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KOKKUVÕTE ja SOOVITUSED PEADIREKTORILT 
 

Andmekaitse Inspektsiooni põhitähelepanu nii tänavu kui tuleval aastal on suunatud uue 
andmekaitseõiguse sujuvale ning Eesti oludega arvestavale rakendamisele. 

Andmekaitseõigus uueneb 

Alates 25.05.2018 hakatakse kohaldama Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust 
2016/679. Kehtetuks muutub 1995. aastast pärinev andmekaitsedirektiiv 95/46 ja sellel 
põhinev isikuandmete kaitse seadus. Kuigi üldmäärus on otsekohalduv, jätab ta liikmesriikide 
seadusandjatele teatud mänguruumi. Seda iseäranis avaliku sektori andmetöötluses. 

Lisaks tuleb üle võtta direktiiv 2016/680, mis normib andmekaitset süüteomenetluses. Direktiiv 
dubleerib suuresti üldmäärust. Eraldi aktina koostati ta põhjusel, et Euroopa Liidul puudub 
pädevus riigisisest süüteomenetlust otsekohalduva määrusega normida. Samuti normib direktiiv 
süüteomenetlusalast andmevahetust riikide vahel, asendades sellekohast Nõukogu raamotsust.  

Mais 2018 tahetakse kohaldama hakata ka Euroopa Liidu e-privaatsusmäärust (täna alles 
Komisjoni ettepanek). See hakkaks e-privaatsusdirektiivi 2002/58 ning elektroonilise side 
seaduse asemel normima andmekaitse erinõudeid elektroonilise side valdkonnas, samuti 
otseturustust (rämpspost, soovimatud müügikõned). 

Maiks 2018 peab olema üle võetud ka uus võrgu- ja infoturbedirektiiv 2016/1148, mis normib nii 
era- kui avaliku sektori tähtsamate teenuste elektroonilist turvalisust. 

Nende nelja omavahel seotud õigusakti (2 määrust + 2 direktiivi) elluviimiseks peab Riigikogu 
vastu võtma rakendusseadused ning muutma suurt hulka täna kehtivaid seadusi.  

Uus andmekaitseõigus – mida ettevõtted ja asutused peaksid tähele panema? 

Õrnema närvikavaga lugejat, keda selline legislatiivne laviin hirmutab, tahan siinkohal lohutada: 
andmekaitseõiguse vundament on ikka seesama mis enne. Kõik senised andmekaitsedirektiivist 
tulenevad ning tänases Eesti seaduses kajastuvad põhimõtted kehtivad ikka edasi. 

Tõsi, vana vundamendi (seniste põhimõtete) peale on ehitud uus, senisest suurem hoone (uue 
sõnastusega õigusaktid). Ühe maja mööbel ei pruugi täpselt sobida teise majja. Samamoodi ei 
pruugi kõik senised ettevõtetes ja asutustes kasutusel olevad infohaldusviisid ja 
käitumismustrid, lepinguvormid ja dokumendipõhjad sobida uude olukorda. 

Üldmääruse läbiv joon on riskipõhine lähenemine. Mida tundlikum andmetöötlus, seda rangemad 
reeglid. Ettevõte ja asutus, kel tundlikku andmetöötlust pole ning kes ka seni reegleid korralikult 
täitis, ei pea suuri muudatusi tegema.  

Kes aga kogub ja kasutab tundlikku isikuteavet ja suuri andmemassiive, teeb 
automaatprofileerimist või ulatuslikku kaamerajälgimist, peaks kindlasti oma töökorralduse, 
infosüsteemid ja dokumendipõhjad üle vaatama. 

Suurim sisuline muutus, mis ootab kogu erasektorit, on isikuandmete ülekantavus. Inimene võib 
võtta oma digitaalandmed ettevõttest A ning viia nad ettevõttesse B. Ettevõttel, kel põhjust 
oodata selliseid soove hulgi, on mõistlik kulude optimeerimiseks ning klientide rahuolu 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1476170311681&from=ET
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1476170311681&from=ET
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1995L0046:20031120:ET:PDF
https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014031?leiaKehtiv
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1476170475962&from=ET
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0060:0071:et:PDF
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-privacy-and-electronic-communications
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0058-20091219&qid=1397115681290&from=EN
https://www.riigiteataja.ee/akt/117052016002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/117052016002?leiaKehtiv
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148&qid=1476170556512&from=ET
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suurendamiseks oma infosüsteem(id) üle vaadata – et andmeid oleks võimalikult hõlbus ja lihtne 
üle kanda. Arvestama peab ka struktureeritud üldkasutatava masinloetava vormingu nõudega. 

Uus andmekaitseõigus – mida inspektsioon teeb? 

Inspektsioon annab nõu Justiitsministeeriumile ning Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumile rakendusseaduste koostamisel. Esialgsed tähelepanekud ja 
soovitused avaldasin 14.10.2016 ülevaates. 

Samuti osaleme ettevalmistustöös Euroopa andmekaitseasutuste töörühma raames. Järgmise 
aasta 25. maist saab töörühmast Euroopa Andmekaitsenõukogu. Kuna nõukogu hakkab 
muuhulgas lahendama liikmesasutuste vahelisi lahkarvamusi, on ühisseisukohtade 
kujundamisest osavõtt väga oluline.  

Tunnustan oma töökaaslasi, kes inspektsioonis muu töö kõrvalt töörühma mahukaid ja arvukaid 
materjale läbi töötavad ning neisse meilitsi ja Brüsselis käies panustavad. Kui väike asutus püüab 
olla arvestatav partner tunduvalt suuremate sõsarasutuste seas, kel selle töölõigu tarvis eraldi 
töötajad ja osakonnad, nõuab see tõsist pingutust. Aga see töö on oma vaeva väärt. 
Andmekaitseõiguses on palju tõlgendusruumi. See mõjutab nii Euroopa kui Eesti e-haldust, 
digimajandust ja infoühiskonda. Tahame selle juures olla tegijad, mitte sabassörkijad. 

Üldmäärus volitab andmekaitseasutusi määratlema mitmeid nõudeid, mis mõjutavad ettevõtete 
ja asutuste kohustusi. Andmekaitseasutuste ühine töörühm on need küsimused kas juba katnud 
või kohe katab alusjuhistega.  

Inspektsioon avaldab enne jaanipäeva üldmääruse üldjuhendi kondikava. Koondame kõik üldise 
iseloomuga olulised juhtnöörid ühte dokumenti. Selles täpsustame nõudeid rikkumisteadete, 
andmetöötlustoimingute registri, andmekaitselise mõjuhinnangu, andmekaitseasutusega 
eelkonsulteerimise, andmekaitsespetsialisti (andmekaitseametniku) ning lõimitud ja vaikimisi 
andmekaitse osas. Kinnitame üldjuhendi pärast arutelu inspektsiooni nõukoja sügiskoosolekul. 
Mõned punktid jäävad lahtiseks – nad peavad saama tulevase andmekaitsenõukogu heakskiidu.  

Koostame inimese andmekaitseliste õiguste meelespea. Andmetöötlejate abistamiseks 
koostame spikri isikuandmete töötlemiseks korrektse nõusoleku võtmiseks. Samuti koostame 
andmekaitsetingimuste näidisdokumendid eraldi ettevõtetele ja avaliku sektori asutustele. 
Oleme valmis abistama ettevõtlus- ja erialaliite, kui nad soovivad välja töötada näidisdokumente 
kitsamatele tegevusaladele ja majandusharudele. 

2018. a. I poolaastal keskendume inspektsiooni olemasolevate juhendite ülevaatamisele.  

Koolitaja ja nõustaja rollis ei oodata meilt teoretiseerimist, vaid konkreetsele elualadele suunatud 
praktilisi teemakäsitlusi. Kuna suur hulk küsimusi saabki vastused alles juhendiloome käigus, siis 
on meie koolituste ja nõustamiste maht väike. Paneme rõhu juhendiloomele. Analüütilise 
ettevalmistustöö kõrvalsaadusena avaldame oma võrgulehel ülevaatlike artiklite sarja. 

Juhendiloome kõrval keskendume andmekaitsespetsialistide kvalifikatsioonile. 
Andmekaitseõiguse uuenemine ja paisumine ning tehnoloogia areng seavad lati päris kõrgele. 
Varasem diplom õigusteaduses või infotehnoloogias ei pruugi tagada, et selle valdajal oleksid 
andmekaitse ja infoturbe alal (piisavad) teadmised ja oskused.  

2018. a. muudatusteks valmistumisel vajab nii era- kui avalik sektor korraga suurel hulgal 
asjatundjaid. Inspektsioon pidas ettevõtlus- ja erialaorganisatsioonide ja ülikoolidega nõu. Selle 

http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/ylevaade_reformist_14102016.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083
http://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/euroopa-andmekaitse-reform
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tulemusena sündis 21.12.2016 andmekaitsespetsialisti ülesannete, teadmiste ja oskuste 
kirjeldus. 

See baasdokument valmis kutsestandardi eeskujul ning on eeskätt mõeldud abiks kõrgkoolidele 
täiendkoolitus- ning õppekavade uuendamisel. Oleme ses osas kõrgkoole nende soovil ka eraldi 
nõustanud. Samuti on inspektsioon valmis 2018. aastal korraldama andmekaitsespetsialistide 
baasteadmiste vabatahtliku eksami, kui selle järgi peaks tekkima vajadus. 

Soovitused 2017. ja 2018. aastaks 

Uus andmekaitseõigus sisaldab era- ja avaliku sektori jaoks päris arvestatavaid erisusi. Seetõttu 
jagan põhisoovitused kaheks: soovitused ettevõtjatele ja soovitused asutuste juhtidele. 

1) Soovitused ettevõtjatele – tervikhindamine, ülekantavus, andmekaitsespetsialist 

Kui isikuandmete kogumine ja kasutamine Teie ettevõttes on suuremahuline või sisaldab olulisi 
riske, siis võtke ette oma andmetöötluse tervikhindamine. Vaadake uue andmekaitseõiguse 
pilguga üle kogu oma töökorraldus, infosüsteemid ja dokumendipõhjad. Niiviisi saate ühekorraga 
tervikliku tulemuse, mis 

• sisaldab andmekaitselist mõjuhinnangut (üldmääruse art. 35) koos riskide 
maandamisega,  

• sisustab andmetöötlusregistri (art. 30),  
• juurutab lõimitud ja vaikimisi andmekaitset (art. 25), 
• juurutab rikkumistest teatamise protseduurid (art. 33, 34) ning  
• dokumenteerib klientidele ja partneritele avaldamiseks ettevõtte andmekaitsetingimused 

(art. 12-22 nõuded). 

Kindlasti vaadake üle andmete ülekantavus (art. 20) oma tööprotsessides ja infosüsteemides. 
Prognoosin, et see saab olema rakendustegevustest kulukaim ja aeganõudvaim. Ülekantav info 
peab ju olema üldkasutatavas masinloetavas vormingus struktureeritud kujul. Ärge jätke seda 
viimasele minutile, sest seda võidakse Teilt nõuda juba üldmääruse kohaldamise esimesest 
päevast peale. 

Sõltumata sellest, kas peate üldmääruse kohaselt (art. 37-39) määrama andmekaitsespetsialisti 
või mitte, leidke endale abiks asjatundja. Ära usaldage diletante! Vaadake, kas saadate omaenda 
töötaja soliidsele täiendkoolitusele või kas majaväline nõustaja on asjakohast koolitust saanud. 
Ta peab oskama sidustada andmekaitse ja infoturbe nõudeid reaalselt Teie ettevõtte 
tööprotsesside ja infosüsteemidega. Teil ei ole kasu teoreetikust, kes oskab vaid papagoina 
õigusnorme korrutada.  

2) Soovitused asutuste juhtidele – tervikhindamine, seos avaliku teabega, 
andmekaitsespetsialist 

Viige läbi oma asutuse andmetöötluse tervikhindamine, mis arvestaks nii üldmäärust, avaliku 
teabe seadust kui konkreetselt Teie asutusele suunatud õigusakte. Teie töökorraldus, 
infosüsteemid ja dokumendipõhjad peavad nende kõigiga arvestama. Niiviisi saate ühekorraga 
tervikliku tulemuse, mis 

http://www.aki.ee/et/andmekaitse-reform/andmekaitsespetsialisti-ulesanded-teadmised-ja-oskused
http://www.aki.ee/et/andmekaitse-reform/andmekaitsespetsialisti-ulesanded-teadmised-ja-oskused
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• sisaldab andmekaitselist mõjuhinnangut (üldmääruse art. 35) koos teabe avaandmetena 
kättesaadavaks tegemise mõjuhinnanguga (avaliku teabe seaduse § 31 lg 3 ja § 28 lg 1 p 
312, sh nn massipiirangute ja litsentside seadmise vajaduse läbikaalumisega), 

• sisustab andmetöötlusregistri (art. 30),  
• katab andmekogu pidamise seniste nõuete üldmäärusega vastavusse viimise koos 

andmekogu kohta riigi infosüsteemi haldussüsteemi sisestatu uuendamisega (avaliku 
teabe seaduse 51. ptk), 

• katab dokumendiregistri pidamise nõuded (avaliku teabe seaduse §-d 11 ja 12, sh 
16.01.2016 jõustunud nõue näidata avalikus vaates füüsiliste isikute andmed 
umbisikustatult), 

• juurutab lõimitud ja vaikimisi andmekaitset (art. 25), 
• juurutab rikkumistest teatamise protseduurid (art. 33, 34) ning  
• dokumenteerib asutuse andmetöötlustingimused (art. 12-22 nõuded), mis avaliku teabe 

seaduse § 28 lg 1 p 311 kohaselt tuleb avaldada asutuse võrgulehel. 
 

Avaliku sektori asutused, kes pakuvad füüsilisest isikust klientidele kaupu ja teenuseid 
tsiviilõiguslikul alusel, peaksid rakendama andmete ülekantavuse sarnaselt ettevõtetega (art. 
20). 

Andmekaitsespetsialisti (art. 37-39) määramine on kohustuslik kõigis avaliku sektori asutustes, 
muus on soovitus kokkulangev ettevõtetele antud soovitusega.  

Tagasi- ja edasivaade olulisemates töölõikudes 

1) statistika 

Võtan mullused töövood kokku sellistes arvudes: 

TEGEVUSNÄITAJAD 2012 2013 2014 2015 2016 sh 2016  

IKS, ESS//AvTS1 

Juhendiloome, poliitikanõustamine 

a) juhendid (arvestamata seniste uuendamist) 4 12 6 4 1  

b) arvamused õigusaktide eelnõude kohta (andmekogude 
kooskõlastamisel hinnatakse reeglina andmekogu 
põhimäärust, see siin ei kajastu, vt rida „r“) 

21 30 28 35 27  

Teavitustöö 

c) selgitustaotlused, märgukirjad, teabenõuded  817 1370 1144 1369 1417 1136//281 

d) kõned valveametniku infotelefonile  1160 1344 1141 1136 1419 1148//155 

e) nõustamised (ettevõtetele, asutustele) 56 69 34 33 79 77//2 

f) koolitused (korraldatud või lektorina osaletud) 18 19 24 18 23  

                                                           
1 IKS, ESS // AvTS märgib töömahu jaotust ühelt poolt isikuandmete kaitse seaduse (IKS) ning elektroonilise side 
seaduse (ESS) ning teiselt poolt avaliku teabe seaduse (AvTS) kohaldamise vahel.  
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Järelevalvetöö 

g) ringkirjad (ilma järelevalvet algatamata) - - - 5 5  

      sh ringkirjade adressaate    149 34  

h) suuremahulised võrdlevad seired 4 4 6 14 9 6//3 

      sh seiratute arv    412 148  

i) kaebused, vaided, väärteoteated (esitatud) 404 550 413 446 390 251//139 

j) omaalgatuslikud järelevalveasjad (algatatud) 191 171 152 384 86 83//3 

      sh ennetavad andmekaitseauditid 7 6 16 24 24  

k) kohapealsed kontrollkäigud (järelevalves) 23 15 48 35 33  

l) soovitused ja ettepanekud (järelevalves)    299 56 46//10 

m) ettekirjutused (reeglina eelneb ettepanek; reeglina 
sisaldab sunniraha-hoiatust) 

187 120 86 77 59 43//16 

      sh registreerimise alal (eelneva ettepanekuta) 130 67 45 28 26  

n) väärteoasjad (lõpetatud) 43 29 11 16 16 16//0 

o) trahvid (väärteokaristus), sunniraha (järelevalves) 39 22 8 15 16 16//0 

Loa- ja erimenetlused 

p) registreerimistaotlused (delikaatsete andmete 
töötlemiseks või vastutava isiku määramiseks) 

608 602 902 540 547  

r) andmekogude kooskõlastustaotlused (asutamiseks, 
kasutusele võtmiseks, andmekoosseisu muutmiseks, 
lõpetamiseks) 

84 89 115 167 139  

s) loataotlused teadusuuringuiks andmesubjektide 
nõusolekuta 

13 17 13 29 18  

t) loataotlused isikuandmete välisriiki edastamiseks 7 6 13 8 18  

u) taotlused iseenda andmete suhtes Schengeni, Europoli 
jt piiriülestes andmekogudes 

4 6 6 10 10  

 

Selgesti kasvas mullu teavitustöö maht: vastused selgitustaotlustele ja infotelefoni kõnedele, 
nõustamised. Põhjustena võin nimetada nii teadlikkuse kasvu (kes ei tea, see ei küsi) kui ka 
infotehnilist arengut (üha uued praktilised privaatsusprobleemid). Märgatavaks muutus ka 
andmekaitseõiguse uuenemise kohta käivate küsimuste voog. 

Mullu vähenes omaalgatusliku järelevalvetöö maht. Vähenemine tuli eeskätt avaliku sektori 
järelevalvest. Varasematel aastatel oli meie seirete ja seire-järgsete järelevalvete fookuses 
omavalitsusasutused (üle 200). Haldusreformi tõttu suunasime mullu fookuse riigiasutustele, 
mis vähendas oluliselt järelevalvatavate arvu.  



9 
 

Kuid järelevalvemahu vähenemist mõjutas ka asutusest lahkujate ootamatult suur arv (18-st 5). 
Ajutised vakantsid ja uute töökaaslaste väljaõpetamine vähendab jõudlust. 

Tänavu on kavas oluliselt suurendada kohapealsete kontrollkäikude mahtu (mullu 33, tänavu 
plaanis 55). 

a)  Avaliku sektori teave – terviklik järelevalve infohalduse üle 

Lisaks isikuandmete kaitsele ja avaliku teabe juurdepääsule (sh avaandmetena 
kättesaadavusele) valvab inspektsioon seadusandja tahtel alates 16.01.2016 ka andmekogude 
pidamise nõuete ning piiranguga ehk AK-teabe kaitse üle. See võimaldab ennetavas 
järelevalvetöös terviklikku lähenemist. Hindame asutuse infohalduse kõiki aspekte – nii teabele 
ligipääsu hõlpsust kui ka piiranguga teabe kaitstust.  

Seda jälgime ka asutuste võrguteabe iga-aastastes nn. valgusfooriseiretes. Mullune riigiasutuste 
seire rõõmustas sellega, et punast värvi üldhinnangut keegi ei saanud. Läbipaistvaima asutuse 
tiitli võitsid Riigiprokuratuur ja Saare Maavalitsus. 

Mullu kasvas avalike teabe eraõiguslike valdajatega seotud vaiete arv, põhjuseks niihästi õiguslik 
komplitseeritus (avaliku ülesandega seotud teabe piiritlemine ongi keeruline) kui ka 
teabevaldajate madal teadlikkus.  

Muret teeb pahatahtlik laiskus teabenõuetele vastamisel. Tervelt 1/3 teabenõuetest täideti 
vaidemenetluse ajal. Laiskus väljendab ka tendentsis põhjendada teabenõude täitmisest 
keeldumist alles vaidemenetluse käigus.  

Nende murettekitavate nähtuste vähendamiseks on plaanis kaks meedet. Esiteks viime tänavu 
läbi suurema arvu kohapealseid kontrolle – hindame ennetavalt, kui hästi-halvasti võimaldab 
asutuse töökorraldus ning personali ettevalmistus avaliku teabe seaduse nõudeid täita. 
Kontrollkäigud hõlmavadki asutuse infohalduse korraldust tervikuna. Teiseks hakkame taoliste 
vahelejäämiste korral kasutama inspektsioonile antud õigust nõuda vastutava ametniku suhtes 
distsiplinaarasja algatamist.  

Avaliku sektori andmekogude järelevalve ülevõtmise aegse olukorra (16.01.2016) võis kokku 
võtta kahe murdarvuga: 1/3 andmekogude pidajatest eiras nõuet kooskõlastada ja registreerida 
andmekogu riigi infosüsteemi haldussüsteemis (RIHA) ning 2/3 eiras andmekogu infoturbeauditi 
nõuet.  

Andmekogude pidamise korrastamiseks saatsime asutustele ringkirju. Samuti vahetame 
korrapäraselt infot Riigi Infosüsteemi Ametiga (kes valvab andmekogude andmevahetuskihi ehk 
x-tee ning andmekogude turvameetmete süsteemi üle) ning Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumiga (IT-investeeringuraha taotlevate asutuste kohta, kel meie 
arvates ei ole andmekogud korras). Selle tulemusena võib probleemset andmekogu oodata x-tee 
teenustele juurdepääsu sulgemine ja investeeringurahast ilmajäämine. 

Järelevalveaasta vältel kasvas RIHAs registreeritud andmekogude arv 353-lt 492-le (28%), sh 
kasutusevõtu kooskõlastuse läbinute arv kasvas 208-lt 277-ni (25%). 

Võtmeministeeriumidega leppisime kokku korrastamise plaani ja tähtajad. Selle tulemusena 
vähenes Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala probleemsete registrite arv 12-lt 3-le, 
Justiitsministeeriumil 30-lt 6-le ning Sotsiaalministeeriumil 17-lt 8-le. Keskkonnaministeerium 
lubas haldusala andmekogud korda saada 2017. a. lõpuks, Siseministeerium kõrge turvaklassiga 
andmekogud 2017. ning ülejäänud 2018. a. lõpuks. 

http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/dokumendiregistrite_seire_2016.pdf
http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/dokumendiregistrite_seire_2016.pdf
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Paraku puudutab see eeskätt RIHA-s peegelduvaid probleeme. Mitmed andmekogud on jätkuvalt 
tõsiselt kimpus märksa suurema murega – andmekvaliteediga (iseäranis e-tervis ja 
karistusregister).  

Andmekogudele juurdepääsu osas on mureteemadeks äriregister (kustutatud füüsilisest isikust 
ettevõtjate kontaktandmete kättesaadavus), kinnistusraamat (lepinguliste klientide tehtavad 
tasuta omanikupäringuid) ning abieluvararegister (paberkartoteegi avalikkusrežiim ei sobi 
digiajastusse). 

 

b) infotehnoloogia ja privaatsus 

Turule tuleb üha uusi IT-seadmeid ja tarkvaralahendusi. Ühest küljest on klientide nõudlik 
teadlikkus see, mis mõjutab seadmete tootjaid, tarkvaraarendajaid ja infosüsteemide haldajaid 
kliendi privaatsust rohkem austama. Üritame sellele kaasa aidata nii üksi (artiklite sari meie 
võrgulehel) kui koostöös teiste osapooltega (erilised tänusõnad „Targalt Internetis“ 
koostöövõrgustikule ja „Andmejälgija“ projekti eest Riigi Infosüsteemide Ametile).  

Teisest küljest muutub inimene digiajastul tihti andmesubjektist andmeobjektiks, kes ei suudagi 
ise enda kohta käivat infot kontrollida. Inspektsioon teeb võrdlevaid seireid privaatsusriskiga 
tehnoloogia kasutamise kohta. Mullu seirasime wifi-teenuseid kaubanduskeskustes. 
Tarbijakaitseametiga sünkroniseeritult seirasime e-poodide mobiilirakendusi. Inspektsioon 
märkis ära nii ülemäärased nõusolekuküsimisi seadme sisule ligipääsul, kasutustingimuste 
ebamäärasust kui kidakeelsust teenusest väljumise kohta. Läti ja Leedu 
Andmekaitseinspektsioonidega sünkroniseeritult seirasime kliendiandmete kaitstust 
mobiiltelefonide garantiiremondi tegemisel ning andmekaitseasutuste üleilmse koostöö 
raames isikuandmete kaitstust nutikodu-lahendustes. 

Nõuga olime abiks muuhulgas pilvandmetöötluse ja andmesaatkondade osas. 

Tänavu on kavas tõsta andmekaitselist teadlikkust idufirmade kiirendite kaudu, seirata Eestis 
pakutavad e-õppe keskkondasid, koostada juhend nutiseadmete jälgimisest avalikus ruumis ning 
meelespea valvekaamerate jms jälgimisseadmete paigaldajatele ja kasutajatele. Tänavu oleme 
juba avaldanud selgitava juhendi suur- ehk hiidandmete ja privaatsuse kohta. 

 

c) tervishoid ja sotsiaalkaitse 

Tervishoiu ja sotsiaalkaitse alal on jätkuv suur mure registrite andmekvaliteet. Ootame, et 
01.01.2017 alustanud Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus muudaks pilti. 

Selleks, et anda õiguslikult keerulises probleemistikus mittejuristidele selgeid praktilisi 
näpunäiteid, tuleb lasta juristidel enne need probleemid „läbi seedida“. Kui puudub alusanalüüs, 
ei ole millegi peale ehitada ka üldistusi ja õpetussõnu. Mullu jõulude eel avaldatud mahukas 
juhend „Isikuandmed tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesektoris“ on just selline näide. Algsest 
praktilise juhendmaterjali ideest kujunes „juristidelt-juristidele“ analüütiline materjal. 

Mullune tervishoiualane auditite seeria hõlmas 24 esmatasandi tervishoiuasutust (perearste, 
töötervishoiuarste) – sama palju kui tunamullu. Tulemused olid üldiselt rahuldavad. 

Mullu määrasime põhjendamatu uudishimu eest väärteokaristuse seitsmele terviseandmete 
kasutajale.  

 

http://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/andmekaitse-ja-tehnoloogia
http://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/andmekaitse-ja-tehnoloogia
https://www.riigiteenused.ee/et/service_preview/6286970964b7bacda7e93c43169947fed9918a24
http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/WiFi_seire_kokkuvote_2016.pdf
http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/mobiilirakenduste_seire_2016.pdf
http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Balti%20%C3%BChisj%C3%A4relevalve%202016.pdf
http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Balti%20%C3%BChisj%C3%A4relevalve%202016.pdf
http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Interneti%20rehitsemise%20seire%202016%20(GPEN%20Sweep).pdf
http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/suurandmed_ja_privaatsus.pdf
http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/isikuandmed_sotsiaalhoolekande-_ja_tervishoiusektoris.pdf
http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/ttoaudit2016.pdf
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d) lauspäringud ja õigusloome 

Üldiselt suhtutakse elanikkonna lausjälgimisse eitavalt. Euroopa Liidu Kohus on seda korduvalt 
väljendanud, sh sidevõrkude jälgimise osas. Üldine arusaam on, et kui kõik või suur osa 
inimestest on võimuasutuste pideva andmetraalimise objektiks ilma selleks põhjust andmata, 
tekib ühiskonnas hirmupaine. Inimene, kes teab, et salasilm võib teda iga hetk luurata, ei käitu 
enam loomulikult ja muutub manipuleeritavaks. Lausjälgimisest tekkinud andmemassiiv on 
omakorda väärkasutusriski allikaks.  

Kuid samal päeval andmekaitsepaketiga kiitis Euroopa Parlament heaks broneeringuinfo 
direktiivi 2016/681. See võimaldab õiguskaitseasutustel lausjälgida kõigi EL-väliste ning 
liikmesriigi valikul ka EL-siseste lendude reisijate broneeringuinfot. Samas tehakse seda 
tasakaalustatult – kõigi andmed lastakse küll „masinast läbi“, kuid pikemalt hoitakse alles üksnes 
see teave, mis seotud terrorismi ja muu raske kuritegevuse kahtlusega. Igavest superandmebaasi 
iga inimese igast lennureisist ei teki. 

