 
Korduvate häälte tühistamise järel koostatakse valimisjaoskondade kaupa nimekirjad e-
hääletanud isikutest (nimi, isikukood ja rea number valimisringkonna valijate nimekirjas) 
ning saadetakse need koos eelhääletanute ümbrikutega sama protseduuri kaudu 
valimisjaoskondadesse laiali. Selle informatsiooni terviklus, autentsus ja kättesaamise tõesus 
on kriitiline – vastasel korral on isikul võimalik anda kaks häält (e-hääl ja tavahääl). Kuna 
hetkel ei saa arvestada arvutite olemasoluga valimisjaoskondades, siis peame siinkohal silmas 
paberdokumendi vastavat käsitlust. 
 
Järgmine etapp, mis kestab valimispäeva kuni 20.00-ni, ongi e-häälte tühistamise etapp.  
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Valimisjaoskonnad hakkavad koostama avaldusi e-häälte tühistamiseks. Esimeses järjekorras 
kantakse sinna isikud, kes on andnud e-hääle ja samal ajal ka eelhääletanud. See tegevus 
peaks olema lõppenud hiljemalt valimispäevaks. 
 
Järgmine tühistuste etapp toimub valimispäeval. E-hääletanud saavad soovi korral ümber 
valida valimisjaoskondades kuni kella 16.00-ni. Peale seda lõpetavad valimisjaoskonnad e-
häälte tühistusavaldusesse kannete lisamise, allkirjastavad selle dokumendina ning saadavad 
maakonna valimiskomisjoni. Informatsioon võib sinna liikuda ka muid kanaleid kaudu, tähtis 
on, et e-häälte tühistamise aluseks tekiks allkirjastatud dokument. 
 
Maakonna valimiskomisjoni peavad kõik jaoskondade e-häälte tühistusavaldused olema 
laekunud kella 18.00-ks (isegi kui ühtegi tühistust pole, peab tekkima sellekohane 
informatsioon ja dokument!). Peale seda koostab maakonna valimiskomisjon elektroonilise 
tühistusavalduse kõikide oma maakonna valimisjaoskondade kohta, allkirjastab selle 
digitaalselt (komisjonis peaks olema vähemalt kaks digitaalallkirja-võimelist isikut) ning 
saadab VVK-le hiljemalt kella 19.00-ks. 
 
VVK koostab üle-eestilise koondnimekirja, allkirjastab selle digitaalselt (jällegi on vajalik 
vähemalt kaks isikut-tühistajat) ning edastab selle HTS rakendusele. Viimane kontrollib 
digitaalallkirja, talletab tühistusavalduse ning viib tühistused täide (logides need logisse 
LOG2). VVK volitatud tühistaja(te)l on võimalik esitada HTS-ile digitaalselt allkirjastatud 
tühistusavaldusi kui ka tühistamise ennistamisavaldusi (viimased on vajalikud juhuks, kui 
tuvastatakse töö käigus, et mingi tühistamine oli teostatud inimliku eksimuse tõttu) ühe või 
mitme hääle kohta. 
 
Tühistamiste perioodi lõppedes eraldatakse välimised ümbrikud sisemistest s.t. 
digitaalallkirjad allkirjastatud sisust (häältest). Algoritm ise on järgmine: 
 

1. Ümbrikud sorteeritakse valimisringkondade kaupa. Digitaalallkirjast saab teada 
hääletanute isikukoodi, tehes selle järgi päringu Valijate nimekirjade baasi, on 
võimalik tuvastada konkreetne ringkond. 

2. Välised ümbrikud avatakse. s.t. digitaalallkirjad eemaldatakse, järgi jäävad 
häältelugemisrakenduse (HLR) avaliku võtmega krüpteeritud krüptogrammid ehk 
hääled. 

3. Digitaalallkirjad säilitatakse eraldi ilma sisuta. Nimetagem seda e-hääletajate 
nimekirjaks – tegelikult piisab kui säilitada nimekiri isikukoodidest ja ringkondadest-
jaoskondadest. 