See on võrreldav kiiruskaameratega. Kõik autod sõidavad kaamerasilma alt läbi, kuid 
infosüsteemi jäävad mitte kõigi, vaid üksnes kiiruseületajate andmed. Sarnase ettepanekuga tuli 
välja ka Siseministeerium, kes soovis „masinast läbi“ lasta hotellikülastajate andmed, et välja 
sõeluda terrorismi- ja kuriteokahtlustega ööbijaid. 

Seega lausjälgimist võib teatud piiratud juhtudel siiski teha. Kuid piirid tavalise ning lausjälgimise 
vahel vajavad suuremat selgust. Niihästi korrakaitse-, väärteo- kui kriminaalõigus, samuti 
eriseadused lubavad asutustel teha inimeste kohta üksikpäringuid. Seda niihästi juba toimunu 
uurimiseks kui ka ennetuseks.  

Taunisin mulluses aastaettekandes kava anda Maksu- ja Tolliametile riskihindamiseks 
(maksuluureks) piiramatu juurdepääs kõigile andmekogudele, samuti õigus sideandmete 
küsimiseks sideettevõtetelt. See võimaldab kõigi maksumaksjate andmete pidevat 
automatiseeritud „skaneerimist“. Kahetsusväärselt võeti see maksukorralduse seaduse 
muudatus tänavu märtsis ikkagi vastu. 

Kuid taunimisväärt oleks ka olemasolevate menetlussätete – mis on sõnastatud üksikpäringuid 
silmas pidades – kasutamine lauspäringuteks. Üksikpäringute tegemine ei tähenda kõiki 
andmekogusid kombineeritult hõlmavat andmetraalimist.  

Soovitan õigusloomes piiritleda lauspäringuid täpsemalt, et põhiõiguste ja vabaduste kaitse ning 
turvalisuse ja avaliku korra kaitse oleksid paremini tasakaalus. Sealhulgas vajab ülevaatamist 
sideandmete laussäilitamine (vastuolus Euroopa Liidu Kohtu otsustega). 

Inspektsioonist endast 

Meie asutuses töötab nagu varemgi 18 ametnikku. Oleme jätkuvalt ainuke ametiasutus riigis, kus 
töötavad üksnes ametnikud – töölepingulised tugiteenused on asutusest välja viidud.  

Kui varasematel aastatel on meie koosseis olnud stabiilne (lahkujate arv 0 või 1), siis mullu lahkus 
töölt 5 kolleegi (sh inspektsiooni ajaloo esimene pensionile minek). 

Inspektsiooni eelarve oli 2015. aastal 671 725 eurot. Mullune eelarve oli 700 821 eurot. Pea kogu 
kasv tulenes Riigi Infosüsteemi Ametilt andmekogude järelevalve ülevõtmisest. Meie eelarvesse 
lisandus ameti eelarvest ühe ametikoha kulu, mille jagasime olemasolevate ametnike palkade 
vahel. Kuna palgasurve oli mitme töökaaslase lahkumise põhjal otsustades endiselt tugev, siis 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0681&from=ET
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0681&from=ET
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tõstsime eelarve sees 20 tuhat eurot majanduskulust tööjõukulusse. Tänavune eelarve on 
700 482 eurot. 

Juba pool aastat oleme olnud ainuke riigiasutus, kus puudub üldse formaalne struktuur. Osakondi 
ja seega ka esma- või vahetasandijuhte meil ei ole. See võimaldas suurendada sisutöö tegijate 
arvu ning töökorralduse paindlikkust. Loomulikult tähendab see ka ametnike suuremat vastutust 
ning töö sisu suuremat mitmekesisust. Näiteks püsivalt panustab rahvusvahelisse koostöösse 
18 ametnikust 8, kommunikatsiooni- ehk teavitustöösse 5. Olen tänu võlgu oma töökaaslastele, 
kelle pühendumus ja asjatundlikkus on seda kõike võimaldanud.  

Meid abistab nõukoda, kes annab tagasisidet asutuse prioriteetide valikule ja juhendite sisule. 
Tunnustan nõukoja liikmeid, kes täidavad oma ühiskondlikku rolli huvi ja innuga. 

 

 

 

 

 

 

 
Viljar Peep 
Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor 

  

http://www.aki.ee/et/andmekaitse-inspektsiooni-noukoda


13 
 

TEHNOLOOGIA JA PRIVAATSUS 
Urmo Parm, IT-nõunik 

Möödunud aasta tõi inspektsioonile jätkuvalt põnevaid väljakutseid eraelu kaitse ja tehnoloogia 
ühisosade selgitamisel. Inimeste tähelepanu köidavad üha enam nutikad igapäevast 
elukorraldust ja töötegemist hõlbustavad infotehnoloogilised lahendused. Pole saladus, et nende 
kasutamisel jätame me nii kasutatavatesse seadmetesse kui ka internetti arvestatava koguse 
meid tuvastada võimaldavaid andmeid. Selline digitaalne jalajälg võib paljastada meie eraelu aga 
detailsemalt kui ette kujutame. 

Tihtilugu oleme mugavuse nimel või ka lihtsalt uudishimust valmis kasutama ükskõik millist 
teenust. Mõtlemata seejuures, kas näiteks Pokemoni mehikeste taga ajamise varjatud pooleks ei 
ole midagi sellist, mida me tavajuhul heaks ei kiida. 

Asjade internet ehk nutistu 

Palju räägitakse asjade internetist ehk nutistust. Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi juures on 
avatud suisa valdkonda uuriv labor. Algatatud on mitmeid targa linna projekte. Kas aga targas 
linnaruumis oma igapäevaseid toimetusi tegev inimene saab aru, mida erinevad sensorid tema 
kohta koguvad ja kellele teabe edastavad? 

Nutistu idee on jõudnud ka meie eluruumidesse. On igati praktiline saada vajalikul hetkel 
ülevaade kodu elektritarbimisest, temperatuurist või valvekaamera pildist. Väga mugav on enne 
koju jõudmist nutiseadmega sisse lülitada saun. Millist eesmärki täidavad aga näiteks 
WiFi-ühendusega varustatud elektripirnid või röster? Möödunud aasta näitas, et pigem täidavad 
need pahalaste eesmärke globaalsete võrgurünnete läbiviimisel. Kujutan ette lapsevanema 
üllatust, kuuldes, et lapsele kingitud nutikas kaisukaru osales valitsusasutuse vastu suunatud 
küberründes. 

Kodukasutajale mõeldud targa kodu ja asjade interneti seadmete turvalisus on seni kahjuks 
olematu. Karm võitlus turu pärast on tootjate tähelepanu inimeste privaatsust tagavate 
lahenduste osas uinutanud. Ka inimestel endil puuduvad oskused, võimalused ja vahendid 
seadmete haldamisel eraelu riive vähendamiseks. 

Suurandmed 

Ning muidugi ei saa üle ega ümber suurandmetest ehk Big Data’st. Suurandmete teema on 
päevakohane paljudes eluvaldkondades. Näiteks juhtimises, turunduses, teadusuuringutes, 
riigikaitses, aga ka avaliku sektori läbipaistvuse ja avaliku teabe kättesaadavuse juures. 

Suurandmete üheks põhiliseks eripäraks on see, et andmetöötlejad kasutavad kõiki andmeid 
korraga. See tõstatab aga küsimuse, kas suurandmete kasutamine tähendab ülemäärast 
isikuandmete kogumist ning kas kasutatavad isikuandmed on tegelikult asjakohased. 

Üks võimalik lahendus on andmete anonüümseks muutmine. Kui seda tehakse õigesti, ei loeta 
analüüsitavaid andmeid enam isikuandmeteks. See võimaldab suurandmeid analüüsida ning 
uuringuid teostada või tooteid ja teenuseid välja töötada ilma isikuandmeid töötlemata. Samuti 
aitab see organisatsioonidel anda inimestele kindlustunnet, et nende töödeldavate suurandmete 
hulgast ei ole võimalik konkreetse inimesega seotud andmeid välja võtta. 
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Nõustuda ei saa väitega, et andmekaitse põhimõtetel ei ole suurandmete kontekstis kohta. Olen 
seda meelt, et andmekaitse nõuetele on pigem omane teatav paindlikkus. Neid ei tohiks näha 
edasimineku takistusena, vaid raamistikuna, mis aitab edendada privaatsusõigusi ja innustada 
avalikkuse teavitamiseks ja kaasamiseks uuenduslike lähenemiste väljatöötamist. 

Teavitustöö  

Meie põhitegevuseks lisaks järelevalvele on teavitus- ja selgitustöö. Eesmärk ei ole tegeleda 
probleemidega, vaid nende ennetamisega. Anname avalikkusele praktilisi soovitusi, mida 
erinevaid tehnoloogiaid kasutades silmas pidada, et oleks tagatud eraelu kaitse ning ei toimuks 
näiteks inimeste põhjendamatu ja õigusvastane jälgimine töökeskkonnas. 

Oleme kaasatud mitmesse Eesti riigi algatusse, mis on oluliseks vundamendiks inimeste ja riigi 
vahelise suhtluse läbipaistvuse ja turvatunde tagamisel. Näitena toon Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigi Infosüsteemi Ameti eestvedamisel loodud riigipilve ja 
andmesaatkondade algatuse ning andmekogude pidajatele arendatud tarkvaralise lahenduse, 
mis annab inimesele võimaluse vaadata, milline ametiasutus ja mis eesmärgil on tema 
andmetega toiminguid teinud. 
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Kuidas me tehnoloogiaalast selgitustööd teeme? 

Oleme avanud meie võrgulehel rubriigi, milles käsitleme aktuaalseid teemasid seonduvalt 
isikuandmete kaitse ja tehnoloogiaga. Koduse WiFi-võrgu turvaline seadistamine, turvaline 
e-pood, isikuandmete kustutamine seadmetes või pilvandmetöötlus on mõned teemad, mida 
nimetada. 

Teemad, mis nõuavad aegkriitilist reageerimist või on parajasti aktuaalsed, leiavad kajastamist 
meie sotsiaalmeedia kanalites. Näiteks kui on avastatud ohud mõnes populaarses teenuses või 
avaldatud kaalukas privaatsusteemaline uuring või analüüs. Näitena toon WiFi-ruuterid ning 
nendega seotud turvalisuse. 

Aasta alguses levis meedias uudis, mis rääkis ühe söögikoha WiFi-ruuterisse sisse häkkimisest 
ja selle tagajärjel söögikohale osaks saanud rahalisest kahjust. Söögikoht sai mobiilioperaatorilt 
arve, mis näitas, et nad on saatnud eritasulisi lühisõnumeid ja kasutanud mobiilset parkimist. 
Kirjelduse põhjal oli meile selge, et tegemist oli 3G/4G-ruuteriga, milles on SIM-kaart ja mis 
kasutab WiFi-võrgu loomiseks mobiilset andmesidet. Ruuteri nõrga turvalisuse tõttu õnnestus 
häkkeritel juurde pääseda ruuteri seadetele ja panna SIM-kaart tegema erinevaid toiminguid. 

Reageerisime operatiivse postitusega sotsiaalmeedias. Rõhutasime, et selliseid üllatusi saab 
vältida, kui ruuteri haldusliidese vaikesätted on ära muudetud ning jälgitakse teenusepakkuja 
turvasoovitusi. Jätkutegevusena koostasime põhjalikuma ülevaate, milliste toimingutega on 
võimalik kodune WiFi-võrk turvalisemaks muuta.  

Kaubanduskeskustes WiFi-teenuse osutamise seire 

Viisime perioodil mai-juuli 2016 läbi omaalgatusliku seire, et saada ülevaade isikuandmete 
töötlemise olukorrast avaliku WiFi-teenuse osutamisel kaubanduskeskuste külastajatele. 
WiFi-teenuse osutaja peab arvestama võimalusega, et teenuse raames töötleb ta erinevaid 
isikuandmeid. Isikuandmeteks on näiteks inimese nimi, e-posti aadress ja kontaktandmed. Aga 
samuti inimesega seotud nutiseadme nimi või seadme unikaalne võrgukaardi MAC-aadress 
(Media Access Control Address). 

Kokkuvõtvalt oleme arvamusel, et olukord WiFi-teenuse osutamisel kaubanduskeskustes on hea. 
Kaubanduskeskused WiFi-teenuse raames külastajate isikuandmeid, sh seadme MAC- aadresse, 
ei kogu ega säilita. Ühegi seiratava sõnul ei kasuta nad külastajate liikumis- ja tarbimisharjumuste 
uurimiseks WiFi-võrgu põhist asukohamääramist või mõnda teist tehnoloogiat. 

Mobiilirakenduste seire 

Valisime kümme tuntud Eesti ettevõtte mobiilirakendust ja seirasime perioodil mai-juuli 2016. a, 
kuidas täidetakse nende kasutamisel isikuandmete töötlemise nõudeid. Iga rakendust 
kontrollisime nii Androidi kui ka iOS-i operatsioonisüsteemides. Eraldi vaatasime, kui palju 
isikuandmeid rakenduses küsitakse ehk millistele andmetele peab rakenduse kasutamisel andma 
ligipääsuloa. 

Puudusi esines suuremal või vähemal määral kõigil kontrollitud rakendustest. Peamise 
probleemina selgus, et tihtilugu küsib rakendus igaks juhuks luba rohkematele andmetele kui 
tegelikult rakenduse kasutamiseks vajalik on. 

http://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/andmekaitse-ja-tehnoloogia
http://www.aki.ee/et/koduse-wifi-vorgu-turvaline-seadistamine
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Isikuandmete kaitse seadus näeb ette, et töötleja peab kehtestama eelnevalt ka isikuandmete 
töötlemise korra. See võib olla osa rakenduse kasutustingimustest. Esines paar rakendust, kus 
korda või viidet sellele üldse ei olnud. Isikuandmete töötlemise korras peaks olema toodud, 
milliseid isikuandmeid ja mis eesmärgil rakendus kasutama hakkab, sh kas on kolmandaid 
isikuid, kellele andmeid edastatakse. 

Nelja ettevõtte osas algatasime järelevalvemenetluse, et küsida lisaselgitusi ja teha 
parendusettepanekuid. 

 

 

Kaamerate kasutamisest 

Sirje Biin, vaneminspektor 

Kaamerate kasutamine muutub üha populaarsemaks nii eraisikute kui ka asutuste hulgas. Ühelt 
poolt on kaamerad suurepäraseks vahendiks aja ja raha kokku hoidmisel, kuid teiselt poolt toovad 
sageli kaasa ka vaidlusi, kui nende kasutamisel ei järgita kaamerate kasutamisele sätestatud 
nõudeid. 

Kaamerad riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes 

Isikuandmete kaitse seadus võimaldab riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusel kasutada 
kaameraid turvalisuse tagamiseks, avalike ürituste jäädvustamiseks ning avaliku ülesande 
täitmise käigus seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks. 

Riigi ja omavalitsuse õigus isikuandmete töötlemiseks võib aga tuleneda ka eriseadustest. Üheks 
põhjuseks, miks riigi- ja omavalitsusasutused avalikesse kohtadesse kaameraid üles panna 
soovivad, on õigusrikkumiste avastamine. See on korrakaitseline tegevus, mis allub 
korrakaitseseaduses sätestatud reeglitele. Kaamera kasutamine on selle seaduse kohaselt 
riikliku järelevalve erimeede, mida võib kasutada üksnes siis, kui eriseadus (või 
korrakaitseseadus ise) seda ette näeb. Korrakaitseseadus annab kohalikule omavalitsusele kui 
korrakaitseorganile õiguse kasutada jälgimisseadmestikku avaliku korra tagamiseks. 

Ükskõik millise avaliku ülesande käigus isikuandmeid töödeldes, sh kaameraid kasutades, tuleb 
järgida isikuandmete kaitse seaduse §-s 6 sätestatud üldisi nõudeid, eeskätt eesmärgipärasuse 
ja minimaalsuse nõuet. Teisisõnu peab iga haldusorgan olema isikuandmeid töödeldes võimeline 
põhjendama, mis avalikku ülesannet ta täidab, kust see tuleneb ning miks tal just selliseid 
isikuandmeid selle ülesande täitmiseks vaja on. 

Ohtude hindamine 

Kindlasti peab kaamerate ülespanemisele eelnema võimalike ohtude hindamine. Kogu 
omavalitsuse territooriumi kattev kaameravalve ei ole parim lahendus, sest sedasi on seal elavad 
inimesed pideva ja põhjuseta jälgimise all. Seega peab põhjalikult läbi mõtlema, kus ja milline 
vara kaitset vajab või kus on avaliku korra rikkumise tõenäosus kõige suurem ning millised 
vahendid on ohu tõrjumiseks kõige kohasemad. Ainult nii saab tagada, et isikuandmete 
töötlemine on eesmärgipärane ja minimaalne. 
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Jälgimisseadmestikust teavitamine 

Jälgimisseadmestiku kasutamisest peab selgelt teavitama. Selleks ei pea teatama 
jälgimisseadme täpset asukohta, kuid jälgimise fakt peab olema teatavaks tehtud. Omavalitsus 
tunneb kohalikke olusid kõige paremini, mistõttu oskab ta teavitused (nt kaamera kujutis koos 
andmete töötleja kontaktandmetega) paigutada kohtadesse, kus need oma otstarvet kõige 
paremini täidavad. 

Üksikasjalikum teave kaamerate kasutamise kohta võiks olla kättesaadav ka omavalitsuse 
veebilehel olevas privaatsuspoliitikas. On ju kohalikel omavalitsustel tulenevalt avaliku teabe 
seaduse § 28 lg 1 punktist 31¹ kohustus avalikustada isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus 
ja viis, kolmandatele isikutele edastamise ja avalikkusele kättesaadavaks tegemise ning enda 
andmetega tutvumise õigus ja kord. 

Turvameetmed 

Olenemata sellest, mis alusel kaameraid kasutatakse, tuleb isikuandmete kaitseks võtta 
kasutusele organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed, et tagada andmete 
terviklikkus, käideldavus ja konfidentsiaalsus. Andmete turvalisuse tagamiseks peab vältima 
kõrvaliste isikute ligipääsu jälgimisseadmetele ning hoidma ära salvestiste omavolilise jälgimise, 
kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise. Tagantjärele peab olema võimalik kindlaks 
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teha, millal ja milliseid andmeid vaadati, salvestati, muudeti või kustutati ning kes seda tegi. 
Selleks tuleb jälgimiseks kasutatavad vahendid seadistada selliselt, et igal kasutajal on süsteemi 
sisenemiseks oma kasutajanimi ja parool. 

Oluline on kaamerate seadistamisel jälgida, et ei jätkataks jälgimisseadmestiku tootja määratud 
kasutajanime ning parooli kasutamist, sest see annab võimaluse teistel sama parooli omanikel 
salvestatut üle interneti jälgida. Tootja määratud parool ja kasutajanimi tuleb seadme kasutusele 
võtmisel kindlasti ära vahetada. 

Säilitamise tähtajad 

Paika tuleb panna ka salvestiste säilitamise tähtajad. Avaliku korra tagamiseks tehtud salvestiste 
puhul on korrakaitseseaduses sätestatud, et jälgimisseadmestiku salvestist säilitatakse 
vähemalt üks kuu pärast salvestamise päeva, kuid mitte kauem kui üks aasta, kui seaduses ei ole 
sätestatud teisiti. Kui salvestiste säilitamise tähtaega seaduses määratud ei ole, tuleks lähtuda 
üldisest põhimõttest, et säilitada tuleb seni, kuni salvestiste tegemise eesmärk on saavutatud. 

Kõik isikuandmete töötlejad peavad olema valmis inimese soovil selgitama nende käsutuses 
olevate isikuandmete töötlemise eesmärke, ulatust ja allikaid ning kellele andmeid edastatud on. 
Samuti peab nõudmisel välja andma kogutud isikuandmeid (nendeks on ka videosalvestised). 
Siinjuures ei tohi unustada, et andmete küsijale saab väljastada üksnes tema enda andmed 
(kujutise pildil), teiste inimeste andmed tuleb töödelda tuvastamatuks. 

Inimese õigused 

Inimesel on teatud juhtudel õigus nõuda ka isikuandmete töötlemise lõpetamist. Avalikustamise 
lõpetamist saab asutustelt nõuda alati, kui isikuandmeid avalikustatakse seadusevastaselt. 
Seaduse alusel (nagu omavalitsused seda enamasti teevad) toimuva isikuandmete töötlemise 
lõpetamist reeglina nõuda ei saa. Siiski on sellest tehtud mõned erandid. IKS § 11 lg 3 sätestab, 
et kui salvestis on tehtud ja avalikustatud IKS § 11 lg 2 (st ajakirjanduslikul eesmärgil) või 
IKS § 11 lg 8 (st avalikus kohas või avalikul üritusel) alusel, on inimesel õigus nõuda 
avalikustamise lõpetamist juhul, kui jätkuv avalikustamine kahjustab ülemääraselt tema õigusi. 

Tööandja kohustuseks on tagada, et iga tema alluvuses töötav töötaja teaks oma õigusi ja 
kohustusi (ka isikuandmete kaitse valdkonnas) ning kõik isikuandmete töötlejad on saanud 
vastava väljaõppe. See on üheks eelduseks, et isikuandmeid töödeldakse kooskõlas IKS §-s 6 
sätestatud põhimõtetega ning Andmekaitse Inspektsioonil ei ole põhjust isikuandmete töötlejale 
teha ettekirjutusi või määrata sunniraha.  
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AVALIKU TEABE KÄTTESAADAVUS 
Elve Adamson, peainspektor 

Mis on avalik teave? 

Põhiseadus annab õiguse küsida asutustelt teavet nende tegevuse kohta. Selle õiguse tagamiseks 
on vastu võetud avaliku teabe seadus, mille kohaselt on avalikuks teabeks mistahes viisil mistahes 
teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud avalikke 
ülesandeid täites. Seega on avalikuks teabeks kogu avaliku sektori valduses olev teave. Sellisele 
teabele saab juurdepääsu piirata üksnes seaduses sätestatud alustel. 
 
Avalikku teavet võib teisisõnu nimetada avaliku sektori teabeks. See ongi täpsem mõiste, sest 
avalik teave ei ole alati avalik – avalikule teabele võivad osaliselt kehtida ka 
juurdepääsupiirangud. Küll aga on kogu avalik teave seotud avaliku sektoriga (avaliku võimuga, 
avalike teenustega, eelarveraha kasutamisega).  
 
Demokaraatliku riigikorralduse tagamiseks ning avaliku huvi ja igaühe õiguste, vabaduste ja 
kohustuste täitmise võimaldamiseks on teabevaldajad, kelleks on nii riigi- kui kohaliku 
omavalitsuse asutused kui ka eraõiguslikud juriidilised isikud (viimased siiski osas, mis puudutab 
avalike ülesannete täitmist või avaliku raha kasutamist) kohustatud tagama juurdepääsu nende 
valduses olevale teabele seaduses sätestatud korras. 

 
 Avaliku teabe kättesaadavus avaldab kasulikku mõju: 

• ühiskonna tasandil, aidates muuta avaliku võimu teostamist, avalike teenuste osutamist 
ja eelarveraha kasutamist võimalikult läbipaistvaks; 

• üksikisiku tasandil, tagades isiku pääsu talle vajaliku teabe juurde. 

Kuigi avaliku teabe seadus kehtib juba alates 2001. aastast, on endiselt väga palju küsimusi teabe 
asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamise ja juurdepääsupiirangute kehtestamise kohta. Ikka 
ja jälle soovitakse inspektsioonilt selgitusi, kas võib teabenõudjale konkreetse dokumendi välja 
anda või mis alusel tuleks konkreetsele dokumendile juurdepääsupiirang kehtestada. Siinkohal 
tuleb inspektsioonil küsijale selgitada, et inspektsioon järelevalveasutusena ei saa teabevaldaja 
eest otsustada ega kehtestada dokumentidele juurdepääsupiiranguid. Inspektsioon saab ainult 
selgitada, millest tuleks lähtuda ja mida hinnata juurdepääsupiirangu vajalikkuse üle 
otsustamisel. Lõplik otsus tuleb siiski teha teabevaldajal endal ning vaidluse korral ka oma otsust 
põhjendada. 

Omaalgatuslik järelevalve 

Peale tavapärase selgitustaotlustele vastamise, on inspektsioonile laekunud ka kodanike 
märgukirju, milles on juhitud inspektsiooni tähelepanu avaliku teabe seaduses sätestatud nõuete 
rikkumisele. Sellistel juhtudel on inspektsioon algatanud ka mitmeid omaalgatuslikke 
järelevalvemenetlusi.  

Nii näiteks alustati PPA pöördumise alusel järelevalvemenetlused Rahandusministeeriumi ja Riigi 
Tugiteenuste Keskuse (RTK) suhtes seoses asjaoluga, et Rahandusministeeriumile on 
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võimaldatud juurdepääs riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogus olevatele andmetele 
isikustatud kujul, kuigi seadus ega põhimäärus seda ette ei näe.  

Avaliku teenistuse seaduse § 66 kohaselt esitab valdkonna eest vastutav minister kord aastas 
Riigikogule ülevaate avaliku teenistuse arengusuundadest, teenistuskohtadest, teenistuses 
olevatest ja töötavatest isikutest, nende palkadest ja töötasudest ametiasutuste ning 
teenistusgruppide kaupa. ATS § 66 on käsitletav IKS § 10 lg 2 mõttes seadusliku alusena 
isikuandmete töötlemiseks. ATS § 66 lg 2 kohaselt esitavad ametiasutused kord aastas 
Rahandusministeeriumile nimetatud ülevaate koostamiseks vajalikud andmed või annavad loa 
neile ligipääsuks. Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu põhimäärus seevastu sätestas 
selgesõnaliselt, et Rahandusministeeriumil on juurdepääs üksnes isikustamata andmetele.  

Järelevalve tulemusel algatas Rahandusministeerium põhimääruse muutmise. Eelnõu 
kooskõlastamisel nõudsime, et juurdepääsu ettenägeva sätte sõnastusest peaks selguma, 
millele Rahandusministeerium täpselt juurdepääsu saab (kas andmekogule või 
aruandluskeskkonnale) ning et juurdepääs võib hõlmata üksnes neid andmeid, mida asutused 
ATS § 66 kohaselt Rahandusministeeriumile esitama peaksid.  

Eelnõuga sooviti sätestada lisaks ka Riigikontrolli juurdepääs kõikidele andmekogusse kantud 
andmetele. Leidsime, et juurdepääsu andmisel peaks analüüsima, kas Riigikontroll peaks üldse 
saama püsiva juurdepääsu või piisab üksnes ajutisest. Kui andmeid kasutatakse nt kord aastas 
lühikese perioodi vältel, siis peakski andma juurdepääsu üksnes selleks ajaks. Samuti palusime 
täpsustada, millele Riigikontroll juurdepääsu saab (kas andmekogu või aruandluskeskkond ning 
kas kõik andmed ning isikustatult).  

18.11.2016 jõustusid eelnimetatud põhimääruse muudatused, milles on täpsustatud andmetele 
juurdepääsu korda. 

Vaidemenetlused 
Viimasel aastal on muutunud suuremaks ka vaiete osakaal, kus teavet küsitakse eraõiguslikult 
teabevaldajalt. Sageli ei tea aga eraõiguslik juriidiline isik, kas ta täidab avalikke ülesandeid või 
mitte. On olnud ka juhuseid, et seda ei tea ka kohalik omavalitsus, kes on eraõigusliku juriidilise 
isiku asutanud. Sellisel juhul tuleb inspektsioonil kõigepealt välja selgitada, kas isik, kelle peale 
vaie on esitatud, on üldse teabevaldaja avaliku teabe seaduse mõistes ning kas tal on kohustus 
teabenõuetele vastata. 

Jätkuvalt moodustab suure osa vaietest see, et teabevaldaja ei ole teabenõudele vastanud 
seaduses sätestatud tähtaja jooksul ning teabenõue on täidetud menetluse ajal. Selliseid vaideid, 
mis jäid rahuldamata põhjusel, et teabenõue täideti menetluse ajal oli 33%. Samuti ei vaevu 
teabevaldajad alati teabenõude täitmisest keeldumisel keeldumist teabenõudjale arusaadavalt 
põhjendama, kuigi seadus seda nõuab.  

Eriti kahetsusväärne on see seetõttu, et kui inspektsioon küsib menetluse käigus teabevaldajalt 
selgitusi, siis suudetakse keeldumist väga korrektselt põhjendada. Kui teabevaldajad 
põhjendaksid keeldumist kohe korrektselt ka teabenõudjale, siis jääks ilmselt nii mõnigi vaie 
esitamata. See hoiaks kokku nii inspektsiooni kui ka teabevaldaja enda tööaega ja väldiks 
täiendavat kirjavahetust. Nii näiteks on Rae Vallavalitsus keeldunud teabenõude täimisest 
põhjusel, et teabenõude täitmine taotletava teabe suure mahu tõttu nõuab teabevaldaja 
töökorralduse muutmist ning takistab talle pandud avalike ülesannete täitmist. Samas ei 
põhjendanud vallavalitsus vaide esitajale, milles suur maht seisneb. See, et keeldumine oli 



21 
 

tõepoolest õiguspärane selgus alles menetluse käigus, kui vallavalitsus selgitas, milles 
konkreetsel juhul suur maht seisnes. 

Koopia küsimine enda teabenõudest 

Üsna suure osa vaietest moodustavad ka kinnipeetavate vaided, kus kinnipeetav on soovinud 
enda esitatud teabenõudest ka koopiat. Detsembris tegi Tallinna Halduskohus otsuse, milles 
nõustus õiguskantsleri 30.06.2015 seisukohaga nr 11-2/150555/1502901 ja selles kajastatud 
Riigikohtu esimehe järeldustega, et riigiasutused võivad, kuid ei ole kohustatud väljastama 
avaldajale koopiaid tema enese pöördumistest.  

Kohus leidis, et avaliku teabe mõiste sisustamisel tuleb lähtuda seaduse eesmärgist. AvTS §-is 1 
sätestatud seaduse eesmärgi kohaselt peab AvTS tagama igaühele võimaluse pääseda juurde 
üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele, lähtudes demokraatliku ja sotsiaalse õigusriigi ning 
avatud ühiskonna põhimõtetest, ning looma võimalused avalikkuse kontrolliks avalike ülesannete 
täitmise üle. Riigiasutusele esitatavat avaldust ei saa üldjuhul pidada üldiseks kasutamiseks 
mõeldud teabeks. Veelgi enam, teabe väljastamine ei teeni avatud ühiskonna ega demokraatliku 
ja sotsiaalse õigusriigi põhimõtteid, kuna seadus kohustab väljastama eelkõige sellist teavet, mis 
ei olnud taotlejale varem teada. Isiku enda pöördumine on talle sisuliselt tuttav. Koopia tuleb 
väljastada siis, kui see on vajalik isiku põhiõiguste kaitseks, näiteks selleks, et avaldaja saaks 
tõendada riigisisese edasikaebeõiguse ammendumist Euroopa Inimõiguste Kohtu menetluses. 
Seda, kas pöördumine on vajalik isiku põhiõiguste kaitseks, tuleb igakordselt eraldi hinnata. 

Eeltoodud kohtuotsus ei ole siiski lõplik, kuna on edasi kaevatud Ringkonnakohtusse. 

Tähelepanuväärsemad kaasused 
Alljärgnevalt toon välja mõned tähelepanuväärsemad kaasused möödunud aastast. 

Teabenõude osalisest täitmisest 

Ekspress Meedia tegi Tallinna Keskkonnaametile teabenõude, milles soovis koopiat Tallinna 
Keskkonnaameti ning Ingrid ja Arnold Rüütli vahel sõlmitud asendusistutuslepingust. 
Dokumendiregistri metaandmetes oli avalikustatud nii Ingrid kui Arnold Rüütli nimi ning ka krundi 
aadress. Tallinna Keskkonnaamet keeldus teabenõude täitmisest põhjusel, et lepingule on 
kehtestatud juurdepääsupiirang AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel isikute eraelu kaitseks ning kuna 
tegemist on digitaalselt allkirjastatud dokumendiga, siis ei ole võimalik seda osaliselt väljastada. 
Inspektsioon ei nõustunud Tallinna Keskkonnaameti seisukohaga, kuna andmed, millele sooviti 
juurdepääsu piirata olid juba dokumendiregistri metaandmetes avalikud ning teabenõudjale 
teada (v.a isikukoodid, mis on kättesaadavad ka kinnistusraamatust), mistõttu piirangu 
kehtestamine oli kaotanud oma mõtte. Samuti selgitas inspektsioon, et kui dokument sisaldab 
mingis osas piiranguga teavet, ei anna see võimalust jätta kogu dokumenti välja andmata. Ka 
digitaalsete dokumentide puhul on võimalik võtta dokument digikonteinerist välja ning katta 
piiranguga andmed kinni ning väljastada see osa dokumendist, millele piirangud ei kehti.  

Inspektsioon tegi Tallinna Keskkonnaametile ettekirjutuse vaadata uuesti läbi vaide esitaja poolt 
08.01.2016 esitatud teabenõue ning hinnata, kas teabenõudes soovitud leping sisaldab 
täiendavalt piiranguga isikuandmeid, mida ei ole dokumendiregistri avalikus vaates avalikustatud 

http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_seisukoht_oigusrikkumise_puudumise_kohta_riigikohtu_tegevus_koopiate_valjastamisel.pdf
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ning väljastada vaide esitajale soovitud dokument ulatuses, mis ei sisalda piiranguga 
isikuandmeid. Kui mingid andmed jäetakse väljastamata, siis põhjendada keeldumist. 
Ettekirjutus täideti ning leping väljastati. 

Juurdepääsupiirangu tähtajad 

Ekspress esitas KAPO-le teabenõude, milles soovis koopiat 2005. aasta 9. mail koostatud 
dokumendist “Teise maailmasõja eri poolte sõjahauad ja mälestusmärgid, mille osas on 
kõrgendatud rünnakuoht”. KAPO keeldus teabenõude täitmisest, viidates asjaolule, et 
dokumendile on kehtestatud AvTS § 35 lõike 1 punkti 19 ning RSVS § 11 lõike 3 alusel 
juurdepääsupiirang, mis kehtib kuni 09.05.2020. Vaide esitaja leidis, et nimetatud dokumentidega 
tutvumise mittevõimaldamine ei ole kooskõlas avaliku teabe seadusega. 

Kaitsepolitseiameti hinnangul ei tule AvTS-st piirangu kehtestamisele kümne aastast tähtaega. 
AvTS § 40 lg 1 järgi võib asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabele kehtestatud 
juurdepääsupiirangut pikendada kuni viie aasta võrra, kui juurdepääsupiirangu kehtestamise 
põhjus püsib. Viidatud paragrahvis ei ole sätestatud maksimaalset 10 aastast tähtaega või 
kordade arvu, mitu korda võib juurdepääsupiirangut pikendada. Samuti ei tulene see ka teistest 
AvTS-i paragrahvidest. AvTS § 40 lg 1 annab kehtestatud piirangu pikendamisel kohustuse 
hinnata, kas teave vajab veel kaitset või kuulub see avalikustamisele. Seetõttu on 
Kaitsepolitseiamet seisukohal, et AKI on tõlgendanud AvTS § 40 lg 1 sätet valesti, hinnates, et 
AvTS lubab piirangu kehtestada maksimaalselt kümneks aastaks. 

Kaitsepolitseiamet on seisukohal, et asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabe 
juurdepääsupiirangu pikendamisel AvTS § 40 lg 1 alusel tuleb hinnata juurdepääsupiirangu 
kehtestamise põhjuse jätkuvat püsimist, mitte lähtuda 10-aastasest tähtajast. 

Andmekaitse Inspektsioon KAPO seisukohaga ei nõustunud ja kohustas KAPO-t kõrvaldama 
dokumendilt ebaseaduslikud juurdepääsupiirangud.  

KAPO pöördus vaide lahendamiseks Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi poole, kus otsuse 
peavad tegema ministrid. Tehtud otsuse kohaselt täitis KAPO ettekirjutuse ja väljastas teabe. 

Riigihankega seotud dokumendid 

Riigihanke menetluses osalenud pakkuja vaidlustas hankemenetluse kohtus ning soovis hankijalt 
teise pakkuja esitatud arveid teabenõude korras, et kontrollida, kas hankija on kvalifitseerinud 
pakkuja õiguspäraselt. Samas oli vaide esitaja küsinud samu dokumente ka menetluse raames 
nii vaidluskomisjonilt kui kohtult. 

Kuna riigihankega seotud isikute õigused riigihanke menetluse ajal tulevad RHS-st, siis ei saa 
riigihankes osalejaid pidada igaüheks AvTS-i § 1 mõttes, kellele tuleb selle seaduse alusel tagada 
juurdepääs üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele ja luua võimalus kontrolliks avalike 
ülesannete täitmise üle. Kui menetlusosaliste õigused ja kohustused tulenevad eriseadusest, siis 
taolistele juhtudele AvTS ei laine ning inspektsioonil puudub RHS-s sätestatu üle 
järelevalvepädevus.  

Samuti leidsin, et kuna käimas on riigihanke asjas kohtumenetlus ja samu dokumente on küsitud 
ka kohtumenetluse raames ning kohus tunnistas istungi osaliselt kinniseks ja kehtestas 
pakkujatele juurdepääsupiirangud dokumentidega tutvumiseks, siis ei saa paralleelselt 
kohtumenetlusega nõuda dokumente avaliku teabe seaduse alusel.  
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AK teabe kaitse 
Kuni 2016. aastani oli Andmekaitse Inspektsiooni pädevuses ainult järelevalve teostamine 
teabevaldajate üle teabenõuetele vastamise ja teabe avalikustamise osas. Alates 2016. aastast 
on inspektsiooni pädevuses ka järelevalve teostamine asutusesiseseks kasutamiseks ettenähtud 
teabe kaitsmisel.  

Seose järelevalvepädevuse laienemisega lisas inspektsioon oma avaliku teabe seaduse 
üldjuhendisse täiendava peatüki „Juurdepääsupiiranguga teabe kaitse“, mis annab ülevaate 
asutuste valduses oleva teabe kaitsmise vajadusest ning võimalikest rakendatavatest 
turvameetmetest. 

Aasta lõpul viidi läbi ka esimesed kohapealsed kontrollid, mille käigus tutvusime, kuidas asutused 
AK teavet käitlevad. Kontrolli tulemustega võib üldiselt rahule jääda. Eriti tundlikule 
informatsioonile oli kontrollitud asutustes juurdepääs ainult asjaomastel ametnikel ning 
paberdokumendid olid lukustatavates metallkappides. Mõningaid väiksemaid puudujääke esines 
dokumentide edastamise osas, mille kohta tehti ka asutustele vastavad märkused. 2017. aastal 
on kavas jätkata AK teabe kaitse kohapealsete kontrollidega. 

Seire  
Kahel eelneval aastal on Andmekaitse Inspektsioon seiranud kohalike omavalitsuste võrgulehti, 
mille tulemustest ja puudustest on iga omavalitsust teavitatud personaalselt. Selline personaalne 
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puudustele tähelepanu juhtimine on andnud häid tulemusi, teabe avalikustamine veebilehtedel on 
ühtlustunud ning teabe avalikustamisel esineb vähem puudusi. Lisaks teavitamisele kutsus 
inspektsioon 2016. aastal tasuta teabepäevale nende kohalike omavalitsuste valla- ja 
linnasekretärid, kes said eelmisel aastal seire käigus kõige vähem punkte. Kahjuks oli koolitusest 
osavõtt tagasihoidlik – kutsututest osalesid ainult pooled. 

2016. aastal vaatasime seire käigus ministeeriumite ja riigiasutuste võrgulehti. Erilist tähelepanu 
pöörasime dokumentide avalikustamisele dokumendiregistris. Dokumendiregister annab 
ülevaate asutuse dokumendiringlusest ning sisaldab ka hulgaliselt piiranguga dokumente, mille 
avalikuks tulek võib kahjustada isikute eraelu puutumatust. Kuna eelmisel aastal kohalike 
omavalitsuste seire käigus avastasime, et kolmeteistkümnel omavalitsusel oli 
dokumendiregistris avalikustatud ka piiranguga dokumente, siis pöörasime sel korral seires 
tähelepanu just dokumentide avalikustamisele dokumendiregistri kaudu ka ministeeriumides, 
maavalitsustes ja riigiasutustes.  

Dokumendiregistri osas vaatlesime järgmise teabe kajastamist: 

• kas füüsilistest isikutest adressaadid kajastatakse dokumendiregistris initsiaalidega või 
eraisikuna; 

• kas dokumendiregistris reedavad piiranguga dokumentide pealkirjad dokumendi sisu; 
• kas dokumendiregistri kaudu võimaldatakse piiranguta e-kirjadele juurdepääsu; 
• AK märgete ja aluste olemasolu. 

Kui üldiselt võis seire käigus dokumendiregistritega rahule jääda, leidus siiski mõnes 
dokumendiregistris dokumente, kus oli avalik ka füüsilise isiku nimi (alates 16.01.2016 ei tohi 
AvTS § 12 lg 31 kohaselt dokumendiregistri avalikus vaates kajastada füüsiliste isikutega peetava 
kirjavahetuse puhul teavet, mille alusel oleks võimalik füüsilist isikut tuvastada). Nii näiteks oli 
dokumendiregistrites leida kirjavahetust, kus sissetuleval kirjal oli isiku nimi asendatud 
initsiaalidega, kuid väljamineval kirjal oli isiku nimi avalik. 

Kuna enamik asutusi märgib asutuste kirjavahetuse puhul dokumendiregistrisse lisaks asutuse 
nimele ka ametniku/töötja nime, kellele kiri on adresseeritud, siis ei ole just harvad juhud kui 
asutuse nimi on jäetud märkimata ja selle asemel on näiteks ainult ametniku nimi.  

Juhul kui asutuse nime dokumendiregistris ei kajastatud ja adressaadiks oli märgitud ainult 
ametnik või asutuse töötaja, võis nii mõnigi asutus seetõttu miinuspunktid kirja saada, kuna 
polnud tuvastatav, kas tegu on füüsilisest isikust kirjasaatjaga või juriidilise isiku esindajaga. Siit 
soovitus, et juriidilisest isikust adressaadi puhul peaks dokumendiregister kindlasti kajastama ka 
asutuse andmeid ning dokumendiregistri avalikus vaates võiks jätta konkreetse adressaadi 
(ametniku) andmed kuvamata. Sellise soovituse on inspektsioon andnud ka oma avaliku teabe 
seaduse üldjuhendis. 

Kõige suurem seire käigus tuvastatud rikkumine oli see, et ühe maavalitsuse dokumendiregistris 
oli alaealiste komisjoni kutsete adressaatide puhul avalikustatud nii kutse saajate täisnimed kui 
ka täpsed postiaadressid.  

Lisaks eeltoodule leidsin ühest dokumendiregistrist kande, kus pealkiri ja metaandmed olid 
täidetud korrektselt, kuid lisade all oli välja toodud alaealise nimi ja kõik dokumendid täpsete 
pealkirjadega. Nii oli võimalik lisade pealkirjadest saada teada, et alaealine elab asenduskodus 
ning tema tervislikule seisundile on andnud hinnangu Tartu Ülikooli Kliinikum. Seega konkreetsel 
juhul ei reetnud dokumendi sisu küll dokumendi enda pealkiri, küll aga sai dokumendi sisu 
teatavaks lisade kaudu. 
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Kuna enamik ministeeriume, maavalitsusi ja valitsusasutusi on liitunud ka ametnike 
iseteenindusportaaliga ning lähetuste ja puhkusete käskkirju/korraldusi ei avalikustata enam 
asutuse dokumendiregistris, vaid Riigi Tugiteenuste Keskuse kinnitusdokumentide registri kaudu, 
siis vaatlesime, kuidas teavitatakse sellest avalikkust. Kahjuks selgus siin ka tõsiasi, et Riigi 
Tugiteenuste Keskuse kinnitusdokumentide registris ei ole võimalik kehtestada piiranguid 
üksikutele dokumentidele, mistõttu kui asutuses on näiteks osad lähetuste käskkirjad piiranguga, 
siis pole võimalik ühtegi asutuse lähetuskäskkirja kinnitusdokumentide registri kaudu 
avalikustada.  

Eeltoodust tulenevalt said need asutused, kes olid oma lähetuskäskkirjad küll 
edastanud/vormistanud ametnike iseteenindusportaali kaudu, kuid need ei olnud leitavad 
avalikust kinnitusdokumentide registrist, null punkti. 

Kokku vaadati seire käigus kümmet erinevat aspekti. Seega oli kokku võimalik saada 10 punkti. 
Maksimumpunktid said kuus asutust. Lõppvooru pääsesid ka need, kes said 9,75 punkti. 
Lõppvooru pääsenutest valis hääletuse tulemusena parimad välja Andmekaitse Inspektsiooni 
nõukoda. Parimad valiti välja kahes kategoorias: 

• ministeeriumid ja maavalitsused; 
• muud valitsusasutused. 

Esimeses kategoorias osutus võitjaks Saare Maavalitsus, kes sai 10-st võimalikust häälest 5. 
Sama tulemusega osutus teises kategoorias võitjaks Riigiprokuratuur.  

Seire käigus anti asutustele ka värvid vastavalt seire tulemustele. Nii said rohelise värvi asutused, 
kelle tulemuseks oli 8-10 punkti, kollase värvi said need asutused, kelle tulemuseks oli 5–7,75 
punkti ning alla viie punkti saanud asutused oleksid saanud punase värvi. Seekord seire 
tulemusena keegi siiski punast värvi ei saanud. 59-st kontrollitud asutusest said rohelise värvi 39 
asutust ning 20 said kollase värvi.  

Valitsusasutuste avaliku teabe koordinaatorite võrgustik 
Andmekaitse Inspektsioonil on hea koostöö valitsusasutuste koordinaatoritega, kes vastutavad 
asutuses isikuandmete kaitse ja teabe avalikustamise eest. Aasta-aastalt on koordinaatorid ka 
julgemalt oma murede korral pöördunud inspektsiooni poole ning oleme püüdnud neid 
nõustamisega abistada. Omalt poolt oleme teinud vastavalt vajadusele ka koordinaatoritele 
mõeldud üritusi, kus oleme rääkinud aktuaalsetest teemadest ning üleskerkinud probleemidest. 
Samuti oleme kaasanud koordinaatoreid ka teiste asutuste poolt korraldatud üritustele, milles 
inspektsioon on osaleja ning kus käsitletakse teemasid, mis võiksid koordinaatoritele huvi 
pakkuda. 

Nii näiteks on räägitud nendel üritustel avaandmetest ja teabe taaskasutamisest ning 
andmekaitsereformist. Samuti korraldasime peale seire läbiviimist koordinaatoritele ürituse, kus 
andsime ülevaate seire tulemustest, juhtisime tähelepanu võrgulehtedel enamesinenud 
puudustele ning tunnustasime parimaid. 
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TERVISHOID JA SOTSIAALALA 
Raavo Palu, juhtivinspektor 

Isikuandmete töötlemine tervishoiu- ja sotsiaalsektoris on Andmekaitse Inspektsiooni jaoks 
kõrgendatud tähelepanu all. Põhjuseks on selles valdkonnas töödeldava teabe iseloom – 
valdavalt hõlmab see tervisealaseid andmeid või teavet mingist sotsiaalalasest abivajadusest. 
Hoolimata sellest, kuidas seda teavet kategoriseerida, on sisuliselt tegemist teabega, mille 
väärkasutamine ja avalikuks tulek riivab ülekaalukalt inimese privaatsusõigust. 

2015. aastal algatasime koostöös partnerasutustega tervishoiuteenuse osutajate teadlikkuse 
tõstmiseks veebipõhise terviseandmete kaitse foorumi. Foorumi eesmärgiks on kajastada 
terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalseid teemasid ning suurendada seeläbi inimeste 
teadlikkust. Samas ei ole see projekt sihtgrupi seas väga aktiivset kasutust leidnud – aasta kohta 
saabusid ainult mõned üksikud foorumi eesmärgiga seotud küsimused. Sellest hoolimata 
loodame, et kõnealune keskkond leiab edaspidi suuremat kasutamist. 

Nägime, et isikuandmete töötlemise kohta tervishoiu- ja sotsiaalsektoris on lisaks foorumile 
vajalik anda ka põhjalikumaid selgitusi ning kaardistada valdkondadega seotud õigusaktid. 
Seetõttu alustati 2015. aastal sellekohase juhendmaterjali koostamisega ning see valmis 2016. 
aasta lõpus. Juhendis antakse ülevaade õiguslikust regulatsioonist, mis puudutab isikuandmete 
töötlemist sotsiaal- ja tervishoiusektoris. Samuti leiab sealt soovitusi praktiliste probleemide 
lahendamiseks. 

Oleme ka varasemalt märkinud, et riik peab ära reguleerima need olukorrad, kui tervishoiuteenuse 
osutaja lõpetab tegevuse ning vajalik on säilitada tervishoiuteenuse osutamisega seotud 
dokumente. 2017. aasta alguses jõustusid tervishoiuteenuste korraldamise seaduse 
muudatused, mis reguleerivad ära selle aspekti perearstilt perearstina tegutsemise õiguse 
äravõtmise korral. See muudatus on tervitatav ning õigusselguse huvides vajalik. Samas jääb 
endiselt reguleerimata, mis saab tervishoiuteenuse osutamist kajastavate dokumentidega teiste 
tervishoiuteenuse osutajate puhul. Seetõttu tuleks konkreetsemalt ära reguleerida sarnane 
olukord ka teiste tervishoiuteenuse osutajate puhul. 

 

Tähelepanuväärsemad kaasused 
Möödunud aastal menetletud pöördumised olid seotud peamiselt isikuandmetele juurdepääsu 
saamise ning nende väljastamisega. Ennekõike peab selles osas arvestama isikuandmete 
töötlemise põhimõtetega, sh peab see toimuma seaduslikult, eesmärgipäraselt ning minimaalses 
mahus.  

Tõendi esitamine menetlustoimingule ilmumata jätmisel 

Näiteks küsiti ühes selgitustaotluses olukorra kohta, kus terviseseisundist tingitud põhjustel 
jäetakse menetlustoimingule ilmumata ning selle kohta tuleb menetlejale esitada tõend. Seda 
olukorda reguleerib tervise- ja tööministri 26.01.2016 määrus nr 5 „Menetlustoimingule 
väljakutsutud isiku või tema lähedase ilmumata jätmisel terviseseisundist tingitud põhjendatud 

http://www.terviseandmetekaitse.ee/
http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/isikuandmed_sotsiaalhoolekande-_ja_tervishoiusektoris.pdf
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takistuse kohta menetlejale esitatava tõendi vorm ja väljaandmise kord“. Varasemalt pidi 
meditsiinilise takistuse menetlustoimingule ilmumiseks kindlaks tegema isikule 
tervishoiuteenust osutav arst, kes väljastas ka selle kohta tõendi. Tõendiga kinnitas arst pelgalt 
fakti, et isikul esines teatud ajahetkel meditsiiniline takistus menetlustoimingule ilmumiseks.  

Kehtiva määruse kohaselt aga arstid sellist tõendit ei väljasta, ega võta enam eksperdi rolli 
patsiendi seisundi hindamisel. Selle asemel esitatakse kehtiva määruse kohaselt kas kohtule või 
kriminaalmenetluses menetlejale2 väljavõte tervishoiuteenuse osutamist kirjeldavast 
dokumendist olukorras, kus isik ei ole võimeline kas enda või tema lähedase isiku tervislikel 
põhjustel menetlustoimingus osalema. Sisuliselt eraldi tõendit ei koostata. Lõpliku otsustuse 
tõendi põhjendatuse kohta peab kehtiva määruse kohaselt tegema kohtunik või muu menetleja, 
küsides vajadusel nõu Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) kohtuarstilt.  

Selle väljavõtte esitamisel peavad tervishoiuteenuse osutajad arvestama IKS-s sätestatud 
eesmärgikohasuse ja minimaalsuse põhimõtetega. Ülemäärane isikuandmete (k.a 
terviseandmete) väljastamine peab olema välistatud. See tähendab, et väljastatav tõend peab 
pigem lihtsalt kinnitama, et isik ei saanud konkreetsel menetlustoimingul osaleda, ning 
ülemäärast teavet isiku, sh tema tervisliku seisundi kohta, ei pea sellel väljavõttel olema. 

Kes annab aga hinnangu, kas esitatud tõendi alusel on võimalik väita, et puudumine 
menetlustoimingust oli õigustatud? Kehtiva määruse eelnõu seletuskirja kohaselt teeb lõpliku 
otsuse kohtunik või muu menetleja, küsides vajadusel korral EKEI kohtuarstilt nõu. Selles osas 
oleme ka varasemalt leidnud, et hinnanguid tervisliku seisundi osas saab anda pigem 
tervishoiutöötaja. Samas arstieetika koodeksi III peatüki punkti 5 kohaselt ei saa raviarst olla 
eksperdiks oma patsienti puudutavas kohtuarstlikus, töövõime- või muus ekspertiisis. Sellest 
hoolimata leiame, et kohtumenetluses ei saa kohtunikult ega kohtueelses menetluses menetlejalt 
eeldada piisavalt meditsiinialaseid teadmisi hindamaks, kas menetlustoimingule ilmumata 
jätmine oli põhjendatud. Sisuliselt sama arvamuse avaldas kehtiva määruse eelnõu 
kooskõlastusele ka Siseministeerium3, kuid sellega pole ilmselt arvestatud. 

 

Juurdepääsust tervise infosüsteemile ning terviseandmetele 

Möödunud aastal oli jätkuvalt päevakorras juurdepääs tervise infosüsteemile ehk digiloole ning 
terviseandmetele üldiselt. Oli ka menetlusi juhtumites, kus tervishoiutöötajad kasutasid 
juurdepääsu digiloole ravisuhte väliselt ning inimese nõusolekuta. Sisuliselt oli neil juhtudel 
tegemist terviseandmete väärtöötlustega.  

Kokku lõpetasime 2016. aastal seitse digiloo väärkasutamisega seotud väärteomenetlust. Kõigi 
nende menetluste raames said tervishoiutöötajad karistatud rahatrahviga. Lisaks lõpetatud 
väärteomenetlustele tuvastasime riiklikes järelevalvemenetlustes veel mitmeid juhtumeid, kus 
tervishoiutöötajad kasutasid õigustamatult juurdepääsu digiloole isiklikel eesmärkidel. 
Ennekõike on need seotud omavaheliste vaidluste lahendamisega, mille puhul on 
tervishoiutöötaja kasutanud juurdepääsu digiloole, et teise osapoole kohta infot koguda. Väärteo 
toimepanijate suhtes viiakse läbi väärteomenetlused.  

                                                           
2 KrMS § 16 lõike 1 kohaselt on menetlejateks kohus, prokuratuur ja uurimisasutus.  
3 Eelnõude infosüsteemis eelnõu toimikus nr 15-1558.  
 

https://arstideliit.ee/wp-content/uploads/2011/10/Eesti_arstieetika_koodeks.pdf
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/55d1c3b9-cd9b-4c4f-bc84-5904637c91d0
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Terviseandmete väärtöötlusega seotud juhtumite arvu kasvu põhjuseks võib pidada teadlikkuse 
tõusu digiloo olemusest ning selle võimalustest. Samas on jätkuvalt muret tekitav, et 
tervishoiutöötajad väärkasutavad juurdepääsu digiloole – seda enam, kui tegemist on teenekate 
ning aastaid praktiseerivate tervishoiutöötajatega, kes peaksid teadma, millal on neil õigus 
patsientide terviseandmetega tutvuda. 

Siinjuures teeb eriti murelikuks, et kui varasemalt said digiloole juurdepääsu ainult Terviseametis 
registreeritud tervishoiutöötajad, siis peatselt saavad selle õiguse ka arstiõppe üliõpilased, kes 
on läbinud õppekava IV kursuse kohustuslikud ained. Arstiõppe üliõpilaste teadlikkuse tõstmisse 
saavad panustada nii õppeasutus kui ka tööandja, neist viimasel on see ka seadusest tulenev 
kohustus4. Lõpptulemusena peavad need üliõpilased aru saama, millal neil on õigus digilugu 
kasutada ning üldse terviseandmeid töödelda. Kui üliõpilane väärkasutab juurdepääsu 
terviseandmetele, siis järgneb üldreeglina tema tegevuse suhtes ka väärteomenetlus. Seepärast 
peab üliõpilast juhendav tervishoiutöötaja tagama, et üliõpilane saaks aru, millal on tal õigus 
isikuandmeid töödelda ja millal mitte. 