4. Hääled  valmistatakse ette üle kandmiseks HLR-i välisel andmekandjal (CD vms.). 
Ülekandmise protseduuris tuleb kontrollitult säilitada häälte kogumi terviklus. 

 
Kõik HLR-le saadetavad kirjed logitakse logifaili LOG3 kujul IK,hash(hääl). 

6.4. Häälte kokkulugemine 
 
Häälte summeerimine toimub võrgust eraldiseisvas Häältelugemisrakenduses (HLR). Samas 
peab HLR-l olema kasutada Kandidaatide nimekirjaga lokaalne andmebaas.  
 
Nõudeks on, et häälte kokkulugemise toiming peab olema korratav. See annab kindluse HLR 
arvuti riistvara tõrgete puhuks, võimaldab kontroll-lugemist teises arvutis jne. 
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Häälte summeerimiseks aktiveeritakse võtmehaldurite poolt vastavalt sätestatud 
võtmehaldusprotseduuridele süsteemi privaatvõti. 
 
Häälte kokkulugemise sisendiks on HTS-st välisel andmekandjal toodud hääled, mis on 
sorteeritud ringkondade kaupa. 
 
Häälte kokkulugemise keskkonda visualiseerib järgmine joonis: 
 

 
 

Joonis 6. Häälte kokkulugemine. 
 
Hääled dešifreeritakse ringkondade kaupa privaatvõtme(te) abil. Esialgne hääl jäetakse 
esialgu alles. Peale dešifreerimist kontrollitakse Kandidaatide nimekirja abil, kas antud 
ringkonnas on valitud kandidaadi poolt võimalik hääletada. Kui kandidaadi number on vale, 
siis see hääl tunnistatakse kehtetuks. Vastav märge kirjutatakse logisse LOG4 kujul 
hash(hääl). 
 
Arvesse minevad hääled summeeritakse kandidaatide ja ringkondade kaupa. Iga arvesse 
minev hääl logitakse logisse LOG5 kujul hash(hääl). 
 
E-hääletamise tulemused liidetakse tavavalimiste tulemusega. 

6.5. Auditirakenduse võimalused 
 
E-hääletamise süsteem toodab oma erinevates etappides erinevaid logisid, täpsemalt: 
 
LOG1: vastvõetud hääled kujul:    IK, hash(hääl) 
LOG2: tühistatud hääled kujul:    IK, hash(hääl), põhjus 
LOG3: lugemisesse läinud hääled kujul:   IK, hash(hääl) 
LOG4: kehtetud sedelid – vale kandidaadi nr. kujul: hash(hääl) 
LOG5: arvestatud hääled kujul:    hash(hääl) 
 

   17



VVK e-hääletamise projekt  Dokument EH-03-02, 13.01.2004  
 
Krüpteeritud kandidaadi numbrist ja juhuarvust (hääl) sõnumilühendi (hash) moodustamise 
põhjus on lihtne – sõnumilühendist pole võimalik esialgset häält tuletada, samas tagab 
sõnumilühendi algoritmi (SHA-1 vms.) kollisioonikindlus tema unikaalsuse. Kokkuvõttes on 
auditeerija jaoks hash(hääl) unikaalne väärtus, mille abil üht häält teisest eraldada, küll aga 
puuduvad tal igasugused vahendid selle hääle tegeliku väärtuse rekonstrueerimiseks (isegi 
mitte süsteemi privaatvõtme abil). 
 
Auditirakendus võimaldab tuvastada, mis sai konkreetse IK-ga antud häälest. Variandid on: 

• Võeti vastu – sisaldub LOG1-s 
• Tühistati selle tõttu, et isiku käis eelvalimistel – vastav kirje LOG2-s 
• Tühistati selle tõttu, et isik käis valimispäeval valimas – vastav kirje LOG2-s 
• Tühistati selle tõttu, et „valimissedelisse“ oli kirjutatud kandidaadi number, kes ei 

kandideerinud vastavas ringkonnas – vastav kirje LOG3-s ning sellele omakorda 
vastav hash(hääl) LOG4-s 

• Hääl läks arvesse: vastav kirje LOG3-s ning sellele omakorda vastav hash(hääl) 
LOG5-s 

 
Auditirakendust kasutaks põhiliselt vaidluste lahendamiseks. Põhimõtteliselt on aga võimalik 
e-hääletajale pakkuda välja ka selline veebirakendus, kus ta saab oma ID-kaardi abil 
autentimise järel teada oma antud hääl(t)e staatusest. 
 