 

                                                           
4 IKS § 26 lõige 3: Isikuandmete töötleja on kohustatud tagama oma alluvuses isikuandmeid töötlevate isikute 
väljaõppe isikuandmete kaitse alal.  
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Tervishoiuteenuse osutajate kontrollimine 

Möödunud aastal kontrollisime järelevalve korras 24 juhuslikult valitud tervishoiuteenuse 
osutajat (TTO), sh nii töötervishoiu- kui ka perearste. Kõik kontrollitavad asutused kuulusid nn 
mikroettevõtete hulka ehk töötajate arv on kuni 10. 

Järelevalve viidi läbi kahes etapis: esmalt tuli TTO-l vastata 22 küsimusest koosnevale 
küsimustikule ning seejärel toimusid intervjuud kohapeal. Kontrollreidide eesmärgiks oli teha 
kindlaks, kas TTO-d järgivad oma tegevuses IKS-i nõudeid ja põhimõtteid. 

Järelevalve käigus hindasime mitut aspekti: kas andmeid kogutakse ausalt ja seaduslikult; kas 
andmete kogumine on eesmärgipärane; kas järgitakse minimaalsuse printsiipi ehk kogutakse 
rangelt ainult neid andmeid, mida on vaja patsiendile konkreetse tervishoiuteenuse osutamiseks. 
Samuti täpsustasime, kuidas delikaatseid isikuandmeid töödeldakse (elektrooniliselt või 
paberkandjal), st kuidas neid säilitatakse ja hävitatakse ning kellele ja kuidas on võimaldatud 
juurdepääs isikuandmetele ning kuidas toimub andmete edastamine digilukku.  

 

Järelevalve tulemuste kokkuvõttena on võimalik öelda, et:  

• isikuandmete töötlemine kontrollitud TTO-de juures vastab IKS §-i 6 põhimõtetele, st 
andmete töötlemine on eesmärgikohane, seaduslik ning järgitakse minimaalsuse 
printsiipi; 

• kaugtööd TTO-d ei kasuta, samas volitatud töötlejale (tarkvara väljatöötaja) on 
võimaldatud tarkvara kaughooldus; 

• kõik kontrollitud TTO-d väljastavad andmeid ainult kirjaliku või digitaalse taotluse 
esitamisel ning kõik toimingud registreeritakse vastavas päevikus; 

• kõik kontrollitud TTO-d on liidestatud digilooga ning andmeid edastatakse jooksvalt, st 
kui andmed on valmis edastamiseks; kõik TTO-d kasutavad digiloo andmeid ehk andmete 
liikumine on kahesuunaline (TTO-lt digilukku ja vastupidi) ning TTO-d kasutavad digiloo 
andmeid oma töös (infosüsteemis); 

• paberdokumentide töötlemine vastab isikuandmete töötlemise nõuetele, sh nii 
hoiustamine kui hävitamine; 

• andmete kasutamine ehk juurdepääs infosüsteemi andmetele on aktsepteeritud ainult 
konkreetse TTO töötajatele; 

• andmete varundamine toimub automaatselt igapäevaselt; 
• andmeid edastatakse x-tee kaudu ja krüpteeritult. 

 

Menetluses käigus ilmnenud põhiküsimused ja probleemkohad:  

• Selgitasime vastutava ja volitatud isikuandmete töötleja rolle, vastustust ja kohustusi 
ning kuidas eristada volitatud töötlejat isikuandmete töötleja enda alluvuses töötavast 
isikust. Alluvuses töötav isik on kohustatud isikuandmeid töötlema seaduses lubatud 
eesmärkidel ja tingimustel ning vastutava töötleja antud juhiste ja korralduste kohaselt.  

• Arutasime suuliste lepete probleemi, sest neid on raske tõendada ning soovitasime teatud 
suulised lepped vormistada kirjalikult, näiteks korraldused, mis reguleerivad TTO-de 
põhimõttelisi küsimusi nagu infosüsteemi kasutamine, juurdepääs andmetele ning 
samuti andmete väljastamise kord jne.  
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• Juhtisime TTO-de tähelepanu asjaolule, et infoturve on pidev protsess, mis nõuab pidevat 
parendamist, tõhustamist ja kaasajastamist ning järjepidevat tööd. Tegelik olukord 
infoturbe osas ei pruugi vastata kehtivates dokumentides esitatud nõuetele. Kehtiva ja 
kaasajastatud infoturbereeglistiku puudumisel või juhul, kui töötajad ei ole nendega 
tutvunud, ei pruugi töötajad olla vajalikul määral teadlikud infotehnoloogiaga seotud 
riskidest ning oma osast turvaintsidentide ärahoidmisel. 

• Konfidentsiaalsuse nõudena peab olema välja toodud kohustus hoida tööülesannete 
täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid saladuses ka pärast töötlemisega seotud 
tööülesannete täitmist või töö- või teenistussuhte lõppemist. 
 

Lõppkokkuvõttes leidsime, et kontrollitud TTO-de rakendatavad turvameetmed ei põhjusta 
isikuandmete kadu või isikuandmete omavolilist kasutamist ning sellega on tagatud IKS § 25 
lõike 2 turvanõuete täitmine. Olukord TTO-des andmete töötlemise küsimustes on rahuldav. 
Digilooga seotud andmete kvaliteedi probleem on ennekõike seotud algandmete tekkimisega 
TTO-de juures.  

Mõningad nõuanded ja soovitused  

Möödunud aasta menetlustest ning arupärimistest ajendatuna selgitame mõningaid 
tähelepanekuid tervishoiu- ja sotsiaalsektoris. Neist soovitustest ja nõuannetest on kasulik 
lähtuda nii praegu kui ka peatselt jõustuva isikuandmete kaitse üldmääruse valguses. Viimati 
nimetatu osas lisandub meie kodulehele ka järjepidevalt uusi selgitusi ja juhendeid. Soovitused 
ja nõuanded on suunatud tervishoiu- ja sotsiaalvaldkondi reguleerivatele asutustele ning kõigile 
neile, kes nendes valdkondades isikuandmeid töötlevad. Soovitame: 

• kaardistada oma andmetöötluse protsessid (sh juurdepääsud andmekogudesse) ning 
sellega seotud õiguslikud alused; nt kui seaduses ei ole märgitud, et mingid andmed 
liiguvad ühest asutustest teise, siis ei tasu üldse mõelda andmekogule juurdepääsu 
tehnilise teostuse ja andmete vahetamise peale;  

• teha enesehindamine (nt sisemine audit, inventuur või kaardistus) isikuandmete töötleja 
valduses olevatest isikuandmetest, mittevajalikud isikuandmed kustutada ning 
rakendada kohaseid turvameetmeid isikuandmete kaitseks;  

• kui eesmärgiks on teha isikuandmetega teadustööd, siis on selleks vajalik inimese 
nõusolek; selle puudumise või selle võtmise võimatuse korral tuleb küsida teadustöö luba 
meilt;  

• kui on vaja konsulteerida teiste asutuste või kolleegidega, siis teha seda ennekõike 
andmetega, mille kaudu isikut ei ole võimalik ei otseselt ega ka kaudselt kindlaks teha;  

• kui viiakse läbi järelevalvemenetlusi tervishoiu- või sotsiaalasutuste suhtes (nt esitati 
märgukiri haiglas toimuva tervishoiu ohutusalaste nõuete rikkumise osas), siis pigem 
mitte avaldada märgukirja esitaja isikut – nt olukorras, kus märgukirja esitaja on ise sama 
ettevõtte töötaja või selle töötaja lähikondne, kelle huvides ja eest see märgukiri 
esitatakse; sisuliselt tuleks vältida järelevalvemenetlustes selle teabe avaldamist, mis ei 
oma tähendust menetluse läbiviimisel;  

• meie juures tehtud delikaatsete isikuandmete töötlemise registreering või isikuandmete 
kaitse eest vastutavast isikust teavitamine ei anna koheselt alust valimatult delikaatseid 
isikuandmeid töödelda – nt ei saa selle õigustusega küsida teistelt isikuandmete 
töötlejatelt teavet, vaid selleks peab olema mingi õiguslik alus: eelkõige peab see olema 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
http://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/euroopa-andmekaitse-reform
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sätestatud seaduses; tuleb eristada meie juures tehtud registreeringut delikaatsete 
isikuandmete töötlemiseks ning õigusaktist tulenevat õigust delikaatsete isikuandmete 
töötlemiseks;  

• kui isik avastab, et tema ravidokumenti või juhtumikaarti on lisatud eksitavat või 
väärteavet, siis esmajärjekorras peab selle ära muutma selle teabe looja: nt arst teeb 
ebatäpsuse epikriisis, patsient märkab seda ning teavitab arsti, kes omakorda viib 
muudatused sisse; arstil (mitte Andmekaitse Inspektsioonil) on õigus muuta oma 
esialgset hinnangut ehk diagnoosi ning kui patsient sellega ei nõustu, siis on võimalik 
küsida teisest arvamust;  

• mitte kasutada oma juurdepääsuõigusi isikuandmetele ning andmekogudele eesmärgil, 
mille jaoks see juurdepääsuõigus ei laiene: nt mitte kasutada digiloos olevaid andmeid 
enda eratülide lahendamiseks või isikliku uudishimu rahuldamiseks (arst sai teada, et 
naabril või mõnel tuttaval juhtus õnnetus ning huvi pärast tutvutakse tema seisundiga); 

• kui isikuandmete töötlejalt küsitakse konkreetse isikuga seotud andmeid, siis selgeks 
teha (ning vajadusel üle küsida andmete soovijalt) õiguslik alus, eesmärk ning soovitud 
isikuandmete koosseis, et vältida isikuandmetele õigustamata juurdepääsu võimaldamist 
ning ülemäärase teabe avaldamist; nt eestkoste korral peaks ennekõike piisama 
kohtulahendi resolutiivosast esindusõiguse ulatuse väljaselgitamiseks, kuid ei ole 
eesmärgipärane küsida selleks tervet kohtulahendit;  

• igasuguste juurdepääsude andmine toob paratamatult kaasa ka juurdepääsude 
kuritarvitamised; tervishoius saab patsient ise kontrollida patsiendiportaalist, kes on 
tema andmeid digiloos vaadanud, kuid seda kontrollivõimalust ei saa lükata ainult 
patsiendi enda õlgadele; seetõttu on kasulik kavandada ning rakendada aegsasti 
meetmeid isikuandmete töötleja juures sisekontrollide läbiviimiseks ning rikkumise 
ilmnemisel ka meid teavitada; 

• tervishoiuteenuse osutajate, eriti perearstide, IT-rakendusvahendid on killustunud, 
kasutusel on mitmed erinevad tarkvaralised lahendused, mille IT-halduse nõuded on väga 
erinevad; iga perearst salvestab patsientide andmed lokaalselt nn „oma serverisse“ ning 
digilukku edastatakse lühike koond ehk epikriis; leiame, et oleks vajadus ühtse 
veebipõhise infosüsteemi järele, mille nõuetekohase arenduse, halduse ja kontrolli tagab 
Sotsiaalministeerium; ainult nii saab tagada patsientide andmete ühese turvalise töötluse 
ja majutuse, sh varundamise; ühtne lahendus tagab ka maksimaalselt turvalised 
autentimislahendused (ID kaart, m-ID) ilma andmete terviklust kahjustavate eranditeta; 
ainult nii on tagatud IKS § 25 maksimaalne täitmine käideldavuse, tervikluse ja 
konfidentsiaalsuse osas.  
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ISIKUANDMED ÄRI- JA TÖÖELUS 
Helina-Aleksandra Lettens, vaneminspektor 

Äriregistri andmed 

Sarnaselt varasematele aastatele oli ka 2016. aastal üheks peamiseks kaebuste allikaks 
ettevõtetega seotud äri- ja isikuandmete avalikustamine infoportaalides (taust.ee, infopank.ee, 
inforegister.ee, teatmik.ee jt). Infoportaalid kasutavad masspäringuga äriregistrist saadud 
avalikke andmeid, kombineerides neid mujalt allikatest pärineva infoga. Erinevalt äriregistrist 
avalikustatakse aga andmed tihti otsingumootoritele avatuna. Sageli on tegemist ka juba 
kehtetute andmete taasavaldamisega. Kuna sel teemal esitatud kaebuste maht on väga suur, 
alustasime probleemile lahenduse leidmiseks 2016. aastal Registrite ja Infosüsteemide Keskuse 
suhtes omaalgatusliku järelevalvemenetluse. 

Selle menetluse juures võib välja tuua kaks probleemsemat kohta: esiteks endiste füüsilisest 
isikust ettevõtjate andmed, kuna nende äriregistrisse märgitud ettevõtte asukoha aadress kattub 
sageli koduse aadressiga; teiseks äriühingute endiste juhatuse ja nõukogu liikmete andmed, kes 
enam ei kanna ühingu ees solidaarvastutust ja kelle isiku sidumisel äriühinguga puudub algne 
eesmärk. Samuti on küsitav, kas tegutsevate FIE-de aadresside masspäringuga alla laadimise 
võimalus ja piiramatu taaskasutus on põhjendatud. Tõenäoliselt piisaks sellest, kui andmed 
oleksid kättesaadavad üksnes üksikpäringuga ning taaskasutamisele oleksid seatud piirangud 
(nt edasise avalikustamise osas). 

Menetlus jätkub 2017. aastal. 

Töötaja e-postkast 

Ka möödunud aastal esitati inspektsioonile palju kaebusi seoses töötajate e-postkasti 
sulgemisega peale töösuhte lõppemist. Meie seisukoht on, et töötaja nimelise e-postkasti 
avatuna hoidmiseks ei ole pärast töösuhte lõppu otsest seadusest tulenevat alust. Seega võib e-
postkasti peale töösuhte lõppu avatuna hoida üksnes juhul, kui töötaja annab selleks nõusoleku. 
Nõusoleku võib töötaja igal ajal tagasi võtta.  

Kui lahkuv töötaja ei anna nõusolekut enda nimelise e-postkasti avatuna hoidmiseks, tuleb e-
postkast koheselt peale töösuhte lõppemist sulgeda. Vastasel juhul töödeldakse töötaja ja 
potentsiaalselt ka kolmandate isikute isikuandmeid ilma õigusliku aluseta. Esiteks töödeldakse 
töötaja isikuandmeid juba ainuüksi seeläbi, et e-postiaadress sisaldab töötaja nime. Teiseks ei 
saa kunagi välistada, et töötaja e-postiaadressile saadetakse isikliku sisuga kirju. Selliste kirjade 
kaudu töötleks tööandja töötaja ja kirja saatja isikuandmeid, milleks peab samuti olema õiguslik 
alus. 

Kliendiandmed e-ostlemisel 

Ikka veel on e-kauplejate seas üsna levinud, et ostu sooritamisel küsitakse ülemääraselt palju 
isikuandmeid. Isikuandmete töötlemisel peab lähtuma minimaalsuse põhimõttest – 
isikuandmeid võib koguda vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks. 
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E-poes on lõppeesmärgiks kauba toimetamine tarbijale. See tähendab, et ei ole seaduspärane 
koguda tarbija kohta isikuandmeid, mis ei ole vajalikud selle eesmärgi täitmiseks. 

Näiteks kui e-poes on impulssostuna võimalus tellida kaup pakiautomaati, ei tohiks ostu 
vormistamiseks küsida tarbijalt kohustuslikus korras elukohaandmeid nagu linn, tänav, 
majanumber. Aadress on tarvilik juhul, kui tarbija kasutab näiteks kullerteenust. 

Ehkki oleme e-kauplejate seas selles osas teavitustööd teinud, eksivad nii mõnedki e-poed 
jätkuvalt selle põhimõtte vastu. Eksinud ettevõtetele oleme teinud ettekirjutuse ülemääraselt 
kogutud isikuandmete kustutamiseks.  

Mobiilsideettevõtete järelevalve 

2016. aasta juunis Riias toimunud Balti riikide andmekaitseasutuste kohtumisel lepiti 2016. aasta 
ühise järelevalve teemana kokku kõigi kolme riigi mobiilsideettevõtete ja nende 
koostööpartnerite vahel sõlmitud lepingute järelevalve. 

Eestis viisime järelevalve läbi augustis-septembris ning järelevalve eest vastutas 
andmeturbeekspert. Järelevalve käigus keskenduti klientide isikuandmete töötlemise õiguslikele 
alustele mobiilsideettevõtetes ja nende koostööpartneriteks olevates hooldusfirmades. 
Tähelepanu all oli isikuandmete töötlemine olukorras, kus mobiilsideettevõttelt ostetud 
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elektroonilise seadme hoolduse käigus töötleb kliendi isikuandmeid mobiilsideettevõtte asemel 
hoopis remondi- ja hooldusteenust pakkuv ettevõte. 

Eesti isikuandmete kaitse seaduse § 7 käsitleb isikuandmete töötlemist ning sätestab vastutava 
ja volitatud isikuandmete töötleja mõisted. Kõik hooldus- ja remonditeenust pakkuvad 
partnerettevõtted, kelle juurde mobiilsideettevõtte kliendid suunatakse, on seaduse mõistes 
volitatud isikuandmete töötlejad. Remondifirmade õigus mobiilsideettevõtte klientide 
isikuandmeid töödelda saab tuleneda mobiilsideettevõtte kui isikuandmete vastutava töötleja 
ning remondiettevõtete vahel sõlmitud lepingust. Oma kliendi isikuandmete kaitse eest vastutab 
mobiilsideettevõte ka siis, kui isikuandmeid töötleb koostööpartneriks oleva hooldusettevõtte 
töötaja.  

Meie menetluses oli 2016. aastal mitut juhtumit, kus mobiilsideettevõtete klientide isikuandmed 
sattusid võõrastesse kätesse just seadmete hoolduse, remondi või asendusseadme väljastamise 
käigus. Peale ühe sellise väärteoga lõppenud juhtumi menetlemist juhtisime isikuandmete kaitse 
võimalikele puudustele tähelepanu ka mobiilsideettevõtetele saadetud ringkirjas.  

2016. aasta septembris pöördusime Eesti mobiilsideettevõtete poole hetkeolukorra 
kaardistamiseks ning analüüsisime ettevõtete vastustes saadetud isikuandmete kaitset 
käsitlevaid dokumente, konfidentsiaalsuspõhimõtteid ning koostööpartneritega sõlmitud 
lepingute näidiseid. 

Tuvastasime järelevalve käigus, et mobiilsideettevõtete ja nende partnerite vahelised lepingud ei 
käsitle isikuandmete kaitset piisavalt selgesõnaliselt. Vastutava ning volitatud töötleja 
vastastikuseid kohustusi isikuandmete kaitse seaduse mõistes ei ole kas üldse välja toodud või 
on need liiga üldsõnalised. Isikuandmete kaitsega tegeletakse mobiilsideettevõtetes vaid 
juhtkonna tasemel ja sageli käsitletakse klientide isikuandmete kaitset vaid ühe osana üldisest 
konfidentsiaalsuskohustusest ning keskendutakse pigem ärisaladuse mõistele. Isikuandmete 
töötlemise põhimõtteid ja kaitset võidakse käsitleda eraldi dokumendina, millele lepingutes 
viidatakse ja mille sisu ei pruugi olla koostööpartneritele ilmtingimata tuttav. 

Probleemiks on ka mobiilside- ja hooldusettevõtete tööprotsessid, kus eeldatakse töötajalt 
seadmest või seadme mälust isikuandmete käsitsi kustutamist. Sellisel puhul on tõenäoline 
töötaja inimliku eksimuse võimalus ja klientide isikuandmete sattumine võõrastesse kätesse. 

Eeltoodust tulenevalt soovitasime mobiilsideettevõtetel üle vaadata kõik koostööpartneritega 
sõlmitud ja tulevikus sõlmitavad lepingud, et isikuandmete volitatud töötlemine ning sellega 
kaasnev vastutus oleks kindlasti selliste koostöövormide lahutamatu osa. Samuti soovitasime 
automatiseerida hooldusesse ja remonti tulevate ning asenduseks antavate elektrooniliste 
seadmete käitlemise tööprotsessid, et isikuandmete kustutamine ei toimuks käsitsi. Sellisel 
puhul välistataks klienditeenindaja või hooldustehniku inimliku eksimuse võimalus, kus võõraste 
isikuandmetega seade jõuab järgmise kliendini. Palusime ka jätkuvalt tegeleda oma ettevõtte 
töötajate koolitamisega isikuandmete ja infoturbe valdkondades ning nõuda seda ka oma 
koostööpartneritelt, et just igapäevaselt isikuandmeid käsitlevad töötajad oleksid teadlikud oma 
vastutusest ning ei peaks andmekaitset vaid ettevõtte infoturbespetsialistide pärusmaaks. 

ID-kaardi koopia 

Möödunud aastal pöördusid inspektsiooni poole mitmed inimesed, kellele oli jäänud 
arusaamatuks postkontorites nende ID-kaardist koopia tegemise vajadus ja eesmärk. Nende 
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sõnul teevad Eesti Posti töötajad klientide ID-kaardist koopia ajakirja tellimuse vormistamisel, 
arvete tasumisel, lihtsaadetiste kätte toimetamisel ja muudel sarnastel juhtudel. 

Eesti Post selgitas, et kliendi ID-kaardist koopia tegemine on vajalik üksnes isikusamasuse 
tuvastamise teenuse osutamisel; maksete vahenduse teenuse osutamisel, mis võimaldab 
füüsilistel ja juriidilistel isikutel tasuda sularahas või kaardimaksega arveid ning maksta oma 
kontole sularaha ja teha oma kontolt ülekandeid; sularaha siirete teenuse osutamisel. 

Soovitasin Eesti Postil viia oma 
klienditeenindajateni teadmine, 
millistel juhtudel on kliendi ID-kaardist 
koopia tegemine vajalik ja 
põhjendatud. Samuti soovitasin 
mõelda võimalusele täiendada 
kliendiandmete töötlemise 
põhimõtteid selliselt, et inimesele 
oleks üheselt arusaadavad ID-
kaartidest koopiate tegemise 
vajadused ja alused. 

Lisaks ID-kaardist koopia tegemisele 
on paljud inimesed mures, et jätkuvalt 
on Eestis ka ettevõtteid, kes teenuse 
osutamisel võtavad panti kliendi isikut 
tõendava dokumendi. Meie hinnangul 
on kliendi isikut tõendava dokumendi 
enda valdusesse võtmine teenuse 
osutamise ajaks tema põhiõigusi ja -
vabadusi liigselt piirav ning selgelt 

ebaproportsionaalne meede. Kui teenuse osutamiseks on vajalik inimese isikusamasuse 
tuvastamine, tuleb see eesmärk saavutada isiku õigusi vähemriivavate meetmetega. 

 

Klientide andmete vahendamine kolmandale osapoolele 

Inspektsioonil tuli aasta jooksul korduvalt selgitada, millistel tingimustel on lubatud vahendada 
kolmandale osapoolele oma ettevõtte klientide andmeid. Välja sai toodud viis erinevat 
edastamise võimalust. Esmalt saab selleks olla inimese nõusolek, mis peab vastama 
isikuandmete kaitse seaduse §-s 12 toodud nõuetele.  

Isikuandmete kaitse seaduse § 14 lõikes 2 on toodud veel kolm edastamise võimalust, mille jaoks 
nõusolekut vaja ei ole. Nimetatud sätte kohaselt on isikuandmete edastamine isiku nõusolekuta 
lubatud, kui:  

• kolmas isik, kellele andmed edastatakse, töötleb isikuandmeid seaduse, välislepingu või 
Euroopa Liidu Nõukogu või Euroopa Komisjoni otsekohalduva õigusaktiga ettenähtud 
ülesande täitmiseks; 

• üksikjuhtumil inimese enda või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks, kui inimeselt 
ei ole võimalik nõusolekut saada; 
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• kui kolmas isik taotleb teavet, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud 
õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites ja taotletav teave ei sisalda 
delikaatseid isikuandmeid ning sellele ei ole muul põhjusel kehtestatud 
juurdepääsupiirangut. 

Kui tegemist on aga maksehäireandmetega, siis tuleb andmete edastamisel lähtuda 
isikuandmete kaitse seaduse § 11 lõigetes 6 ja 7 sätestatud tingimustest. Andmeid võib edastada 
vaid juhul, kui isikuandmete töötlejal ja kolmandal isikul on selleks põhjendatud huvi (eeskätt huvi 
vältida ebausaldusväärsete isikutega lepingute sõlmimist). Teine oluline tingimus on, et selline 
andmete edastamine ei tohi kahjustada isiku õigusi ülemääraselt. 

Võlaandmed 
Helina-Aleksandra Lettens, vaneminspektor 

Sageli pöörduvad võlglased inspektsiooni poole arvates, et hakkame analüüsima nende võlgade 
tekkimise õiguspärasust – kaebustele pannakse juurde lepingud, arved, kirjavahetus jmt. Sellistel 
puhkudel olen selgitanud, et võlainfo töötlemise seaduslikkuse kontrollimisel lähtub inspektsioon 
üksnes avaldamise ja edastamise tingimuste vastavusest isikuandmete kaitse seaduses 
sätestatule.  

Meil ei ole pädevust hinnata, kas võlanõuded on tekkinud õiguspäraselt või mitte, sest tegemist 
on lepingusuhetest tulenevate vaidlustega. Samuti ei saa me anda hinnangut, kas kohustusi 
võlausaldaja ees on rikutud tahtlikult.  

On huvi tuntud ka selle vastu, kas võlausaldajal on õigus hoida maksehäireregistris maksehäiret, 
kui võla tasumine toimub kohtutäiturile igakuiselt maksegraafiku alusel. Siinkohal leidsin, et 
võlanõude sundtäitmise asjaolu ei tähenda seda, et maksehäiret ei eksisteeri. Maksehäireregistri 
eesmärgiks on anda informatsiooni inimeste maksekäitumise kohta.  

Eksisteerib praktiline vajadus selleks, et potentsiaalsed lepingupartnerid saaksid hinnata teise 
lepingupoole usaldusväärsust lepinguliste suhete täitmisel. Üheks kriteeriumiks inimese 
usaldusväärsuse hindamisel on tema varasem käitumine oma lepinguliste kohustuste täitmisel. 
Kui isik on varasemalt oma lepingulisi kohustusi rikkunud, siis võib see sundida tehingu teist 
poolt olema temaga lepinguliste suhete loomisel reserveeritum. 

Tulenevalt isikuandmete kaitse seaduse § 11 lg 7 punktist 4 võib maksehäireregistris infot 
maksehäire kohta üleval hoida veel kolm aastat peale kohustuse rikkumise lõppemist (peale 
võlgnevuse tasumist on registris maksehäire staatuseks „lõpetatud”).  

Tihti tekib segadus ka nõude aegumistähtaja arvestamisega seonduvalt. Seoses sellega olen 
pidanud selgitama, et kokkulepitud tasu maksmise nõude aegumistähtaja arvestamine algab 
selle aasta lõppemisest, mil nõue muutub sissenõutavaks, ning kui nõue muutub sissenõutavaks 
arve esitamisega, algab nõude aegumistähtaja arvestamine selle kalendriaasta lõppemisest, mil 
õigustatud isik võib arve esitada (TsÜS § 147 lg 3). 

Inkassoteenuse osutajate seire 

2015. aastal viisin läbi seire, et saada ülevaade, kuidas inkassoteenuse osutajad eraisikust 
võlgnike isikuandmeid töötlevad. Vaatlesin muu hulgas, millised on kogutud isikuandmete 
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koosseis, isikuandmete allikad, isikuandmete töötlemise eesmärgid ja isikute kategooriad, kelle 
andmeid töödeldakse ning kogutud andmete säilitamistähtajad. Seires osales toona 20 ettevõtet 
ning tegemist oli n-ö paberil toimunud kontrolliga. 

2016. aastal otsustasin kontrollida seire käigus saadud vastuste tõelevastavust pisteliste 
kohapealsete kontrollkäikudega. Valisin seiratute seast välja viis inkassoteenuse osutajat, lisaks 
käisin kohapeal Krediidiinfo kontoris.  

Vaatasin uuesti üle isikuandmete koosseisud; allikad; isikute kategooriad, kelle andmeid 
töödeldakse; andmete säilitamistähtajad ning lisaks uurisime isikuandmete edastamist ning 
seda, kuidas on tagatud arvestuse pidamine isikuandmete edastamise kohta. Kokkuvõtvalt ei 
olnud mul ühelegi ettevõttele etteheiteid, ülemäärast andmete töötlemist ma ei tuvastanud. Ka 
andmete säilitamise osas on arvestatud inspektsiooni 2015. aastal tehtud ettepanekutega. 
Lähtutakse raamatupidamise seadusest (seitse aastat), tsiviilseadustiku üldosa seadusest 
koosmõjus isikuandmete kaitse seadusega (maksimaalselt 13 aastat). Krediidiinfo puhul 
säilitatakse maksehäireregistrisse päringuid teinud isikute andmeid kaks aastat lähtuvalt 
väärteomenetluse seadustikust tulenevast väärteo aegumistähtajast. 

Maksehäireandmete edastamine Krediidiinfole 

Inspektsioonilt küsiti hinnangut, kas maksehäireandmete edastamiseks Krediidiinfo 
maksehäireregistris avaldamiseks peab võlausaldajal olema isiku nõusolek või on vajalik tema 
eelnev teavitamine. Leidsin, et kuna IKS § 11 lõikes 6 sätestatud eesmärgil andmete edastamine 
ei ole mõeldud võlausaldajale kohustusena, vaid võimalusena, tuleb inimest sellest teavitada. 
Teavitamise kohustus tuleneb IKS § 15 lõikest 1. Nimetatud säte ütleb, et kui isikuandmete 
allikaks ei ole isik ise, peab isikuandmete töötleja enne isikuandmete edastamist kolmandale 



38 
 

isikule tegema andmesubjektile viivitamata teatavaks töödeldavate isikuandmete koosseisu ja 
allikad ning IKS § 12 lõikes 3 nimetatud andmed (nimi, aadress ja muud kontaktandmed). 

Viitasin ka Riigikohutu seisukohale, milles kohus on leidnud, et seadus lubab võlausaldajal 
põhimõtteliselt avalikustada kolmandale isikule andmeid oma võlgnike kohta ja kolmandad isikud 
võivad andmed omakorda ka internetis avaldada tingimusel, et järgitud on IKS § 11 lõigetes 6 ja 
7 sätestatud tingimused ega ole avaldatud ebakohaseid väärtushinnanguid.  

Edastatavate andmete õigsuse kontrollimine 

Inspektsiooni pöördus inimene, kes nõudis enda võlaandmete maksehäireregistrist eemaldamist. 
Tavapäraselt olen selliste kaebuste puhul jätnud menetluse alustamata, kuna tegemist on 
lepinguliste vaidlustega, millesse me ei sekku. Seekordne kaebaja leidis aga, et andmete 
maksehäireregistrisse edastamisel ei ole kontrollitud edastatavate andmete õigsust. Vastav 
kohustus tuleb aga IKS § 11 lg 6 punktist 2.  

Otsustasin läbi viia n-ö proovimenetluse, et saada ka enda jaoks ülevaade, kui tõsiselt 
maksehäireregister ja võlausaldaja nimetatud kohustusse suhtuvad. Menetluse käigus selgus, et 
edastamine oli olnud korrektne, andmed olid kontrollitud, st kõik võlgnevust tõendavad 
dokumendid olid ilusti olemas ja lepingutes sisaldus teavitus selle kohta, kellele lepingu 
rikkumise korral andmed edastatakse. 

Lepinguvälised nõuded 

Esitati mitmeid küsimusi lepinguvälistest võlasuhetest tulenevate maksehäirete avaldamise 
kohta. Viitasin isikuandmete kaitse seaduse seletuskirjale, milles on juttu üksnes lepingu pooltest 
ja lepinguliste kohustuste rikkumist käsitlevatest andmetest. Seletuskirja kohaselt on isiku 
usaldusväärsuse hindamise üheks kriteeriumiks info selle kohta, kuidas isik käitub oma 
lepinguliste kohustuste täitmisel ehk nende kohustuste täitmisel, mille isik on võtnud endale 
täita. Eeltoodust tuleneb ka maksehäireregistri eesmärk – anda ülevaade isikute käitumisest 
nende poolt võetud lepinguliste kohustuste täitmisel.  

Lepinguväliste nõuete puhul ei saa rääkida pooltevahelisest kokkuleppest või inimese 
läbimõeldud otsusest võtta endale kanda mingi rahaline kohustus. Sellised kohustused võivad 
tekkida ootamatult, ettearvamatult ja inimese tahe selliste kohustuste tekkimisel tihti rolli ei 
mängi. Seega ei anna lepinguvälised nõuded ka adekvaatset ülevaadet isiku usaldusväärsusest 
ja tema maksekäitumisest. Kokkuvõtvalt leidsin et, lepinguväliste nõuete sissenõudmine peab 
käima kohtu kaudu.  

Enda andmetega tutvumine 

Mitmed inimesed on meile kirjutanud, kuna neil puudub ülevaade ja arusaam, mille alusel 
inkassoteenuse osutajad neilt võlgnevust sisse nõuavad. Paljud inimesed ei mäleta oma 
võlgnevuse tekkimise asjaolusid. Selgitasin, et enda kohta käivate maksehäireandmetega on 
võimalik tutvuda Krediidiinfo poolt peetavas portaalis E-seif. Samuti annab isikuandmete kaitse 
seaduse § 19 inimesele õiguse küsida isikuandmete töötlejalt enda kohta käivaid andmeid. 
Nimetatud sättest tulenevalt on isikuandmete töötleja (algne võlausaldaja või inkasso, kui 
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võlgnevus oli neile loovutatud) kohustatud isikule teatavaks tegema tema kohta käivad 
isikuandmed, isikuandmete koosseisu ja allikad. 

Eraisikutest võlglaste nimekiri 

Tegin ettekirjutuse inkassoteenuse osutajale lõpetada eraisikutest võlglaste isikuandmete 
kättesaadavaks tegemine piiramatule arvule isikute ringile oma võrgulehel. Kõnealune 
ettekirjutus sai tehtud mitte sunniraha hoiatusega, vaid koos asendustäitmise hoiatusega. 
Tegemist on ettevõttega, kes on keeldunud igasugusest koostööst meiega ning kes jättis ka 
ettekirjutuse täitmata. Kuna ettekirjutus jäeti täitmata, pöördusin täitekorraldusega 
inkassoteenuse osutajale veebimajutusteenust osutava ettevõtte poole ning palusin kõnealune 
võrguleht sulgeda, mida ka tehti. 

Õigustatud huvi 

Alates 2016. aastast oleme muutnud oma senist menetluspraktikat, mis puudutab 
maksehäireandmete edastamisel andmete saaja õigustatud huvi olemasolu tuvastamist. 
Nüüdsest algatame järelevalvemenetluse maksehäireregistri pidaja suhtes ning palume 
tõendada maksehäireandmetega tutvunud isiku õigustatud huvi olemasolu. Kui maksehäireinfo 
vahendaja tegutseb iseseisva vastutava töötlejana, siis ei saa ta ennast vabastada vastutusest 
õigustatud huvi tuvastamise ja edastatavate andmete õigsuse kontrolli osas. See on tema 
seadusest tulenev kohustus ning sellest ei saa vabaneda eraõiguslike lepingutega. 

Isikuandmete kaitse seaduse § 11 lõige 6 seab õigustatud huvi tõendamise nõude ka 
maksehäireandmete edastajale, kes peab enne andmete edastamist tuvastama andmesaaja 
õigustatud huvi ja kontrollima edastatavate andmete õigsust. Seoses sellega on tekkinud 
eriarvamus Krediidiinfoga, kes keeldub järelepärimistele sisuliste vastuste andmisest, kuna leiab, 
et neil puudub pädevus päringu tegemise tagamaade väljaselgitamiseks. Kõnealuse teemaga 
tuleb järgmisel aastal edasi minna. 

Tööandja õigustatud huvi töötaja maksehäiretega tutvumiseks 

Andsin ka seisukoha, mis puudutab tööandjate õigustatud huvi teha maksehäireregistrisse 
päringuid oma töötajate kohta. Leidsime, et isikuandmete töötlemisel peab olema alati täidetud 
isikuandmete kaitse seaduse § 6 punktis 2 sätestatud eesmärgikohasuse põhimõte. Selle 
kohaselt võib isikuandmeid töödelda ainult määratletud ja õiguspäraste eesmärkide 
saavutamiseks ning neid ei või töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas.  

Maksehäireandmete töötlemise eesmärk on sõnastatud isikuandmete kaitse seaduse § 11 
lõikes 6 ning selleks on isikute krediidivõimelisuse hindamine. Nimetatud eesmärgil võib 
maksehäireandmeid vaadata üksnes õigustatud huvi korral, olenemata asjaolust, et seda võib 
teha isiku nõusolekuta.  

Krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil saab tööandja õigustatud huvist rääkida üksnes 
juhtudel, kui töötajal on juurdepääs tööandja rahale, varadele või kui töötajal on õigus tööandja 
nimel tehinguid teha. Ainult sellisel juhul on tööandja õigustatud hankima infot selle kohta, kuidas 
tema töötaja käitub oma eraeluliste lepinguliste kohustuste täitmisel, vältimaks võimalust, et ta 
hakkab enda täitmata kohustusi tööandja ressurssidega likvideerima. 
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Võlanõude aegumine 

Paljudel inimestel on arusaam, et kui võlanõue on aegunud, siis nagu ei olekski enam võlgnevust 
ja võlausaldajad peavad nad rahule jätma. Sellel teemal olen selgitanud, et nõude aegumine ei 
tähenda seda, et kohustuste rikkumine oleks lõppenud. Aegumine tähendab üksnes seda, et võlga 
ei saa enam sundkorras sisse nõuda, samuti ei ole lubatud rohkem kui 13 aastat tagasi tekkinud 
võlgnevusega seotud andmeid edastada kolmandatele isikutele (näiteks maksehäireregistrisse).  

Isikuandmete kaitse seaduse § 14 lg 1 punkti 4 alusel on isikuandmete töötlemine isiku 
nõusolekuta lubatud isikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks. Kuna 
kohustuste rikkumine jätkub ka peale nõude aegumist, siis võib võlausaldaja või võlausaldaja 
esindaja astuda samme võla kohtuväliseks sissenõudmiseks, sealhulgas ka võlgnikuga kontaktis 
olla. Tõsi, võlgnikul on õigus viidata aegumistähtajale ja jätta nõutav summa maksmata. Ajalist 
piirangut nimetatud tegevuse lubatavusele ette nähtud ei ole, see on iga äriühingu otsustada, 
millal nõue maha kantakse. 

Otseturustus 

Raiko Kaur, vaneminspektor 

2016. aastal esitati otseturustuse teemalisi kaebusi inspektsioonile tunduvalt vähem kui 2015. 
aastal. Samas on tõusnud selgitus- ja teavitustöö maht. 

Oleme pidanud selgitama, millal on edastatud teabe puhul tegemist otseturustusega ja millal 
mitte. Inspektsioon on seisukohal, et meeldetuletuse saatmine lepingu lõppemise kohta seda ei 
ole. Küll aga lisatakse sellesse meeldetuletusse tihtipeale ka uue lepingu pakkumine ning sellisel 
juhul on tegu otseturustusega ja teenusepakkuja peab järgima elektroonilise side seaduse 
nõudeid. 

Sagedaseks probleemiks on, et ehkki otseturustusliku e-kirja lõppu on üldjuhul lisatud viide 
edasistest pakkumistest loobumiseks, ei ole alati tagatud selle lingi toimimist. Selliste 
juhtumitega pöördutakse inspektsiooni poole üsna sageli. Nii e-posti aadressi kui ka 
telefoninumbri kasutamisel otseturustuseks peab teade sisaldama juhendit või teavet, kuidas 
edasistest pakkumistest loobuda ning teate saajal peab olema võimalik seda järgides ka 
tõepoolest oma õigust loobumisele realiseerida. 

Aasta lõpp näitas, et kasvavas trendis on otseturustuspakkumiste saatmine sõnumi teel. Siin aga 
on läbivaks probleemiks, et pakkumises puudub teave edaspidistest pakkumistest loobumise 
kohta. Oleme algatanud selle teema osas ka mitmeid järelevalvemenetlusi. Algatatud menetlused 
jätkuvad 2017. aastal. 

Elektroonilise side seaduse nõuete täitmine kindlustussektoris 

Merit Valgjärv, juhtivinspektor 

Andmekaitse Inspektsiooni poole pöördusid 2016. aastal mitmed inimesed seoses sellega, et 
kindlustusettevõtted ei võimalda esmasel andmekogumisel keelduda otseposti saamisest. Kuna 
pöördumised puudutasid mitmeid kindlustusandjaid, alustasime sektoripõhise järelevalve 
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elektroonilise side seaduse (ESS) täitmise üle, sh keeldumise võimalus edasiste pakkumiste 
saamisest. 

ESS § 103¹ lõige 1 sätestab nõude, mille kohaselt on füüsilise isiku kontaktandmete kasutamine 
otseturustuseks lubatud üksnes tema eelneval nõusolekul. Nõusolek peab vastama IKS §-s 12 
sätestatud tingimustele. 

Nõuded nõusolekule on kehtestatud IKS § 12 lõikes 1. Inimese tahteavaldus, millega ta lubab 
oma isikuandmeid töödelda, kehtib üksnes juhul, kui see tugineb tema vabal tahtel. Nõusolekus 
peavad olema selgelt määratletud andmed, mille töötlemiseks luba antakse, andmete töötlemise 
eesmärk ning isikud, kellele andmete edastamine on lubatud, samuti andmete kolmandatele 
isikutele edastamise tingimused ning andmesubjekti õigused tema isikuandmete edasise 
töötlemise osas. Vaikimist või tegevusetust nõusolekuks ei loeta. IKS § 12 lõikest 2 tulenevalt 
peab nõusolek reeglina olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. IKS § 12 lõike 7 alusel 
võib andmesubjekt nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole 
tagasiulatuvat jõudu. Nõusoleku suhtes kohaldatakse täiendavalt tsiviilseadustiku üldosa 
seaduses tahteavalduse kohta sätestatut. 

ESS § 103¹ lõike 5 kohaselt on nõusoleku olemasolu tõendamise kohustus saatjal. Seega peab 
see, kelle nimel pakkumist teostati tõendama, et isik on andnud nõusoleku oma e-posti aadressi 
kasutamiseks otseturustuseks. 

Kuigi kindlustustegevuse seadus sätestab mõned erisused võrreldes ESSis ja IKSis sätestatuga 
nt võimalus võtta nõusolek tüüptingimustes ja võimalus saata pakkumine kindlustuskaitse 
jätkamiseks, ei ole neid erisusi võimalik tõlgendada niivõrd laialt, et oleks lubatav saata ükskõik 
mis sisuga otseturunduslikke teateid isikule, kes kindlustusettevõtte kliendiks on. 
Tüüptingimustes võetav nõusolek hõlmab ikkagi isikuandmete töötlemise kindlustuslepingu 
täitmise eesmärgil ja ei vabasta kindlustusandjat kohustusest otseposti saatmisel ESSi nõudeid 
täita. 

Elektroonilise side seadus ei välista ka vastutust isikuandmete kaitse seaduse nõuete rikkumise 
eest, kui isikuandmeid töödeldakse ilma isiku nõusolekuta või seadusest tuleneva aluseta. 

IKS § 4 lõige 1 sätestab, et isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava 
füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. 

Näiteks isiku ees- ja perekonnanimi on isikuandmed. Samuti on isikuandmetena vaadeldav 
e-postiaadress või telefoninumber, kui selle kaudu on füüsiline isik tuvastatav. Vastavalt IKS §-le 
5 on isikuandmete kogumine ja kasutamine (sh e-kirjade saatmiseks või otsepostituse 
andmebaasi loomiseks) isikuandmete töötlemine. 

IKS § 10 lõike 1 kohaselt on isikuandmete töötlemine lubatud üksnes inimese nõusolekul, kui 
seadus ei sätesta teisiti. Vaidluse korral eeldatakse, et nõusolekut ei ole antud ning selle 
olemasolu tõendamise kohustus lasub isikuandmete töötlejal. Järelikult on isikuandmete (sh 
e-posti aadressi) kogumise ja kasutamise eelduseks isiku eelnev nõusolek. 

Elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks on keelatud juhul, kui sideteenuse 
kasutaja, klient või ostja on keelanud oma elektrooniliste kontaktandmete kasutamise 
otseturustuseks. 

Olukordadeks, kus kommertsteadaande edastaja saab oma toote või teenuse müügi raames ostja 
elektroonilised kontaktandmed (näiteks e-posti aadressi, telefoninumbri), on ette nähtud erandid. 
Sellisel juhul võib otseturustaja kasutada ostja kontaktandmeid ilma tema eelneva nõusolekuta 
oma samasuguste toodete või teenuste otseturustuseks, kuid üksnes eeldusel, et ostjale antakse 
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tema kontaktandmete esmase kogumise ajal ning igas eraldiseisvas talle saadetavas sõnumis 
võimalus keelata oma kontaktandmete kasutamine otseturustuseks. 

Järelevalve viidi läbi 15 kindlustusandja suhtes. Neist viis ei saada otseposti. Kaheksa 
kindlustusandja otseposti saatmise tingimused vastavad elektroonilise side seaduse nõuetele. 
Kaks kindlustusandjat täiendavad otseposti saatmise eesmärgil andmete kogumise tingimusi 
vastavalt nõuetele, nende osas järelevalve jätkub. 

 

 

RAHANDUSSEKTOR, RIIKLIK STATISTIKA 
Merit Valgjärv, juhtivinspektor 

Maksundus. Maksu- ja Tolliameti avaandmed ja andmekogud  
Osa avalikust teabest tuleb aktiivselt avalikustada, võimalusel masinloetaval kujul ja avatud 
vormingus, teabevaldaja võrgulehel (AvTS § 28 lg 1 ja § 29). Seda teavet võib kas piiranguteta 
taaskasutada või võib taaskasutamine olla piiratud.  

Aga ka teabenõude korras võidakse küsida teavet taaskasutamise eesmärgil. Sel juhul peab 
teabevaldaja samuti lähtuma AvTS §-st 31. Nimelt peab AvTS § 31 lg 3 kohaselt teabe 
taaskasutusse andmisel olema tagatud isiku eraelu puutumatus, autoriõiguste kaitse, riigi 
julgeoleku kaitse, ärisaladuse ja muu juurdepääsupiiranguga teabe sh maksusaladuse kaitse. 
Seetõttu peabki teabevaldaja enne teabe taaskasutusse andmist (ükskõik kas siis võrgulehel 
avalikustamisel või taaskasutamise eesmärgil esitatud teabenõudele vastamisel) hindama teabe 
üldisele kasutamisele piirangute kehtestamise vajadust.  

AvTS § 28 lg 1 punktides 5, 6, 9, 14, 25, 28, 29, 31 ja 32 nimetatud teave tuleb teabevaldajal küll 
avalikustada masinloetaval kujul ja avatud vormingus veebilehel, kuid kogu see teave ei ole 
mõeldud piiramatuks taaskasutamiseks. Teabevaldaja peab AvTS § 31 lõigetest 5-8 tulenevalt 
välja selgitama, kas ja millisele osale sellest teabest:  

• on seadusega kehtestatud juurdepääsupiirang (nt avaliku teabe seaduse § 35 alusel, 
maksukorralduse seaduse § 26 – maksusaladus jms);  

• on juurdepääs piiratud muul seaduses sätestatud viisil – nt juurdepääs üksnes õigustatud 
huvi korral (rahvastikuregister) või on juurdepääsuks ette nähtud muud eritingimused(nt 
maksusaladusega tutvumise kord maksukorralduse seaduses);  

• või kas teave sisaldab isikuandmeid.  

Kui vastus on jaatav, siis reeglid:  

• juurdepääsupiiranguga teavet ei avalikustata ega anta ka muul viisil üldiseks 
kasutamiseks;  

• ülejäänud osa teabest võib anda taaskasutamiseks, kui seeläbi ei kaasne 
juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tuleku ohtu ega kahjustata oluliselt isiku eraelu 
puutumatust;  

• taaskasutamiseks antav teave tuleb avalikustada avaandmetele ette nähtud reeglite 
kohaselt, kuid taaskasutamisele võib seada piiranguid (AvTS § 31 lõiked 7-9).  
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Andmekogude juurdepääsupiiranguta andmed kuuluvad samuti avalikustamisele (AvTS § 28 lg 1 
p 30 ja § 29 lg 5), kuid ka nende puhul tuleb läbi viia eelpoolkirjeldatud hindamine. Teave, mis 
selle hindamise kohaselt otsustatakse anda üldiseks kasutamiseks, tuleb võimalusel teha 
kättesaadavaks ajakohasena ning viisil ja vormis, mis võimaldab avaandmed alla laadida 
tervikliku andmekogumina koos metaandmetega masinloetaval kujul ning avatud vormingus.  

Eesti Maksu- ja Tolliametilt sooviti andmeid teabenõude alusel. FIDEK andmete puhul peab 
kaalutlema, kas kodaniku poolt soovitav anonümiseerimine on üldse võimalik (kas on 
andmevälju, mis ei ole juurdepääsupiiranguga teabeks). Kui selliseid andmevälju on, siis ilmselt 
on tegemist avaandmetega. Kui aga isikud on kasvõi kaudselt tuvastatavad, siis andmeid 
avaandmetena väljastada ei tohi. Taaskasutuse eesmärgil ei pea teabevaldaja hakkama uut 
teavet looma vaid avalikustama andmekogudest need andmeväljad, millele 
juurdepääsupiirangud ei laiene. Sama põhimõte kehtib ka kõigi teiste Maksu- ja Tolliameti 
andmekogude kohta.  

 

Statistikanõukogu 
Statistikanõukogu on riikliku statistika tegijaid (Statistikaametit ja Eesti Panka) ning 
Rahandusministeeriumi nõustav organ, mille moodustab riikliku statistika seaduse alusel 
Vabariigi Valitsus. Statistikanõukogu eesmärk on tagada nõustades ja arvamust avaldades 
riikliku statistika süsteemi toimimine. Statistikanõukogus on 13 liiget: Statistikaameti, Eesti 
Panga ja Andmekaitse Inspektsiooni esindaja ning veel kümme riikliku statistika tarbijate ja 
andmeesitajate esindajat ning eksperti. Statistikanõukogusse ekspertide määramisel on lähtutud 
põhimõttest, et esindatud oleksid statistika, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna, keskkonna, 
majanduse ja põllumajanduse asjatundjad.  

2016. Statistikanõukogu koosolekute protokollid on kättesaadavad siin.  

http://www.stat.ee/355888


44 
 

JUSTIITSSÜSTEEM 
Sirje Biin, vaneminspektor 

Kohtulahendid ja -teave Riigi Teatajas 
Inspektsiooni infoliinile tehtud kõnede statistika näitab, et kõige rohkem on helistatud 
isikuandmete avalikustamise tõttu. Sealhulgas muretsevad inimesed andmete avalikustamise 
pärast kohtulahendites. Siinjuures tuleb märkida, et tihti saab inimene oma andmete avalikkusest 
teadlikuks otsingumootorites nimega päringuid tehes. Seda, et teatud kohtulahendite ja -teabe 
avalikustamine Riigi Teatajas on kohtu kohustus ning need on aastaid kõigile huvilistele 
kättesaadavad olnud, enamasti ei teata. Kuigi Riigi Teataja ei ole otsingumootoritele avatud, 
leiavad erinevad (enamasti väljaspool Eestit asuvad) portaalid võimaluse sealset teavet koguda 
ja omakorda avaldada. Andmete selline seadusliku aluseta ja esmasest eesmärgist erinev 
avalikustamine ei ole lubatud, kuid inspektsioonil ei ole pädevust välismaistele portaalidele 
õiguslikult siduvate ettekirjutuste tegemiseks. Küll aga oleme saanud inimesi juhendada, kuidas 
ise oma õigusi kaitsta, sh kuidas oma isikuandmete asendamist lahendi teinud kohtult taotleda. 
Oleme sellega kaasa aidanud inimeste teadlikkuse kasvule ja ise enda õiguste eest seismise 
võimele. 

2017. aasta alguses saime rõõmuga tõdeda, et Austraalias registreeritud võrguleht cases.legal 
on suletud. Sellega on lõpetatud paljusid inimesi puudutav kohtulahendite ebaseaduslik 
avalikustamine. See aga ei tähenda, et ei teki uusi samalaadseid portaale, kus avalikustatud 
isikuandmete töötlemisega peab jätkuvalt tegelema. 

Kõik ei ole korras ka seaduslikul alusel Riigi Teatajas avaldatud kohtulahendites ja -teabes. Riigi 
Teataja võrguväljaande veebilehel avalikustatakse muuhulgas jõustunud kohtulahendid 
kohtumenetluse seadustes ettenähtud juhtudel ja viisil ning kohtuistungite toimumise aeg ja koht 
ning kohtulahendite kuulutamise aeg.5 

Kuigi isikuandmeid avaldatakse kohtulahendites seaduse alusel ning riigil on kohustus jõustunud 
lahendid avalikustada, ei tohi seejuures unustada inimeste õigust privaatsusele ning 
isikuandmete töötlemise üldisi põhimõtteid. Kohtulahendite avalikustamisel tuleb tagada oluline 
põhiõigus - õigus eraelu puutumatusele, mistõttu peab igal üksikul juhul kaaluma, kas isiku 
tuvastamist võimaldavate andmete avaldamine on seaduslik ja vajalik. Ka avaliku teabe seadus 
sätestab, et kohtulahendid tuleb avalikustada seadusest tulenevate piirangutega (§ 28 lg 1 p 29). 

Andmekaitse Inspektsioon kontrollis pisteliselt Riigi Teatajas 2015. aastal avalikustatud 
kohtulahendeid. Selle käigus selgus, et isikuandmeid on avalikustatud, ilma et seadus seda 
lubaks või ilma eelnevalt hindamata, kas sellega liigselt inimese õigusi ei riivata. 

Menetlusseadustes on sätestatud, milliseid kohtulahendite andmeid võib avalikustada. 
Kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 408¹ kohaselt ei avalikustata kohtulahendis peale 
süüdistatava nime ja isikukoodi teiste isikute nimesid ega muid isikuandmeid, kohus asendab 
need initsiaalide või tähemärgiga. 

Sellele vaatamata leiab kriminaalasjades kannatanu nime sisaldavaid lahendeid. Tõsi, nime 
leidmiseks peab jõudma näiteks asitõendite ja nende edasise saatuse kirjelduseni. Juhuslikule 

                                                           
5 Kohtute infosüsteemi põhimäärus § 11 

https://www.riigiteataja.ee/akt/995360?leiaKehtiv#para11
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lugejale võib nimi isegi märkamata jääda, kuid kui lahendi on üles korjanud mõni lahendeid koguv 
võrguleht, on kohtuotsused üksikasjalike vägistamise kirjeldustega kõigile guugeldatavad. 

Isikuandmeid ei tohi avalikustada ka kriminaalmenetluse lõpetamisel avaliku menetlushuvi 
puudumise korral ja kui süü ei ole suur (KrMS § 202) või karistuse ebaotstarbekuse tõttu (KrMS 
§ 203). Neil juhtudel peab kohus avalikustatavas kohtulahendis isikuandmed asendama 
initsiaalide või tähemärgiga. 

Otsides Riigi Teatajast eelnimetatud alustel lõpetatud menetluste kohtulahendeid, selgub, et 
kaugeltki mitte kõigis neis ei ole enne avalikustamist nimi asendatud. Seega on kohus jätnud oma 
töö tegemata ning inimene peab võitlema andmete eemaldamise eest, mis ei oleks tohtinud üldse 
avalikuks saada.  