Peale selle on auditirakendusel võimalik kontrollida logide terviklust – LOG2 ja LOG3 
ühisosa peab andma LOG1 sisu, LOG4 ja LOG5 ühisosa peab andma LOG3 sisu. 
 
Kõik logikirjed peavad kandma informatsiooni aja kohta ja võiksid olla omavahel 
krüptograafiliselt lingitud, et tagada logide terviklus ja võltsimiskindlus. 
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7. Tarkvara arendusest, keskkondadest ja integratsioonist 
 
Üldise printsiibina – kõik tarkvaralised „valged kastid“ valmistatakse kodumaise 
väljatöötlusena. „Mustade kastidena“ kasutatav välismaise päritoluga programmvara 
(operatsioonisüsteemid, komponendid, teegid, jne.) kasutus projekteeritakse nii, et nende 
komponentide võimaliku kompromiteerituse mõju e-hääletamise süsteemi turvaloogikale 
oleks minimiseeritud. 
 
E-hääletamise süsteemi tehniline projekt kirjeldab  süsteemi täpseid andmevahetusprotokolle 
ja andmestruktuure. 
 
Komponentide lähtekood auditeeritakse, kompileeritakse sõltumatus keskkonnas ning 
testitakse funktsionaalsust. Auditi läbinud tarkvara käivituskood signeeritakse, signatuur 
publitseeritakse. 
 
Valmiste rakendus ja vastav veebikeskkond on ainult eestikeelne. Äärmiselt soovitav oleks 
keskkonda toetava abiinfo kättesaadavus ka teistes keeltes. 
 
Süsteemsete komponentide (operatsioonisüsteem, veebiserver, tugiteegid) ehk „mustade 
kastide“ valikul, paigaldamisel ja konfigureerimisel peetakse silmas, et: 

• Aluseks võetakse võimalikult stabiilsed (s.t. pikemalt ekspluatatsioonis olnud ja 
testitud) komponendid. Komponentide tunnusinfo (allikad, kontrollsummad, jne.) 
dokumenteeritakse. 

• Komponendid võetakse algallikast, kõik muudatused (süsteemiosade kustutamised, 
konfiguratsioon) dokumenteeritakse. 

• Järelkontroll peab olema suuteline samasuguse süsteemi oleku saavutama tuginedes 
algallikast mahalaaditavale tarkvarale ning järgides dokumentatsioonis fikseeritud 
muudatusi. 

 
Keskkondade valikul ja arenduses lähtutakse järgmistest printsiipidest: 

• Tuleb eeldada, et Valija keskkond on kodu- või kontoriarvuti, mille 
operatsioonisüsteemi ja seadistust Valija muutma ei hakka. Kõikvõimalike 
kasutajaplatvormidega arvestamine on tehniliselt ülikeerukas ja seega kulukas. 

• Kesksüsteemi keskkondade valikul lähtudakse eelkõige alussüsteemi tervikluse ja 
turvalisuse printsiibist – peab olema välistatud igasuguste protsessi häirivate või 
halvavate kõrvalprogrammide mõju. 

• Audiitorrakendus on suhteliselt lihtne, UNIX-i käsureal toimiv utiliidikomplekt.  
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8. Kokkuvõte 
 
Dokumendis kirjeldatud e-hääletamise süsteem loob piisavate organisatsiooniliste, füüsiliste 
ja infotehnoloogiliste turvameetmete rakendamise korral aluse e-hääletamise läbiviimiseks 
vähemalt sama turvaliselt, kui seda on tavahääletamine.  
 
Lisainformatsiooni saab e-hääletamise kontseptsioonist ja selle turvaanalüüsist. 
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