Tsiviilasjades kohtulahendite avalikustamisel võib kohus ka omal algatusel nime asendada 
initsiaalide või tähemärgiga. Enamasti seda tehaksegi, kuid ka siin on märgata hooletust. Näiteks 
on otsuse sissejuhatuses nimed x-ga asendatud, kuid resolutsioonis või asjaolude kirjelduses on 
need alles. Leiab ka perekonnaelu üksikasjade kirjeldusi, kus peale menetlusosaliste nimede on 
avalikud ka nende isikukoodid, elukohad ja e-postiaadressid, mida üldse ei tohiks avalikustada 
(TsMS § 462 lg 2).  

Isikuandmete ülemäärast kasutamist leiab ka kohtuistungi aja ja toimumiskoha teavitustes. 
Menetlusseadustikes on sätestatud, milliseid andmeid märgitakse veebilehel kohtuistungi aja ja 
koha teavitusse (TsMS § 343 lg 3, KrMS § 1691). Näiteks märgitakse tsiviilasjade puhul peale 
numbri ja menetlusosaliste ära ka tsiviilasja üldine kirjeldus. Seejuures ei tohi ära unustada eraelu 
kaitsmise vajadust. Eriti perekonnaasjades aga peamiselt eraelu küsimusi lahendataksegi. Juba 
seadusesätte sõnastusest selgub, et tsiviilasja kirjeldus on üldine, mitte üksikasjalik. Seetõttu on 
täiesti ülemäärane märkida istungiaja teavituses alaealise nime, kes taotleb põlvnemise 
tuvastamist ja elatise väljamõistmist; laste nimesid, kelle vanema hoolduse piiramist või 
eestkostja määramist taotletakse või keda soovitakse allutada psühhiaatrilisele sundravile. 

Loetletud on ainult üksikud näited, kuidas istungiaja teavitusest võib leida andmeid inimese 
terviseseisundi või perekonnaelu kohta. Kohtute ja kohtuametnike praktika istungiaja 
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teavitamisel on erinev. Õnneks leidub ka näiteid, kus teavituses on arvestatud inimese 
privaatsusega – teavituses ei ole inimese nime või on nende asemel initsiaalid ning asja kirjeldus 
on üldine (nt perekonnaasi; eestkoste pikendamine jne). 

Tõsi, menetlusosaliste jaoks on veebilehel avaldatud andmed teada ning avaliku kohtuistungi 
puhul saavad need teatavaks ka kohtusaalis viibivatele isikutele, kuid see isikute ring on siiski 
piiratum võrreldes internetis avaldatava teavituse võimalike lugejate hulgaga. Ka siin võivad 
andmed erinevatele võrgulehtedele kopeerituna ja teistest allikatest leitud andmetega 
seostatuna hakata elama oma elu ning mingil ajal ei ole need enam ei asjakohased ega tõesed 
ning andmesubjektil ei pruugi olla võimalik neid muuta ega kustutada. 

Kohtuteabe avalikustamise eesmärgiks on kohtu tegevuse läbipaistvus ja kontrollitavus, 
kohtupraktika ühtlustamine, statistika ja teadusuuringute tegemine. Kõik see on saavutatav ka 
siis, kui kohtuteabe avalikustamisel arvestatakse isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe 
seaduse nõuetega. 

Eelmisel aastal lõpetas justiitsministeerium enne 2006. aastat tehtud kohtulahendite 
avalikustamise. Vaatamata sellele, et kohtulahendid peavad olema seaduse kohaselt avalikud, 
tuli seda teha inimeste privaatsuse kaitseks vähemalt senikaua, kuni lahenditest eemaldatakse 
isikuandmed. 

 

Karistusregister 
Üks register, kus avalikustatakse isikuandmeid, on karistusregister. Kuigi karistusregistri seadus 
sätestab täpselt, kui kaua karistusandmeid avalikuna hoitakse ning millal need arhiveeritakse, 
selgub pöördumistest, et alati ei lähe tegelikkus seadusega kokku. Näiteks on meilt surnu pärijad 
küsinud, kuidas saada surnu andmed karistusregistrist maha. Ometigi sätestab karistusregistri 
seaduse § 24 lg 1 punkt 12, et karistusandmed kustutatakse ja kantakse arhiivi, kui isik on surnud. 
Siin ei eeldata enam kellegi taotlust, üks riigi register peaks teisest riigi registrist ise andmed 
saama. Tegelikkuses aga vastav andmevahetus puudub, mistõttu on registris nii surnud isikuid 
kui lõpetatud äriühinguid (kelle karistusandmed samuti arhiveerimisele kuuluvad). 

See selgus aasta lõpus kontrollkäigul karistusregistri pidaja (RIK) juurde, kus tutvusime, kuidas 
karistusregistris arhiveeritakse andmeid ning kuidas tagatakse arhiivile juurdepääsu 
seaduspärasus. Kontrolli käigus selgus, et vaatamata automatiseeritusele on registris veel palju 
käsitsi tehtavat tööd. Kehvas andmekvaliteedis on süüdi ka need asutused, kes ei sisesta 
õigeaegselt või üldse mitte andmeid karistuse ärakandmise kohta. Olukorda aitavad parandada 
uued registrid (vanglad, kohtutäiturid). Andmekvaliteedi parandamiseks on RIK kaasatud uute 
infosüsteemide arendamisse ja juurutamisse (kinnipeetavate register, e-täitur jne) ning 
andmeandjatele saadetakse aeg-ajalt meeldetuletusi. Probleemiks on meetmete puudumine, et 
kohustada andmeandjaid andmekvaliteeti tagama ning RIKile antud vähene ressurss 
karistusregistri arendamiseks. 

Inspektsioonil on plaanis jätkata karistusregistri andmete seaduspärase kasutamise kontrolli 
koostöös Justiitsministeeriumiga.  
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AJAKIRJANDUS JA ÜHISMEEDIA 
Sirje Biin, vaneminspektor 

Inimeste mure oma andmete avalikustamise pärast ajakirjanduses ja suhtlusportaalides ei näita 
vähenemise märke. Tulenevalt korrakaitseseadusest ning selle alusel kehtestatud 
sekkumiskriteeriumidest ei saa aga andmete eemaldamisel jääda alati lootma inspektsioonile. 
Eelkõige peab inimene ise hea seisma oma andmete hoolika hoidmise eest ning kasutama õigust 
nõuda oma andmete avalikustamise lõpetamist otse avalikustajalt. Sellises populaarses 
suhtlusportaalis nagu Facebook on andmete kuritarvitamisest teatamine inimesele lihtsaks 
tehtud. Inspektsioon sekkub, kui inimene, kelle andmeid avalikustatakse, on abitus või eriti 
haavatavas seisundis, kus ta ise oma õigusi kaitsta ei saa. Selles osas on inspektsioonil 
positiivse koostöö kogemus YouTube’i võrgulehe haldajaga, kes meie taotlusel eemaldas 
kinnises asutuses teovõimetu isiku poolt teistest samasugustest isikutest tehtud videod. 

Läbi aegade on kirgi kütnud nii oma kui ka võõra raha lugemine. 2016. aastal jõudis lõpule vaidlus 
selle üle, kas börsiinvestorite edetabelit võib koos investorite isikuandmetega ajakirjanduses 
avaldada. Riigikohtu 23.03.2016. a otsusega nr 3-3-1-85-15 sai kinnituse inspektsiooni seisukoht, 
et edetabeli avaldamine ei riku inimese põhiõigusi. Ajakirjandusvabadus oleks olulisel määral 

pärsitud, kui meedias võiks 
isikuga seotud teavet avaldada 
üksnes isiku nõusolekul, ning 
antud juhul ei saa eraellu 
tungimist pidada niivõrd 
intensiivseks, et see kaaluks üle 
ajakirjandusvabaduse. 

Igasuguse isikuandmete 
töötlemise juures tuleb muu 
hulgas tagada, et andmed 
oleksid ajakohased ja vajalikud 
seatud eesmärkide täitmiseks. 
Inspektsioonile kaevati selle 
peale, et internetist on leitavad 
13 aasta tagused roolijoodikute 
nimekirjad. Kaebajad ei olnud 
oma andmete avaldamiseks 
nõusolekut andnud, nimekirja 
vastu ei saa olla enam avalikku 
huvi ja see on praeguseks ajaks 

inimesi ülemääraselt kahjustav. Inspektsiooni sekkumise tagajärjel lõpetasid AS Ekspress 
Meedia (Delfi) ja AS Postimees Grupp (Virumaa Teataja) nimekirjade avalikustamise. Sekkusime 
eelkõige seetõttu, et asi puudutas suuremat hulka inimesi, kes andmete jätkuva avalikustamisega 
olid sattunud ebasoodsamasse seisu kui hilisemad samalaadse teo toimepanijad, kelle kohta 
taolisi nimekirju juba üle 10 aasta ei avaldata.  

 

 

 

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-85-15
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HARIDUS 

Sirje Biin, vaneminspektor 

Seirasime aasta teisel poolel kutseõppeasutuste ja riigigümnaasiumide dokumendiregistreid 
eesmärgiga kontrollida, kas need vastavad avaliku teabe seaduses sätestatud nõuetele. Eelkõige 
kontrollisime, kas register on avalikustatud, kas selles olevad avalikud dokumendid on lihtsalt 
kättesaadavad ning kas juurdepääsupiirangut vajav teave on kaitstud. Pisteliselt sai kontrollitud 
2016. aastal registreeritud dokumente. Suurem tähelepanu oli suunatud kirjavahetusele, 
käskkirjadele ja protokollidele, sest neis sisaldub kõige rohkem isikuandmeid ja teavet, millele 
juurdepääsu võimaldamist tuleb eelnevalt hinnata.  

Seire hõlmas Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS) registreeritud 29 riigi või kohaliku omavalitsuse 
kutseõppeasutust ning 12 riigigümnaasiumi. 

Kõik EHIS-s registreeritud koolid saavad oma dokumendihaldust korraldada Eesti koolide 
haldamise infosüsteemis (EKIS). Seda võimalust oli enamus seiratavatest koolidest ka 
kasutanud. Mõne kooli dokumendiregister oli leitav kohaliku omavalitsuse võrgulehelt. 

Dokumendiregistri avalikkus 

AvTS § 28 lg 1 punkt 31 sätestab, et teabevaldaja peab avalikustama asutuse dokumendiregistri. 
AvTS § 29 lõike 1 kohaselt tuleb see avalikustada veebilehel või lisada link, mille kaudu teave 
kättesaadav on. Dokumendiregister ei olnud leitav kahel kutseõppeasutusel. Telefonivestluses 
nendega selgus, et nad peavad dokumendiregistrit paberil. Ühel on pooleli liitumine EKIS-ga, kus 
siis 2017. aasta algusest dokumendiregister avalikustatakse. 

Isikuandmete kajastumine metaandmetes 

Alates 16.01.2016 on seadusandja keelanud füüsiliselt isikult saadud või talle saadetud 
dokumentide avalikus vaates näidata füüsilist isikut tuvastada võimaldavat teavet 
(AvTS § 12 lg 31). Hea meel on tõdeda, et enamus registripidajaid on sellest nõudest kinni 
pidanud. Siiski on kolm kooli, kellele seda tuli eraldi meelde tuletada. 

Juurdepääsupiiranguga teabe kaitstus 

Dokumendi registreerijal tuleb hinnata selle sisu ning vajadusel piirata teabele juurdepääsu 
seaduses sätestatud alustel ja tähtajaks (AvTS § 35 ja § 40). Dokumendiregistri avalikus vaates 
oli siiski mitmel koolil saabunud dokumente, millele juba saatja oli märkinud piirangu, kuid saaja 
tegi need registris avalikult kättesaadavaks. Samuti oli registris väljasaadetavaid dokumente, mis 
ilmselgelt piirangut vajavad. 

AK-märgete ja aluste olemasolu dokumendiregistris 

Dokumentidele saab juurdepääsu piirata seadusest tulenevatel alustel, mille loetelu on 
AvTS §-s 35. Dokumendiregistrites piirangu aluseid vaadates tekib kahtlus, et nii mõnigi 
registripidaja ei ole vaevunud piirangu aluste erinevasse sisusse süüvima. Ei ole tõenäoline, et 
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kõik asutusse tulnud ja välja läinud dokumendid sisaldavad delikaatseid isikuandmeid, kuid AvTS 
§ 35 lg 1 punkt 11 on ainus märgitud juurdepääsupiirangu alus.  

Juurdepääs dokumendiregistris piiranguta e-kirjadele 

Dokumendiregistris leiab palju e-kirjana olemasolevaid dokumente, mis on märgitud avalikuks, 
kuid faili lisatud ei ole. Seega ei ole see dokument avalikus vaates kättesaadav. Kui tegemist on 
piiranguga teabega, tuleb see ka dokumendile märkida, mitte takistada sellele juurdepääsu faili 
lisamata jätmisega. Kui aga dokument on oma sisult avalik, peab ka elektrooniline fail olema 
kättesaadav. Kui keegi soovib sellist avalikku ilma failita dokumenti dokumendiregistrist 
teabenõudega saada, on teabevaldajal väga keeruline selgitada, miks seda siiski ei saa. 

Hoiame jätkuvalt koolide dokumendiregistritel silma peal ning usume, et koostöös saavutame 
olukorra, kus isikuandmed on kaitstud ja koolide tegevus läbipaistev. 

 

 

 

KESKKONNAKAITSE  
Helina-Aleksandra Lettens, vaneminspektor 

Isikuandmete kogumine jäätmejaamades 

Inspektsiooni poole pöördus vallavalitsus küsimusega, kas jäätmejaamades on lubatud 
eraisikute isikuandmete kogumine. Leidsin, et isikuandmete kaitse seaduse § 10 lõige 2 lubab 
haldusorganil isikuandmeid töödelda üksnes avaliku ülesande täitmise käigus seaduse, 
välislepingu või Euroopa Liidu Nõukogu või Euroopa Komisjoni otsekohalduva õigusaktiga 
ettenähtud kohustuse täitmiseks. 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ning jäätmeseadusele on 
omavalitsusüksuse ülesandeks muuhulgas korraldada antud vallas või linnas jäätmehooldust, kui 
need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. Tulenevalt jäätmeseaduse § 119 
lõikest 1 teostab kohaliku omavalitsuse üksus või asutus riiklikku järelevalvet jäätmeseadusest 
tulenevate nõuete täitmise üle. 

Kuna jäätmeseaduses on sätestatud füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt jäätmete kogumise osas 
erinevad tingimused, nõuded ja piirangud, siis on füüsiliste ja juriidiliste isikute eristamise 
eesmärgil isikuandmete kogumine õigustatud. 

Lisaks eeltoodule on paljud omavalitsused kehtestanud jäätmejaamas tasuta vastuvõetavate 
ohtlike jäätmete piirkogused aastas või pooles aastas ning üleantud jäätmete koguseid saab 
jälgida üksnes juhul, kui jäätmejaama operaatoril on õigus isik tuvastada, jäätmete loetelu ja 
kogused kirja panna.  
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REGISTREERIMIS- JA LOAMENETLUSED 

Delikaatsete isikuandmete töötlemine 
Helve Juusu, vanemspetsialist 

2014. aasta viimases kvartalis esitatud DIAT-registri arenduskava on jõudnud 2016. aasta I 
kvartalis lõpplahenduseni. 31. märtsil teostas Registrite- ja Infosüsteemide Keskuse 
tugiinfosüsteemide osakond inspektsiooni registri süsteemi uuendamise. Uus süsteem on 
töötlejate jaoks mugavam ja arusaadavam. Logida sisse ja allkirjastada saab lisaks ID-kaardile 
ka mobiil-ID-ga ning kaasajastatud on turvameetmete ankeet. 

Aprillis soovis minu hinnangut Ravimiamet nende poolt inspekteeritud ettevõtte kohta, kellel 
puudus delikaatsete isikuandmete töötlemise registreering. Nimetatud ettevõte leidis, et kuna 
nad ei küsi kõrvaltoime teatiste edastajatelt ravimi tarvitajate kohta muid andmeid kui initsiaalid, 
sugu, vanus ja kontaktandmed, siis nemad ei tegele konfidentsiaalsete isikuandmete töötlemise 
ja edastamisega. Arutasin nimetatud küsimust ka kolleegidega ning koos jõudsime järeldusele, 
et Eestis asuval ettevõttel või filiaalil, kes töötleb terviseandmeid ning isikud on kergesti 
tuvastatavad, tuleb registreerida delikaatsete isikuandmete töötlemine Andmekaitse 
Inspektsioonis. 

Piisavalt palju isikuandmete töötlejaid on pöördunud küsimusega, et allkirjaõiguslik isik või 
juhatuse liige ei võta enda kohustuseks andmeid DIAT-registrisse sisestada. Tõusetus küsimus, 
kas saab ametiasutuse juht või allkirjaõiguslik isik teha volikirja teistele töötajatele allkirja õiguse 
andmiseks DIAT-registris toimetamiseks ja kui palju inimesi selleks võib määrata. 

Vastuseks sellistele küsimustele selgitasime, et ametiasutuse juht saab määrata soovi korral nii 
palju inimesi andmetöötluse turvalisuse eest vastutama kui vajalik. Tuleb vaid eristada avalik-
õiguslikku ja ärisektorit. Ärisektoris saab siiski ainult B-kaardile kantud juhatuse liige 
allkirjastamist teostada. 
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2016. aasta juunikuus küsis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kas DIAT-registrile on 
võimalik x-tee teenuseid juurde arendada, et kliendid saaksid käivitada päringu isikuandmete 
töötlejate ja isikuandmete kaitse eest vastutavate isikute registrisse registreeringu kontrollimise 
eesmärgil. Nimetatud arenduse käivitamiseks tuleb hinnata teenuse tasuvust ning seejärel 
otsustada, kas ja millal on võimalik klientidele vastavaid teenuseid RIK-ile teostamiseks esitada. 

 

Isikuandmete töötlemine teadusuuringutes 
Maarja Kirss, koostöönõunik 

Kokku väljastas Andmekaitse Inspektsioon 2016. aastal 18 loaotsust või loaotsuse muudatust 
isikuandmete töötlemiseks teadusuuringus. Inspektsioonilt on vaja taotleda teadusuuringu 

läbiviimiseks luba juhul, kui uuringu 
käigus (sh valimi moodustamisel) 
töödeldakse isikustatud kujul andmeid 
ning selleks ei ole küsitud isikutelt 
eelnevalt nõusolekut. Arvestades, et 
loaotsuste arv on üpriski väike, siis 
tõenäoliselt ei jõua inspektsiooni juurde 
luba taotlema suur hulk teadustöö 
tegijaid.  

Milleks on vaja inspektsioonilt luba 
taotleda? Nagu igasuguseks 
isikuandmete töötlemiseks, nii on ka 
teadusuuringu läbiviimiseks vaja 
õiguslikku alust. Laias laastus saab 
õiguslikuks aluseks olla kas isiku 
nõusolek või seaduses ettenähtud 
kohustuse täitmine. Isikuandmete kaitse 
seadus lubab töödelda isikuandmeid 
teadusuuringu jaoks, sõltumata sellest, 
millisel eesmärgil need andmed algselt 
kogutud on. Samas sätestab seadus, et 
isikuandmeid tuleb teadusuuringu jaoks 
töödelda kodeeritult. Juhul kui 
isikuandmete kasutamine kodeerituna ei 
ole võimalik, siis tuleb meilt luba 
taotleda, mille väljastamisega luuaksegi 
õiguslik alus isikustatud kujul andmete 
töötlemiseks. 

Kohustus jälgida õigusliku aluse 
olemasolu on igal andmetöötlejal. Seega 
peaksid need andmetöötlejad, kes 
väljastavad teadusuuringute tarbeks 
andmeid isikustatud kujul, alati küsima 
juurde ka inspektsiooni väljastatud 
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loaotsust (muidugi on siin erandiks eelmainitud isiku nõusolek). Inspektsioon ei ole teostanud 
üleüldist järelevalvemenetlust, et tuvastada isikuandmete väljastamisi teadusuuringute tarbeks, 
samuti ei ole meieni jõudnud selleteemalisi kaebusi, kuna üldiselt inimesteni ei jõua teave 
teadusuuringu valimisse sattumise kohta (v.a juhud, kui isikuga on vaja kontakteeruda või 
nõusolekut küsida). Seepärast oleme võtnud suunaks teadlikkuse tõstmise nii teadusuurijate kui 
ka andmeandjate hulgas. 

Märtsikuus toimus teadusuurijatele ning andmeandjatele mõeldud ümarlaud, mille käigus arutati 
loataotlemise vajalikkust, erinevaid uuringumeetodeid ning riskide maandamist (sh volitatud 
töötlejate kasutamist). Pärast ümarlauda saatsime Tallinna ja Tartu meditsiiniuuringute 
eetikakomiteedele ringkirja, milles tegime ettepaneku koostöö alustamiseks – nimelt on meie 
sooviks, et juhul kui eetikakomiteedele on laekunud taotlus sellise teadusuuringu läbiviimiseks, 
mille käigus töödeldakse isikustatud kujul andmeid, siis eetikakomiteest suunatakse 
teadusuurija ka inspektsiooni juurde luba taotlema. Aasta lõpus toimunud kohtumisel Tartu 
eetikakomitee juhiga tuli siiski tõdeda, et suunatavate uurijate hulk on suurem kui meile laekunud 
taotluste hulk. Sellest on võimalik järeldada: 1) teadusuurija kasutab meetodit, kus ei toimu 
isikuandmete töötlemist või ta on otsustanud isikutelt nõusolekud küsida; 2) teadusuurija saab 
isikuandmed andmeandjalt kätte ilma meie loata. Viimase variandi puhul on tegemist 
ebaseadusliku isikuandmete töötlemisega.  

Lisaks konkreetse teadusuuringu loa taotlemiseks pöördutakse tihti inspektsiooni poole ka 
sooviga arutada erinevaid uuringute läbiviimise metoodikaid, et leida sobivaim (st vähim 
privaatsust riivavam) variant uuringu teostamiseks. Üheks selliseks variandiks on Cybernetica 
AS-i poolt loodud Sharemind’i (ühissalastuse) platvorm, mis võimaldab isikuandmete töötlemist 
viisil, kus teadusuurijani ei jõua andmed isikustatud kujul. Inspektsioon asus seisukohale, et 
teadusuuringu luba ei ole vaja taotleda, kui andmeandjad sisestavad ise valimis olevad 
isikuandmed Sharemind’i, ilma et neid eelnevalt töödeldakse (nt isikuandmeid edastatakse 
teisele andmeandjale). 

Kui üldiselt väljastatakse teadusuuringu lubasid teadusasutusele, siis aruande perioodi jooksul 
väljastasime kaks luba ka Sotsiaalministeeriumile. Ühe uuringu puhul kasutati küll (volitatud 
töötlejana) uuringufirmat, kuid leidsime, et neil juhtudel peab loa taotlema ministeerium ise, kes 
täitis uuringute läbiviimisel suuremat rolli kui lihtsalt uuringu tellija. Esimene uuring puudutas 
asendushoolduselt (orvud või lapsed, kelle vanematelt on vanemlikud õigused ära võetud) 
elluastuvaid noori ning nende edasist elukäiku. Uuring väärib väljatoomist just sel põhjusel, et 
kaasatud oli suur hulk registreid (Rahvastikuregister, Riiklik pensionikindlustuse register, 
Karistusregister, Riiklik kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute 
register, Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise register, 
Eesti Hariduse Infosüsteem) ning valdkonna temaatika on juba iseenesest delikaatne. 
Inspektsiooni soovitusel valiti uuringu läbiviimiseks meetod, kus ainus isikustatud kujul andmete 
töötlemine toimub registrite vahel ning teadusuuringu tegijani jõuavad kodeeritud andmed. 
Teisisõnu vahetasid registrid omavahel koodivõtit (isikukood ja uuringukood) ning iga register 
edastas uuringutegijani kodeeritud andmed, kes sai tänu ühtsele koodivõtmele erinevad 
andmehulgad omavahel kokku viia. Koodivõti teadusuuringu tegijani ei jõudnud ning see hävitati 
pärast andmete kogumist.  

Teine Sotsiaalministeeriumi poolt läbi viidud uuring puudutas mitteõppivate ja mittetöötavate 
noorte (ehk mitteaktiivsete noorte) n-ö avastamist läbi registriandmete analüüsi. Ka selle uuringu 
puhul oli kaasatud suur hulk registreid (11 registrit Siseministeeriumi, Haridus- ja 
Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi 
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haldusalast). Uuringu eesmärk oli katsetada, kas registripäringute põhjal on võimalik välja 
sorteerida mitteaktiivsed noored, kellega omavalitsuse sotsiaaltöötaja saaks kontakteeruda ning 
pakkuda erinevaid võimalusi aktiivsemaks tegevuseks. Uuring toimus meetodil, kus esimesest 
registrist (Rahvastikuregister) võeti välja teatud vanuse vahemikus ja teatud piirkonnas elavate 
noorte isikukoodid, edastati need Eesti Hariduse Infosüsteemi, kus iga isikukood sai „jah/ei“ 
vaste (kas on hõivatud õppimisega või mitte), edasi järgmisesse registrisse liikusid vaid „ei“ 
märke saanud isikukoodid, kus jälle tekitati isikukoodidele „jah/ei“ vasted ning edasi järgmisesse 
registrisse liikusid vaid eitava vastuse saanud isikukoodid. Niimoodi päriti andmeid kõigist 
registritest kuni viimasega jäid sõelale need noored, kelle kohta ei ole uuringus osalenud 
registrites märget (kõik „ei“ vastused) ning keda võib lugeda mitteaktiivseks nooreks. Sellise 
metoodika on Sotsiaalministeerium hinnanud toimivaks ning järgmise sammuna planeeritakse 
sotsiaalvaldkonna seadusandluse muudatusi, et võimaldada sotsiaaltöötajatel mitteaktiivseid 
noori kiiremini ja kergemini leida. 

Ära märkida tuleks ka asjaolu, et inspektsioon peatas teadusuuringute lubade väljastamise 
ajavahemikus 14.10–15.11.2016 kõigile teadusuuringutele, kus kasutati/päriti andmeid 
registritest, millel puudus delikaatsete isikuandmete töötlemise registreering. Nimelt aegus 
Sotsiaalministeeriumi haldusalas neljal registril (Vähiregister, Tuberkuloosiregister, Surma 
põhjuste register, Meditsiiniline sünniregister) delikaatsete isikuandmete töötlemise 
registreering ning ilma selleta ei tohi isikuandmeid töödelda. Inspektsioon tegi ministeeriumile 
ettekirjutuse delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimiseks. Teadusuuringu lubasid 
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nimetatud registrite andmete töötlemiseks hakkasime taas väljastama peale ettekirjutuse 
täitmist. Kokku puudutas seisak kolme teadusuuringut. 

Hetkel võib anda andmetöötlejatele üldise hinnangu, et arusaam loataotlemise vajadusest on 
suhteliselt algusjärgus, erandiks võib tuua paar haiglat (nt Ida-Tallinna Keskhaigla ja Tartu 
Ülikooli Kliinikumi), kus on loodud toimiv ning järjepidev süsteem teadusuuringulubade 
taotlemiseks. Seega on inspektsiooni suunaks ka järgnevatel aastatel andmetöötlejate 
teadlikkuse tõstmine nõustamistegevuste, koolituste ning teadusuurijate võrgustiku kaudu.  

 

Isikuandmete edastamine mittepiisava andmekaitse 
tasemega riikidesse 
Maarja Kirss, koostöönõunik 

Levinud on väärarusaam, et isikuandmeid võib edastada välismaale vaid inspektsiooni loa alusel. 
Andmete edastamisel välisriiki tuleks siiski jälgida, millise riigiga on tegemist. Näiteks Eestist 
edastamine Euroopa Liidu liikmesriiki või Euroopa Majanduspiirkonda toimub samadel alustel, 
kui Eesti-sisesel edastamisel. Kui aga tegemist on riigiga, mis on mittepiisava andmekaitse 
tasemega, siis tuleb teatud juhtudel taotleda inspektsioonilt luba. Mittepiisava andmekaitse 
tasemega riikideks loetakse riike, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, Euroopa 
Majanduspiirkonna riik või ei ole saanud Euroopa Komisjonilt hinnangut piisava andmekaitse 
taseme kohta (adequacy decision). Näiteks loetakse mittepiisava andmekaitse tasemega 
riikideks Ameerika Ühendriike, Vene Föderatsiooni aga ka Indiat, Austraaliat jne. Sellistesse 
riikidesse võib isikuandmeid edastada kas meie loa alusel või juhul, kui isik on andnud nõusoleku 
oma isikuandmete edastamiseks. 

Kuni 6. oktoobrini 2015 oli Ameerika Ühendriikidesse edastamisel lubatud ka kolmas õiguslik 
alus – Safe Harbor, mis oli andmetöötlejatele suunatud programm, millega liitumisel ettevõtted 
kinnitasid piisavate andmekaitse reeglite järgimist ning mis oli Euroopa Komisjonilt saanud 
adekvaatsuse hinnangu. Eelnimetatud kuupäeval tunnistas Euroopa Kohus Safe Harbor’i 
kehtetuks ning isikuandmete edastamisele Ühendriikidesse jäi kehtima kaks algselt 
olemasolevat õiguslikku alust. Pärast kohtuotsust algas koheselt Euroopa Komisjoni 
eestvedamisel uue raamistiku loomine, mis võeti vastu juba 12. juulil 2016 nimega EU-US Privacy 
Shield ehk eraelu kaitse kilp. Kui Ameerika Ühendriikides asuv andmetöötleja on Kilbiga liitunud, 
siis on õigus andmeid talle edastada ilma inspektsiooni loata (loomulikult jäävad kehtima üldised 
õiguslikud alused andmete töötlemiseks).  

Vahepeal aset leidnud üheksa kuu pikkune „vaakum“ tekitas inspektsioonile mõningase 
suurenenud töövoo. Kokku väljastasime aruande perioodi jooksul 18 luba (võrdluseks: 2015. 
aastal väljastasime 8 luba ja 2014. aastal 13 luba). 

Pea kõik load isikuandmete edastamiseks puudutasid kontsernisiseseid andmeedastusi – Eestis 
asuv tütarettevõte edastab andmed emaettevõttele (enamasti asukohaga Ameerika 
Ühendriikides). Enamjaolt puudutasid taolised edastused töötajatega seonduvate andmete 
edastamist. 
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ANDMEKOGUDE PIDAMINE 
 

Andmekogude järelevalvest 

Andrus Altmeri, andmeturbeekspert 

2016. aasta jooksul korraldasime andmekogude valdkonnas sama aasta alguses ülevõetud 
järelevalvepädevust, täiendades oma andmekogude seire ja järelevalve praktikat ning vastava 
alapeatükiga ka inspektsioonisisest menetleja konspekti. Järelevalvetöö üheks sisendiks on 
meie asutuse igapäevane RIHA kooskõlastamine, mille käigus teeme jätkuvalt koostööd Riigi 
Infosüsteemi Ametiga. 

Esimese ülesandena nägime vajadust andmekogude sissekannete korrastamiseks riigi 
infosüsteemi haldussüsteemis RIHA. Oleme seisukohal, et vaid täieliku, tõepärase ja korrastatud 
ülevaatega riigi infosüsteemi moodustavatest komponentidest on võimalik selle konstruktiivne 
haldamine ja perspektiivikas arendamine.  

Oma täienenud järelevalvepädevusest ning 2016. aasta jooksul ette võetud tegevustest teavitas 
inspektsioon andmekogude pidajaid kahe ringkirjaga aprillis ja oktoobris.  

Möödunud aastal võtsime oma järelevalve valimisse Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi 
ning Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsusalade andmekogud. Umbes 150 seiratud 
andmekogust oli 2/3 ulatuses vajalik RIHA andmestiku korrastamine. See hõlmas nii puudulike 
sissekannete parandamist muidu täiesti korras andmekogude kohta kui ka andmekogusid, 
millega oli mitmeid probleeme. Valimis esines nii andmekogusid, mis olid kasutusele võetud juba 
enne RIHA loomist, kui ka RIHAsse kantud andmekogude projekte, mis ei olnud kunagi käiku 
läinud. Umbes pooled avastatud probleemid said lahendatud 2016. aasta jooksul. Ülejäänute 
puhul järelevalve jätkub ning inspektsioon on vastutavate ministeeriumitega kokku leppinud 
lahenduste ajakavad. 

Samuti jätkus 2016. aastal Siseministeeriumi valitsusala andmekogude järelevalve, mille käigus 
sai kokku lepitud vastav ajakava infoturbe kohustuste täitmiseks 2017. ja 2018. aasta jooksul. 

Eraldi tunnustame Keskkonnaministeeriumi, kes omal initsiatiivil saatis inspektsioonile oma 
andmekogude korrastamise ajakava täitmiseks 2017. aasta jooksul. 

Olukord 2016. aasta veebruaris 

Inspektsioonil oli infot 353 andmekogu/infosüsteemi kohta, neist oli staatuses „Kasutusel“ 208.  

140 andmekogu/infosüsteemi kohta oli teada muu staatus: „Asutamine sisestamisel“, 
„Asutamine kooskõlastamisel“, „Asutamine kooskõlastatud“, „Kasutusele võtmine 
kooskõlastamisel“, „Kasutusele võtmine registreerimisel“. Sinna hulka kuulusid nii vaid projekti 
staadiumisse jäänud arendusplaanid kui ka kriitilise tähtsusega keskseid põhiandmekogusid, mis 
olid tegelikkuses juba aastaid aktiivses kasutuses. 

Turvameetmete rakendamise seisukohalt oli infot 122 andmekogu/infosüsteemi kohta, kus ISKE 
oli rakendatud ja auditeeritud. Ülejäänute kohta info puudus, mis võis tähendada nii ISKE 
kohustuse eiramist kui ISKE olukorra RIHAs mittekajastamist. Täpsemat ülevaadet ISKE kui 
riikliku infoturbestandardi rakendamise olukorra kohta kogub Riigi Infosüsteemi Amet. 
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Andmekaitse Inspektsiooni jaoks on ISKE mitterakendamine ja/või mitteauditeerimine indikaator 
probleemide kohta andmekogu üldises infoturbehügieenis. 

Esimesse järelevalvevalimisse 2016. aastal kuulusid: 

• Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsusala 17 andmekogu, millest 12 sissekannetega 
RIHAs oli probleeme; 

• Justiitsministeeriumi valitsusala 49 andmekogust oli 30 probleemset; 
• Sotsiaalministeeriumi valitsusala 45 andmekogust oli 18 probleemseid. Lisaks võttis 

inspektsioon Sotsiaalministeeriumi valitsusalas süvendatud järelevalve raames ette 
Töötukassa kahe andmekogu pidamise kontrolli. Nendeks olid „Töövõime hindamise ja 
töövõimetoetuse andmekogu“ (TETRIS) ja „Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute 
ning tööturuteenuste osutamise register“ (EMPIS). Nende kahe andmekogu pidamisel 
inspektsioon probleeme ei avastanud;  

• 2016. aastal jätkus ka Siseministeeriumi valitsusala andmekogude järelevalve, mille 
sisuks oli Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses (SMIT) peetavate 
andmekogude korrastamine ja infoturbe ISKE auditid. 
 

Olukord 2017. aasta jaanuaris 

RIHAsse on sisestatud 492 andmekogu/infosüsteemi. Andmekogudest/infosüsteemidest on 
staatuses „Kasutusel“ 277, lisaks on 53 andmekogu/infosüsteemi staatuses „Lõpetatud“ ja 14 
märkega „Ei asutata“. 

148 on muus staatuses „Asutamine sisestamisel“, „Asutamine kooskõlastamisel“, „Asutamine 
kooskõlastatud“, „Kasutusele võtmine kooskõlastamisel“, „Kasutusele võtmine registreerimisel“. 

ISKE rakendamise ja auditeerimise kohta on inspektsioonil infot 143 andmekogu/infosüsteemi 
puhul. Vastavalt RIAga sõlmitud koostööleppele ei tegele inspektsioon järelevalve korras enam 
peamise ülesandena riiklike andmekogu/infosüsteemide ISKE rakendamise ja auditeerimise 
kontrolliga, seetõttu ei näita ISKE info kindlasti tõelist ja täielikku seisu. 

Esmasesse järelevalvevalimisse kaasatud andmekogudega on 2017. aasta alguses olukord 
järgmine: 

• Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsusala 12 probleemsest andmekogust on tänaseks 
korrastatud 9, ülejäänute puhul on plaan info korrastada 2017. aasta I kvartalis; 

• Justiitsministeeriumi 30 probleemsest andmekogust on tänaseks korrastatud 24, 
ülejäänute puhul on tähtajaks 2017. aasta II kvartal; 

• Sotsiaalministeeriumi 17 probleemsest andmekogust on tänaseks korrastatud 9, 
ülejäänute puhul on tähtajaks 2017. aasta I kvartal; 

• Siseministeeriumi andmekogude puhul on tänaseks kokku lepitud ISKE auditite kava, 
millega SMITi ISKE auditid tehakse ära ajavahemikus 2017-2018. Võrreldes aasta 
algusega (14 korrastatud andmekogu/infosüsteemi) on ka RIHA andmestik paranenud 
(30 andmekogu/infosüsteemi korrastatud andmetega); 

• Keskkonnaministeeriumi 50 andmekogust on nende endi hinnangul probleeme 22 
andmekoguga, ministeeriumi esitatud kava kohaselt korrastatakse need kõik 2017. aasta 
lõpuks.  
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Käesolevas kokkuvõttes toodud numbrid põhinevad inspektsiooni järelevalvetööl ja RIHA 
andmestikul ning annavad ülevaatliku info andmekogudega/infosüsteemidega seonduvast. Meie 
järelevalve skoop keskendub riiklikele andmekogudele ja infosüsteemidele, mille vastutavateks 
töötlejateks on ministeeriumid ja teised riigiasutused. Hetkel ei tegele inspektsioon näiteks 
kohalikes omavalitsustes peetavate andmekogude järelevalvega. 

Vastavalt Riigi Infosüsteemi Ametiga sõlmitud koostööleppele ei tegele Andmekaitse 
inspektsioon järelevalve korras enam peamise ülesandena riiklike andmekogu ja infosüsteemide 
ISKE rakendamise ning auditeerimise kontrolliga, seetõttu ei näita ülaltoodud ISKE rakendamise 
ja auditeerimise info kindlasti riigi infosüsteemi andmeturbe täielikku seisu. Täpsemat ülevaadet 
ISKE kui riikliku infoturbestandardi rakendamise olukorra kohta kogub Riigi Infosüsteemi Amet.  

Kokkuvõtteks 

Kuigi aastaga on riigi andmekogude pidamise üldine olukord mõnevõrra paranenud, on riiklike 
andmekogude pidamisel meie hinnangul endiselt probleemiks Avaliku teabe seaduses toodud 
kohustuste eiramine. Infosüsteeme ja andmekogusid on asutatud, arendatud ja liidestatud x-tee 
kaudu teiste riigi infosüsteemidega ilma, et sellekohane info kajastuks RIHAs. Samuti on endiselt 
probleemiks riigi andmekogudes kohustusliku regulaarse ISKE auditeerimiskohustuse järgimine. 
Olukorra muudab keeruliseks nii andmekogude pidajate piiratud ressursid (näit. ISKE 
auditeerimine on suuremahuline väljaminek), kasutada olevate tööriistade puudused (olemasolev 
RIHA süsteem ei arvesta tänapäevaste arenduste eripärade, uus paindlikum RIHA süsteem on 
endiselt arendusjärgus), kui ka aastaid kestnud süstemaatilise järelevalve puudus andmekogude 
pidamise üle (AKI järelevalve teatised olid mõnele andmekogu pidajale esimene indikatsioon 
neile seadusega pandud kohustustest).  

Tänaseks on oleme kaardistanud peamiste riigi andmekogude olukorra ning leppinud teiste 
riigiasutustega (MKM, RIA) kokku andmekogude valdkonna järelevalvepädevused. Riigi 
infosüsteemi kui terviku arendamisel on meie hinnangul oluline tuletada meelde vajadust 
keskselt hallatava teabe järgi. Riiklike andmekogude kohta käiva info kogumine ja ühtlustamine 
aitab vältida killustatud arendusi ning anda terviklikku ülevaadet Eesti riikliku andmetöötluse 
kohta. Järelevalve käigus meelde tuletatud kohustused aitavad meie hinnangul ka näiteks 
ministeeriumitel, kui andmekogude vastutavatel töötlejatel, selgitada ja korrastada oma 
vastutusalades olevate andmekogude kohta käivat teavet. Inspektsiooni eesmärgiks on jätkuv 
koostöö andmekogude pidajate ja vastutavate töötlejatega, et korrastada keeruliseks kasvanud 
riigi infosüsteemi ning aidata kaasa selle jätkusuutlikule arengule. 

 

Andmekogud RIHA menetlustes 
Maris Juha, õigusnõunik 

Tagasivaatena võib öelda, et täna, 2017. aastal, ei pea me enam tegelema õigusliku aluseta riigi 
andmekogudega. Õiguslik regulatsioon võib küll vajada täiendamist või muutmist, kuid 
praktiliselt kõik riigi andmekogud on tänaseks asutatud seadusega ning reguleeritud ministri või 
valitsuse antud põhimäärusega. Sama ei saa aga öelda kohalike omavalitsuste andmekogude 
osas. 
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2016. a pühendasime jätkuvalt erilist tähelepanu säilitamistähtaegadele. Rõõm on kirjutada, et 
eelmisel aastal sai lahenduse pikka aega üleval olnud mitme andmekogu säilitamistähtaja 
probleem.  

Esimest korda juhtisime Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) tähelepanu Eesti hariduse 
infosüsteemis (EHIS) andmete säilitamise tähtaja ülevaatamise vajadusele 2012. aastal (siis oli 
kõikide EHISe andmete säilitamise tähtaeg alatine). EHISe andmestik puudutab nimelt tervet 
Eesti elanikkonda ning selles on palju tundlikke andmeid (orb või vanemliku hoolitsuseta laps, 
õpiprobleemid, erivajadused, alaealiste komisjoni andmed). Eelmisel aastal analüüsis HTM 
koostöös meiega üksikasjalikult andmete säilitamise vajadust ning pakkus 2016. a sügisel välja 
rahuldava lahenduse. Uute reeglite kohaselt vähendati andmete säilitamist 10/25 aastale (v.a 
alaealiste komisjoni materjalid, mis kustutatakse täisealiseks saamisel ning haridust ja töötamist 
tõendavad andmed, mida säilitatakse terve inimese eluea vältel). 

Täidetud sai ka Sotsiaalministeeriumi (SoM) lubadus vaadata üle sotsiaaltoetuste ja –teenuste 
andmeregistrisse (STAR) kantud andmete6 säilitamistähtajad. Senise 110 aasta asemel 
säilitatakse andmeid edaspidi 5 aastat pärast menetluse lõppemist (abi osutamise andmeid 10 
aastat).  

Mitmete andmekogude pidajad lubasid kooskõlastamisel tehtud märkuste tulemusel 
säilitamistähtaegu muuta. 

Sotsiaalkaitse infosüsteemi (SKAIS) kõiki andmeid oli algselt plaanitud säilitada 25 aastat isiku 
surmast. SKAISi koondatakse kokku mitmete seni eraldi olnud registrite andmed: pensionid, 
elatisabi, ohvriabi, abivahendid. Tegemist on tervet elanikkonda hõlmava delikaatseid 

                                                           
6 STARi kantakse kõikvõimalike sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste osutamisega seotud andmed, sh selle käigus 
kõik inimese kohta kogutud andmed, nt haridus, töötamine, sissetulek, erivajadused, puue, samuti lapsendamise 
korraldamiseks kogutud andmed.  
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isikuandmeid sisaldava tundliku andmekoguga. Kooskõlastusmenetluse käigus muutis 
Sotsiaalministeerium andmekogu põhimääruse eelnõud ning andmeid hakatakse säilitatama 5 
aastat arvates andmete kogumise eesmärgi saavutamisest. See tähendab, et pensioniarvestuse 
andmeid säilitatakse kogu inimese eluea vältel, samas kui ohvriabi võidakse vajada vaid kord elus 
ning selliste andmete eluaegne säilitamine ei ole põhjendatud.  

Rahvatervise andmekogudest Vähiregistri kooskõlastamisel juhtisime tähelepanu, et 2018. a 
jõustuv andmekaitsemäärus ei kaitse enam surnud inimeste andmeid ning palusime kaaluda 
rahvatervise seaduse täiendamist vähiregistrisse kantud surnud inimeste andmete kaitse 
sätetega. Muutmist vajab ka Raseduskatkestusandmekogu põhimäärus. Nimelt võivad 
Raseduskatkestusandmekogusse kantud inimesed teiste registrite andmetega kombineerimise 
kaudu olla tuvastatavad, mistõttu ei saa sellised andmed kuidagi olla avalikud. Samuti ei saa 
nõustuda niivõrd tundlike andmete kaudselt tuvastataval kujul alatise säilitamisega. SoM andis 
lubaduse võtta põhimääruse muutmise analüüs 2017. a tööplaani. 

Kaitseväekohustuslaste registri osas andis Kaitseressursside amet lubaduse säilitamise 
tähtajad üle vaadata. Registrisse kantakse kõik eesti mehed vanuses 17-60 aastat. Register 
sisaldab mh meeste hariduse, kodakondsuse, elukoha, terviseseisundi, usutunnistuse, 
karistatuse, pooleliolevate kriminaalmenetluste, alaealiste laste, pikkuse, kaalu ja veregrupi 
andmeid. Registris hoitakse ka nende meeste andmeid, kes ei vasta kaitseväekohustuslase 
nõuetele, sest mitmed neist põhjustest võivad muutuda (nt takistav terviseseisund on ajutine, 
põhiharidus omandatakse hiljem, vabaneb karistuse kandmisest). Põhimääruse kohaselt 
säilitatakse andmeid 50 aastat pärast arhiivi kandmist. Arvestades, et pärast piirvanuse 
saabumist on teenistuskäigu andmeid vaja säilitada Sotsiaalkindlustusametile tööstaaži 
arvutamiseks, tegime ettepaneku säilitada isikustatult andmeid kuni isiku surmani. Ülejäänud 
andmed tuleks siiski piirvanuse saabumisel ära kustutada.  

Teenistus- ja tsiviilrelvade riikliku registri praegune regulatsioon näeb ette, et füüsiliste isikute 
andmeid selles registris säilitatakse 50 aastat alates aktuaalsuse kaotamisest (st relva arvelt 
mahavõtmisest või Eestist väljaviimisest), juriidiliste isikute andmeid aga 25 aastat. Politsei- ja 
Piirivalveameti selgituste kohaselt on 50 aastane tähtaeg määratud võõrandamise ja pärimisega 
seotud aegumistähtaegade tõttu. Omandi- ja pärimisõiguslike nõuete aegumistähtaeg on aga 30 
aastat, surma põhjustamise ja kehavigastuse tekitamisega seotud nõuetel samuti 30 aastat. I 
astme kuritegu aegub 10 aastaga. Omandiõigusest ja surma põhjustamisest või kehavigastuse 
tekitamisest tulenevad nõuded ning relva abil toimepandud kuriteod on aga võimalikud ju ka 
juriidilise isiku relva puhul. Sestap tegime ettepaneku ühtlustada juriidiliste ja füüsiliste isikute 
andmete säilitamistähtajad ning vähendada tähtaega 30 aastale. Siseministeerium nõustus 
ettepanekuga.  

Siiski on ka andmekogusid, mille säilitamistähtaegade osas konsensuse leidmine nii ladusalt ei 
lähe.  

Viisaregistri ning mitmete Politsei- ja Piirivalveameti andmekogude7 kooskõlastamisel selgus, 
et andmekogudes olevatele andmetele on määratud alatine säilitamistähtaeg. Isikut tõendavate 
dokumentide andmekogus olevatele andmetele näeb põhimäärus ette säilitamistähtaja 50 

                                                           
7 Viisaregister, Rahapesu andmebüroo andmekogu, Elamislubade ja töölubade register, Eestis seadusliku aluseta 
viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu, Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise 
andmekogu, Riiklik rahvusvahelise kaitse andmise register, Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud 
isikute andmekogu. Euroopa Liidu varjupaigataotlejate vastuvõtmise, tagasivõtmise ja teabesaamispalvete 
vahetamise süsteemi andmete säilitamise tähtaeg on teadmata, sest PPA peadirektori käskkirjas viidatakse 
arhiiviseadusele ja selle alusel antud õigusaktidele ning PPA arhiveerimiskorrale. 



60 
 

aastat, kuid Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjaga on selle andmekogu andmete 
säilitamistähtajaks määratud „andmekogu likvideerimiseni“.8 Viisaregistris andmete igavese 
säilitamise probleemile juhtisime tähelepanu juba 2011. aastal. Lisaks ei ole neist mitmetes 
andmekogudes selgelt reguleeritud andmete konkreetse menetluse läbiviimiseks vajalikust 
pikema säilitamise eesmärk ning tagatud andmekogude juurdepääsuregulatsiooni kooskõla 
säilitamise eesmärgiga. Meie hinnangul tuleks: 

• selgelt määratleda andmete algsest kogumise eesmärgist (nt taotluse alusel loa 
väljastamine) erinev eesmärk (riigi julgeolek, rasked kuriteod, terrorism vs igasugune 
avaliku korra kaitse, arvestades korrakaitseseaduse avaliku korra ülilaia sisu ja 
korrakaitseorganite paljusust);9 

• üle vaadata surnud või eeldatavalt surnud inimeste andmete säilitamise põhjendatus 
(saab määrata säilitamistähtaja tulenevalt eeldatavast maksimaalsest elueast) – surnud 
inimene ise ei saa enam kujutada ohtu avalikule korrale; 

• õigusakti tasandil reguleerida pikema säilitamise eesmärgil andmete aktiivsest 
andmebaasist selgelt piiritletud juurdepääsuga arhiivi kandmine ja juurdepääsud; 

• vähendada andmekoosseis vastavaks pikema säilitamise eesmärgile (kõiki algselt 
kogutud andmeid ei pruugi pikema säilitamise eesmärgil vaja olla ning osad andmed 
ilmselgelt aeguvad pikas perspektiivis). 
 

Isegi kui õigusaktiga on säilitamistähtajad paika pandud, ei tähenda see sugugi, et neist ka kinni 
peetakse. Suurel osal andmekogudest ei ole andmete automatiseeritud 
kustutamisfunktsionaalsuste peale isegi veel mõeldud.  

Et põhimääruses ette nähtud andmete kustutamist tegelikkuses ei toimu, selgus näiteks riigi 
personali- ja palgaarvestuse andmekogu (SAP) kooskõlastamisel. Riigi Tugiteenuste Keskus 
(RTK) selgitas, et automaatset funktsionaalsust kustutamiseks loodud ei ole ning ka käsitsi ei 
kustutata.  

SAPiga seondus paraku veel mitmeid probleeme. RaM juurdepääs andmetele ei olnud kooskõlas 
põhimäärusega (RaM tegi põhimääruses muudatused). Samuti tuli RaMil täiendada 
uuringufirmast volitatud töötlejaga sõlmitud lepingut, et volitatud töötlejal ei ole õigus pärast 
ülesande teostamist andmeid enda tarbeks edasi säilitada ega kasutada. Ka leping RTK ja SAP-le 
juurdepääsuõigust omavate asutuste vahel tuleb ümber teha. 

Kuivõrd selliste lepingutega on probleeme paljudel andmekogude pidajatel, täiendasime eelmisel 
aastal andmekogude juhist andmekogule püsiva otsejuurdepääsu andmise peatükiga. SAPi 
alaminfosüsteemina kirjeldatud riigitöötaja iseteenindusportaalile heitsime ette, et see ei 
võimalda avalikustada lähetuskäskkirjade andmeid koheselt nende loomisest ega määrata 
asutusel ise juurdepääsupiiranguid. Portaalis on kõik lähetuskäskkirjad varjatud kuni lähetuse 
toimumiseni. Oleme avaliku teabe juhendis asunud seisukohale, et neid käskkirju ei ole 
põhjendatud varjata lähetuse lõppemiseni põhjendusega, et siis võivad vargad seda infot ära 
kasutada.  

                                                           
8 Seejuures on Õiguskantsler 2014. a teinud Siseministeeriumile ettepaneku viia isikut tõendavate dokumentide 
andmekogu andmete säilitamise tähtaja regulatsioon kooskõlla põhiseadusega (Õiguskantsleri 05.03.2015 kiri nr 
6-2/141070/1501002).  
9 Seejuures arvestades, et KoRS § 4 lg 2 annab eriti avara tõlgendamisruumi eraõiguslike suhete avaliku korra alla 
kuuluvuse osas.  

http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Andmekogude%20juhend.pdf
http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/AvTSuldjuhend.pdf
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Kui rääkida teistest õigusnormi ja tegelikkuse vastuoludest, tuleb ära märkida Töövõime 
hindamise ja töövõimetoetuse andmekogu (TETRIS). Nimelt selgus kooskõlastamisel, et ei 
Töötukassa iseteeninduses ega toetuse taotlemise pabervormil ei ole võimalik keelduda Tervise 
Infosüsteemist andmepäringuks nõusoleku andmisest. Töövõimetoetuse seadusega andis 
Sotsiaalministeerium inimesele võimaluse otsustada, kas toetuse töövõime hindamisel võivad 
töötukassa ekspertarstid teha ise otsepäringuid tervise infosüsteemi. Eelnõu ettevalmistamisel 
selgitas Sotsiaalministeerium, et nõusoleku andmisest keeldumine ei tähenda automaatset 
taotlemise võimatust vaid taotleja peab sel juhul lihtsalt ise tooma vajalikud dokumendid. 
Töötukassa iseteeninduses seevastu ei saanud jätta nõusolekut andmata – sel juhul lihtsalt ei 
olnud võimalik taotlust üldse esitadagi. Ka pabervormil on nõusoleku andmine otseselt ja vahetult 
seotud taotluse esitamisega. Tegime Sotsiaalministeeriumile ülesandeks vastuolu kõrvaldada.  

Karistusregistris on jätkuvalt probleemiks karistuste aegumise regulatsiooni rakendamine.10 
Karistusregistris kuvatakse karistusi, mis seaduse kohaselt peaksid olema aegunud ja seega 
arhiivi kantud. Kohapealse kontrolli käigus selgus, et osaliselt on probleemid põhjustatud 
andmete puudulikust sisestamisest, osaliselt tehnilistest lahendustest. Karistusregistrisse juba 
kantud, kuid aegunud karistuste andmete kordategemine eeldab palju käsitööd ja rahakulu, kuid 
on selge, et selliseks olukord jääda ei saa. Kohtute infosüsteemi puhul selgus, et kuigi 
kohtuistungi aja ja toimumiskoha teavitustes tuleb tsiviilasjades märkida tsiviilasja üldine 
kirjeldus, on tihti ära märgitud nt alaealiste laste nimed, kelle vanematelt omavalitsus soovib 
hooldusõigust ära võtta; on märgitud isiku nimi, kellele soovitakse eestkostet määrata jne. 
Samuti ei eemaldata kohtuistungi toimumise aega veebist seaduses sätestatu kohaselt.  

Uuendusena oleme hakanud nii RIHAs kui andmekogude põhimääruste kooskõlastamisel juhtima 
andmekogu pidajate tähelepanu avaandmete määratlemise vajadusele. 2016. a jaanuaris 
täpsustati avaliku teabe seaduses avaandmete regulatsiooni (AvTS § 31). Sellest tuleneb 
kohustus määrata igas andmekogus avaandmed. Täpsemaid selgitusi saab lugeda meie avaliku 
teabe seaduse üldjuhendist.  

Nii näiteks selgitasime Kutseregistri kooskõlastamisel, et kuigi selles olevad andmed on avalikud, 
tuleks hinnata, kas ja millised andmed saavad olla avaandmed (lisaks palusime kaaluda 
avalikustatud andmete masinkopeerimise vältimiseks tehnilisi lahendusi).  

Eelmisel aastal uurisime ka äriregistri andmete taaskasutusse andmise tingimusi. Nimelt 
soovisime välja selgitada, kas kõikvõimalikel infoportaalidel on äriregistrist ja 
kinnistusraamatust pärinevate isikuandmete taasavalikustamise õigus seeläbi, et RIK on teinud 
need avaandmeteks (AvTS § 31 kohaselt nimelt on lubatud avaandmeid taaskasutada igaühel mis 
iganes eesmärgil). Järelevalve tulemusel selgus, et RIK ei ole teinud avaandmetena 
kättesaadavaks äriregistris ega kinnistusraamatus olevaid isikuandmeid, seega ei ole loodud 
õiguslikku alust nende piiramatuks taaskasutamiseks. Täiendasime sellekohasel selgitusega ka 
oma kodulehte.  

Nagu eelpoolkirjeldatust näha, on säilitamistähtaegade määramine ja nendest kinni pidamine 
jätkuvalt aktuaalsed, mistõttu pöörame ka alanud aastal neile jätkuvalt erilist tähelepanu. Veelgi 
tugevamalt võtame fookusesse andmete avalikkuse ja avaandmete määratlemise. Uue suunana 
uurime püsivaid otsejuurdepääse, mille kohta kirjutasime eelmisel aastal põhjalikud selgitused 
andmekogude juhisesse.   

                                                           
10 Probleemi ulatusele ja tõsidusele juhtis mullu Justiitsministeeriumi tähelepanu ka Riigiprokuratuur. 

http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/AvTSuldjuhend.pdf
http://www.aki.ee/et/kas-avalikust-registrist-parit-andmeid-voib-internetis-taasavalikustada
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ÕIGUSAKTIDE EELNÕUD 
Maris Juha, õigusnõunik 

Õigusmaastikul teeb muret kaks suurt sisulist probleemi: korrakaitseseaduses 
massandmetöötluse regulatsiooni puudumine ning elektroonilise side kaudu edastatud 
sõnumite (ja nende kohta käiva info) kasutamine.  

Massandmetöötluse regulatsioon 

Viimasel ajal on mitmed asutused avaldanud soovi (või juba valmistanud ette) 
seadusemuudatusteks, millega antakse korrakaitseasutusele õigus kasutada „riskianalüüsiks“, 
ohtude ennetamiseks ning rikkujate väljaselgitamiseks mitmete andmekogude andmete 
kombineeritud massandmetöötlust.  

Juba eelmisel aastal esitasin vastuväited maksukorralduse seaduse muudatustele ning selle 
eelnõu osas ei ole Rahandusministeeriumiga senini üksmeelt saavutatud. Käesoleval kevadel 
pöördus analoogse plaaniga meie poole Politsei- ja Piirivalveamet. Eelmisest aastast on jätkuvalt 
üleval Maanteeameti liiklusõnnetuste andmeanalüüsiplaan. Kõigi nimetatute puhul on tegemist 
riiklikku järelevalvet teostava korrakaitseorganiga, kes soovib erinevate andmekogude 
isikustatud andmete kombineerimise ja võrdlemise kaudu koostada ohuprognoose, riskianalüüse 
ning tuvastada rikkujaid (näiteks vara võõrandamisest saadud tulu deklareerimata jätmine, 
ebakvaliteetne tehnoülevaatus või liiklusõpetus).  

Korrakaitseseadus räägib andmekogude kasutamisest üksnes kaude – KoRS § 5 lg 7 kohaselt on 
ohu ennetamine muu hulgas teabe kogumine, vahetamine ja analüüs; KoRS § 30 lõike 5 kohaselt 
ei või isikut küsitleda ning temalt dokumente nõuda, kui teave on võimalik saada andmekogust. 
Rahandusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti ning Andmekaitse 
Inspektsiooni kohtumisel Justiitsministeeriumis avaldas Justiitsministeeriumi esindaja 
arvamust, et KorS § 5 lõige 7 ei ole siiski käsitletav üldise õigusliku alusena kõigi andmekogude 
kõikvõimalikuks järelevalve otstarbeliseks massandmetöötluseks ning et sellekohane norm on 
korrakaitseseadusest lihtsalt puudu.  

Nõustun, et andmekogude kombineerimine ning massandmetöötluse kaudu automatiseeritud 
üksikotsuste tegemine vajab täpsemaid tingimusi. Kuid sellekohased sätted ei tohiks tekkida iga 
asutuse parema äranägemise järgi igaüks omas sõnastuses ning arusaamatus seoses KorSiga. 
Regulatsiooni loomisel tuleks anda vastused järgmistele küsimustele: 

1. Kas andmekogude kombineerimine massandmetöötluseks tuleks sätestada KoRSis 
üldise erimeetmena, mille kasutamiseks võib iga eriseadus õiguse anda; KorSis piiratud 
korrakaitseasutustele kasutatava erimeetmena; kindla valdkonna eriseaduses 
erimeetmena; 

2. Millised on tingimused ja garantiid, et selle meetme kasutamine oleks proportsionaalne. 
Näiteks: 

• mis eesmärgil sellist meedet kasutada võib – kas ainult juba toimunud rikkumiste 
avastamine või ka ennetamine ja tõkestamine ning suisa ohuprognoosi 
koostamine; 

• millega on piiritletud – ainult kuriteod, väärteod, oluline oht vms;  



63 
 

• kas hõlmab ainult riigi infosüsteemi kuuluvaid riigi- ja omavalitsuse 
andmekogusid, st mitte eraõiguslikke, kes avalikke ülesandeid ei täida (nt 
pangad);  

• ei saa laieneda kõikidele andmekogudele (nt sõrmejälgede ja DNA register, e-
tervis ei saa kõne alla tulla); 

• tekkinud vaheandmeid („puhaste inimeste kohta“) ei säilitata ja kustutakse 
viivitamatult; 

• ohuprognoosi koostamiseks ning ohtude ennetamiseks tuleks kasutada 
isikustamata andmeid või privaatsust tagavaid tehnoloogiaid (nt ühissalastus);  

• muud tehnoloogilised piirangud – kas lubatakse luua andmekogudest 
tervikkoopiad ning moodustada neist üks super-andmeladu. 

 

Need on olulised andmekaitselised küsimused, kuid laiemas vaates on küsimus 
korrakaitseseadusega soovitud järelevalvemenetluste ühtsuses ja selguses. Iga asutuse omal 
äranägemisel koostatud erimeetmed eriseadustes viivad paratamatult tagasi korrakaitseseaduse 
eelsesse kirjususse.  

Elektrooniline side ja liiklusandmed 

Teine tõsine probleem seondub, nagu mainitud, üldkasutatava elektroonilise side kaudu 
edastatud sõnumite ja nende kohta käivate andmete (nn liiklusandmed)11 regulatsiooniga. 
Euroopa Kohus on nüüdseks teinud kaks otsust nn liiklusandmete säilitamise teemal.12 Esimese 
lahendiga tunnistas Euroopa Kohus kehtetuks ELi liiklusandmete säilitamist nõudva direktiivi 
ning teise lahendiga tunnistas õigusvastaseks Rootsi seaduse, mis nägi ette kõigi liiklusandmete 
säilitamise 6 kuu jooksul. Neis lahendites tunnustab Euroopa Kohus igati võitlust terrorismi ja 
raske kuritegevuse vastu avaliku julgeoleku tagamiseks kui üldist huvi pakkuvat ELi eesmärki. 
Kuid selgitab, et ka sel eesmärgil ei ole õigustatud isikuandmete valimatu ja üldine säilitamine. 
Põhiõiguste piirangud peavad olema rangelt vajalikud ning õigusakt peab andma selged ja täpsed 
reeglid ja garantiid. Eestis tuleb liiklusandmeid säilitada 1 aasta.13 Ilmselgelt vajab ka Eesti 
regulatsioon nüüd Euroopa kohtu otsusest tulenevalt vältimatult ülevaatamist.  

Tegelikult vajab aga Eesti õiguslik regulatsioon märksa ulatuslikumat muutmist. On tekkinud 
paradoksaalne olukord, kus elektroonilise side seansi kohta käivaid andmeid (ehk 
liiklusandmeid) kaitstakse märksa tugevamini kui elektroonilise side kaudu edastatud sõnumi 
sisu. Ja ka liiklusandmete kaitse sõltub sellest, kelle käes andmed on. Elektroonilise side 
seaduse, kriminaalmenetluse seaduse, väärteomenetluse seaduse, korrakaitseseaduse normid 
sisaldavad erinorme sideettevõtjalt liiklusandmete välja nõudmise kohta (ESS § 1111, KrMS § 901 
VtMS § 312, KorS § 35), seades üksikasjalike andmete välja küsimise eelduseks 
prokuratuuri/kohtu eelneva loa nõude. Kui aga samu andmeid küsida kelleltki teiselt, nt serveri 
majutusteenuse pakkujalt, kes on infoühiskonna teenuse, mitte sideteenuse osutaja, või ka 
asutuse infoturbeteenistuselt, siis eelpoolviidatud eritingimused ei kohaldu. Ning ka 
elektroonilise side kaudu edastatud sõnumi sisu võib ükskõik kellelt välja küsida ilma 
piiranguteta, üldnormide (KrMS § 32) alusel. Sellisele praktikale on kinnituse andnud 
                                                           
11 Liiklusandmed on kõikvõimalikud üksikasjad elektroonilise side (internetiühendus, elektronpost, interneti-telefon, 
telefoni- ja mobiilsideteenus) seansi kohta, loetletud elektroonilise side seaduse § 1111 lõigetes 1-3.  
12 21.12.2016 liidetud kohtuasjades C-203/15 ja C-698/15 ja 8.04.2014 liidetud kohtuasjades C-293/12 ja C-594/12 
13 Elektroonilise side seaduse § 1111. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0024&from=ET
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=150642&doclang=ET
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Riigikohus.14 Selles lahendis jäi Riigikohus endale kindlaks ka sõnumisaladuse kaitseala osas – 
erilise kaitse all on sõnumid üksnes sel perioodil, kui nad on kommunikatsiooniprotsessis, st pole 
adressaadile veel kohale jõudnud. Nii on elektroonilise side kaudu edastatud sõnumi sisuga 
tutvumine eelneva kohtu loaga seotud üksnes reaalajas sõnumi jälgimisel. Seadmata kahtluse 
alla, et jälitustoiminguna määratletakse üksnes reaalajas jälgimine, ei saa kuidagi pidada 
mõistlikuks olukorda, kus elektroonilise side seansi andmetega tagantjärele tutvumine on 
rangemini reguleeritud, kui sõnumi sisuga tagantjärele tutvumine ning et tingimused sõltuvad 
sellest, kellelt andmeid küsida.  

 

 

Olulisemad eelnõud 
Eelmisel aastal avaldasime arvamust ligikaudu 30 õigusakti eelnõule, mille hulgast tooksin esile 
siiski vaid mõned meie silmis olulisemad.  

Abieluvararegister 

Abieluvararegistri seaduse muutmisel palusin piirata abieluvararegistri andmete avalikkust. 
Abieluvararegistri kannete täielik piiramatu avalikkus kõigile oli mõistlik lahendus paberil 
üksikpäringute ajastul, kuid on muutunud ülemääraselt inimeste eraelu riivavaks praegusel 
kujul. Vajadus abieluvararegistri andmete avaliku kättesaadavuse järele praeguses 
õigusruumis on muutunud üldse küsitavaks. Ajalooliselt on abieluvararegistri avalikkus olnud 
vajalik siis, kui valdav osa ärikäibest käis tänases mõistes füüsilisest isikust ettevõtjana. Täna 
see enam nii ei ole ja on kaheldav, kui palju isegi FIEde puhul äripartnerid abieluvararegistrit 
kontrollivad. Kinnisasjade (ja näiteks ka osaühingu osade) puhul kontrollib käsutusõigust niikuinii 
notar. Vallasasjade puhul saab tehingupartner tugineda perekonnaseaduses sätestatud 
eeldusele – kui üks abikaasa käsutab ühisvarasse kuuluvat vallasasja või õigust, eeldatakse teise 
abikaasa nõusolekut. Samuti pole enamiku vallasasjade puhul võimalik kontrollida üldse 
omandiõigust ning tuleb lähtuda asjaõigusseaduses sätestatud eeldusest, et vallasasja valdaja 
on omanik. Mõeldes igapäevasele vallasasjade tsiviilkäibe praktikale kaldun arvama, et inimesed 
reeglina ei kontrolli enne vallasasja soetamist abieluvararegistrit. Suure tõenäosusega ei tee isegi 
valdav osa autoostjatest enne ostu päringut abieluvararegistrisse. Seetõttu palusin 
Justiitsministeeriumil analüüsida, kellel ja milline on üldse praktiline vajadus abieluvararegistri 
andmete järele. Registreerimisele kuuluvate vallasasjade puhul on ju alati võimalik panna ka 
registripidajale seadusega kohustus kontrollida enne omanikukande muutmist 
abieluvararegistrist varasuhet.  

Andmete säilitamine pärast tegevuse lõpetamist 

Kahes valdkonnas palusin ministeeriumitel läbi mõelda, kuidas tagada erasektori teenuseosutaja 
juures tekkinud andmete säilimine ja elanikele kättesaadavus ka juhul, kui teenuseosutaja oma 
tegevuse lõpetab. Tervishoiuteenuse osutajal on küll kohustus ravidokumente säilitada, kuid 

                                                           
14 20. nov 2015. a lahendis 3-1-1-93-15 kinnitas Riigikohus, et KAPO poolt Riigikogu serverist riigikogu liikme e-
kirjade väljanõudmine võiski tugineda KrMS §-le 32. Riigikohtunik E. Kergandberg jäi selles asjas sõnumisaladuse 
kaitseala piiride osas eriarvamusele.  

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-1-1-93-15
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selle kohustuse täitmine pole kuidagi tagatud. Ning lisaks säilitamisele tuleb tagada ka 
dokumentidega tutvumise võimalus. Eraisikust pärijatele on see ilmselgelt ülejõukäiv ülesanne. 
Praktikas on selliseid olukordi juba ka tekkinud. Et analoogne probleem võib tekkida ka 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja tegevuse lõpetamisel, palusin Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumil Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2014. a määruse 
nr 910/2014 „E-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93 EÜ“ (edaspidi eIDAS määrus) rakendamise seaduse 
eelnõus läbi mõelda, kuidas tagada usaldusteenuse osutamisel tehtud toimingute andmete ning 
tegevuslogi säilitamine. Praeguses digitaalallkirja seaduses on ette nähtud, et tegevuse 
lõpetamisel tuleb dokumentatsioon üle anda sertifitseerimise registrile (DAS § 30 lg 2). Leidsin, 
et vähemalt isikut tõendavasse dokumenti kantud sertifikaadi puhul peaks riik jätkuvalt andmed 
üle võtma.  

Teenuseosutaja tegevuse lõppemisel andmete üleandmine on tähelepanuta jäänud ka avalikus 
sektoris. Mitmel juhul on selgunud, et haldusleping ei sisalda haldusülesande raames tekkinud 
andmete üleandmise reegleid ega tagatisi.  

 

Kinnistusraamat ja äriregister 

Justiitsministeeriumi kohtulike registrite andmetega tutvumise muudatuste 
väljatöötamiskavatsuse ja eelnõu kooskõlastamisel juhtisin tähelepanu vajadusele tagada 
jätkuvalt ka alaealise lapse vanemale, eestkostjale ja korteriühistule tasuta võimalus tutvuda neid 
puudutavate kinnistusraamatu andmetega. Seni oli kinnistusraamatust võimalik saada 
üksikpäringuna tasuta väljavõte kinnistusosakonnast (nt e-posti teel küsides). Elektroonilisest 
kinnistusraamatust id-kaardiga sisse logides ei ole seni seaduslikule esindajale realiseeritud 
võimalust saada tasuta väljavõtet. Samuti palusin nii kinnistusraamatu kui äriregistri andmete 
massmüük seaduses selgelt ära reguleerida. Praegu on see võimalus reguleeritud läbi seaduste 
ja paljude määruste ning Registrite ja Infosüsteemide Keskuse andmemüügi tingimuste 
rägastiku. Kinnistusraamatust ja äriregistrist on võimalik andmeid osta üksikpäringuga aga ka 
lepingu alusel masspäringuga. Lisaks on kõigil piiranguteta õigus alla laadida mõlema registri 
avaandmeid. Kuid massmüügi ning avaandmetena saadud andmete edasise kasutamise 
võimalused on erinevad, mida aga praktikas ei teadvustata.  

Nimelt on Riigikohus tänaseks kokku kolmes lahendis kinnitanud, et isikuandmete kaitse seaduse 
§ 11 lg 1 ei ole õiguslik alus varasemalt avalikustatud andmete uueks avalikustamiseks.15 Ka veel 
kehtiva ELi andmekaitsedirektiivi 95/46/EÜ ega 2018. a jõustuva andmekaitsemääruse kohaselt 
ei ole andmete varasem avalikustamine aluseks andmete uuele töötlemisele. See tähendab, et ka 
äriregistris ja kinnistusraamatus avalikustatud isikuandmete uueks avalikustamiseks peab olema 
õiguslik alus. Üheks selliseks andmete taasavalikustamise õiguslikuks aluseks on avaliku teabe 
seaduse § 31, kuid see kehtib vaid avaandmete osas. Kinnistusraamatusse ega äriregistrisse 
kantud isikuandmed ei ole avaandmeteks tehtud.  

Andmekogude avalike isikuandmete ning avaandmete selge määratlemine ja eristamine on 
seetõttu äärmiselt oluline ning selle peale peaks mõtlema juba andmekogu õigusliku 
regulatsiooni loomisel.  

                                                           
15 12. juuni 2012. a 3-3-1-3-12, 18. veebruar 2015. a 3-2-1-159-14, 23. märts 2016. a 3-3-1-85-15. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=ET
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-3-12
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-159-14
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-85-15
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Mastaapsed andmetöötlused 

Tulevikku vaadates on oodata muudatusi mitmes mastaapses andmetöötluses - broneeringuinfo 
kogumine, majutusteenuse kasutajate registreerimine, elektroonilise side kaudu edastatud 
sõnumite info töötlemine. Broneeringuinfo töötlemise osas võeti 2016. a kevadel vastu direktiiv, 
mille ülevõtmise tähtaeg on 2018. a kevadel. Andmete säilitamise tähtajaks jäi direktiivis 6 kuud 
isikustatult ja peale seda 4,5 aastat nii, et isikut tuvastada võimaldavad andmed on varjatud (kuid 
siiski alles). Töötlemine on lubatud terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamise, avastamise, 
uurimise ja nende eest vastutusele võtmise eesmärgil. „Raske kuritegu“ on direktiivi II lisas 
loetletud süütegu, mis on liikmesriigi õiguse kohaselt karistatav vabadusekaotuse või vabadust 
piirava julgeolekumeetmega, mille maksimaalne pikkus on vähemalt kolm aastat. 

Majutusteenuse kasutajate andmeid on seni kogutud paberil. 2016. a pöördus Siseministeerium 
meie poole sooviga muuta andmete kogumine ja töötlemine elektrooniliseks. Leidsin, et kuivõrd 
majutusteenuse kasutajate andmete kogumise eesmärgid ning sellega põhjustatav eraelu riive 
on vägagi sarnane broneeringuinfo töötlemisele, tuleks mõlemaid reguleerida ühetaoliselt. 
Majutusteenuse kasutajate andmete massandmetöötlus on taas kord ka näide avaliku korra 
tagamiseks korrakaitseseaduse alusel tehtavast ennetustööst, mille teostamise tingimusi aga 
korrakaitseseadus ei anna.  

Taustakontrolli seadus 

Tegelen edasi ka taustakontrolli seaduse eelnõuga. Väljatöötamiskavatsuses kirjeldatud 
taustakontrollide kohaldamisala oli minu hinnangul liiga kaugeleminev.  

Väljatöötamiskavatsuse kohaselt oleks olnud valdav üldine taustakontroll, mis hõlmaks muu 
hulgas õigust töödelda ka andmekogudes arhiveeritud andmeid, saada notariaadi- ja 
pangasaladust ning küsida arvamust julgeolekuasutustelt (arvamuse sisu jääb küll 
arusaamatuks). Valdava osa riigiasutuste töötajate ning ametnike puhul ei ole sellised meetmed 
põhjendatud (seda ka mitte juhul, kui ametnik teostab avalikku võimu) ning piisab piiratud 
taustakontrollist, mis vastab üldjoontes senisele korrale (asutus ise kontrollib avaliku teenistuse 
seaduses sätestatud nõuete täitmist). 

Üheks kriitiliseks nõudeks pean tervisekontrolli lahutamist taustakontrollist, reguleerides täpselt 
haldusorgani tegevuse piirid selles osas. Igasugused tervisenõuded (sh sõltuvushäirete osas) 
peavad olema sätestatud õigusakti tasandil ning nende kontrollimisega peab tegelema 
tervishoiutöötaja, mitte eriteadmisteta haldusorgan.  

Väljatöötamiskavatsuses nähti ka ette, et seadus võiks sätestada mingid üldisemad piirid ning 
haldusorgan saaks selle raames ise määrata, mis andmeid ankeedis küsida. Olen kindlalt 
seisukohal, et sellised nõuded nagu nt kodakondsus, varasem karistatus, isikutevahelised 
seosed, kõrvaltegevusalade keeld, tuleb ka edaspidi kindlaks määrata seaduse tasandil. Asutus 
ise võib otsustada näiteks ametikohal nõutava hariduse, töökogemuse, teadmiste ja oskuste üle. 
Kindlasti ei saa asutus oma sisese aktiga piirata kolmandate isikute (kandidaadi lähedased) 
põhiõigusi, st nt asutuse juhi käskkirjaga ei saa panna kandidaadile või lepingupartnerile 
kohustust esitada andmeid oma lähedaste kohta ega neid andmeid andmekogudest kontrollida.  

Võrreldes väljatöötamiskavatsusega ootan eelnõust ka taustakontrolli subjektidele pakutavaid 
garantiisid (nt subjekti õigust teada, mida tema suhtes tegema hakatakse ning õigust pärast 
kontrolli läbiviimist kogutud andmetega tutvuda; andmete säilitamise viis ja tähtaeg; 
andmekogusse tehtud päringute järelevalve korraldus).  
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RAHVUSVAHELISED TÖÖRÜHMAD 

Euroopa andmekaitseasutuste töörühm  
Maarja Kirss, koostöönõunik 

Üheks olulisemaks rahvusvahelise koostöö suunaks, milles inspektsioon tegutseb, on Euroopa 
andmekaitseasutuse töörühm. Töörühm loodi Euroopa andmekaitsedirektiivi 95/46/EÜ artikli 29 
alusel. Sellepärast nimetatakse töörühma ka Artikkel 29 töögrupiks. Praeguseks juba üle 20 aasta 
tegutsenud töörühm koosneb Euroopa andmekaitseasutuse juhtidest (või nende määratud 
asendusliikmetest), Euroopa andmekaitseinspektorist, Euroopa Komisjoni esindajatest ja 
Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvate riikide ning vaatlejariikide andmekaitseasutuste juhtidest. 

Töörühm kohtub viiel korral aastas, kuid lisaks tegutsevad aktiivselt ka alarühmad, mis tegelevad 
n-ö eeltööga dokumentide ettevalmistamisel töörühma kohtumisteks. Alates 2016. aastast 
osalevad inspektsiooni ametnikud aktiivselt üheksa alarühma töös – privaatsuse tuleviku, 
tehnoloogia, koostöö, võtmesätete, menetlustöö, rahanduse, e-riigi, piiriüleste edastamiste ning 
piiride, reisijate ja korrakaitse alarühmades. 
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Isikuandmete kaitse üldmäärus 

Kuna viimased aastad on Euroopa andmekaitse maastikul olnud murrangulised, siis on ka 
Euroopa andmekaitseasutuste töörühma põhiliseks töösuunaks olnud andmekaitsereform ning 
valmistumine Euroopa andmekaitsemääruse rakendamiseks. 

Otsekohalduv isikuandmete kaitse üldmäärus jõustus 24. mail 2016. a ning üleminekuajaks on 
arvestatud kaks aastat. Seega on töögrupi ülesandeks kahe aasta jooksul sisustada määrusest 
tulenevad mõisted, tegevused ja nõuded, kuid lisaks tuleb ka töörühm ise ümber kujundada 
määrusejärgseks Euroopa andmekaitse nõukoguks. Samuti tuleb välja arendada Euroopa 
andmekaitseasutuste vahelise koostöö ning ühisjärelevalve protseduurid, reeglistik ning tehniline 
platvorm. 

Aruande perioodi jooksul võeti vastu kolm olulist eel-seisukohta seoses määruse 
teemavaldkondadega (seisukohad on esitatud avalikule konsultatsioonile ning lõplik 
vastuvõtmine toimub mais 2018): 

- Suunised andmekaitse ametniku osas,  
- Suunised andmete ülekantavuse kohta, 
- Suunised juhtiva andmekaitseasutuse määramiseks. 

Eraelu kaitse kilp 

Teine oluline suund aruande perioodi jooksul oli Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide 
andmekaitseraamistik Privacy Shield (Eraelu kaitse kilp), mis puudutab isikuandmete edastamist 
Ameerika Ühendriikidesse. 

2015. aasta oktoobris tunnistas Euroopa Kohus tühiseks programmi Safe Harbor (Ohutu sadam), 
mis oli seni õiguslikuks aluseks isikuandmete edastamiseks Euroopast Ameerika 
Ühendriikidesse. Direktiivi 95/46/EÜ järgi ei tohi isikuandmeid edastada mittepiisava 
andmekaitse tasemega riikidesse, nagu näiteks Ameerika Ühendriikesse. Küll aga oli loodud 
erand programmi Safe Harbor näol – nimelt kehtestas programm andmekaitse reeglid ning 
ettevõtted, kes programmiga liitusid ja ettenähtud reeglid kasutusele võtsid, loeti piisava 
andmekaitse tasemega andmetöötlejaks. See omakorda tähendas, et isikuandmeid võis neile 
edastada (loomulikult oli vaja ka üldist andmete töötlemise õiguslikku alust). Pärast Safe Harbor’i 
programmi kehtetuks tunnistamist alustas Euroopa Komisjon tööd uute lepete sõlmimiseks ning 
12. juulil 2016. a hakkas kehtima uus andmete edastamise kokkulepe nimega EU-US Privacy 
Shield. 

Enne uue andmekaitseraamistiku heakskiitmist arutati töörühmas põhjalikult kokkuleppe 
asjaolusid, näiteks nägi uus raamistik ette muu hulgas ka Euroopa kodanikelt laekunud kaebuste 
lahendamise mehhanismi (andmekaitse ombudsmani) loomise Ühendriikide poolel. Ka peale kilbi 
vastuvõtmist jätkub töörühmas aktiivne arutelu kilbi paremaks rakendamiseks. Näiteks alustati 
kaebuste lahendamise ja edastamise protseduurireeglite väljatöötamist, samuti tehakse 
ettevalmistusi kilbi toimise iga-aastaseks auditiks.  

Töörühma poolt vastuvõetud seisukohad: 

• 01/2016 hinnang eraelu kaitse kilbi adekvaatsusotsuse mustandile, 
• 02/2016 ametnike isikuandmete avalikustamine läbipaistvuse eesmärgil, 
• 03/2016 hinnang e-privaatsuse direktiivi ülevaatamisele. 

 

http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/guidelines_on_dpos.pdf
http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/guidelines_on_data_portability.pdf
http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/guidelines_lead_authorty.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=et
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp238_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp239_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp240_en.pdf
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Telekommunikatsioonialane andmekaitse töörühm 
Urmo Parm, IT-nõunik 

Telekommunikatsioonialane rahvusvaheline andmekaitse töörühm (IWGDPT) tegutseb 
isikuandmete töötlemise põhimõtete analüüsi ja selgitustööga telekommunikatsiooni ning 
tehnoloogia valdkonnas. Aastas korraldatakse kaks töökohtumist. 

2016. aasta kevadisel töörühma kohtumisel võeti vastu üks dokument: Working Paper: Update on 
Privacy and Security Issues in Internet Telephony (VoIP) and Related Communication 
Technologies 

Dokumendis võetakse kokku soovitused internetitelefoniteenusega (VoIP) seotud turvariskide 
vähendamiseks ja privaatsuse kaitseks. Antakse soovitusi kõigile peamistele huvigruppidele – 
nii seadusandjatele, teenusepakkujatele, tarkvaraarendajatele ja seadmete tootjatele kui ka 
tavakasutajatele. 

Et tehnoloogia areng on teinud internetitelefoniteenuse lihtsalt kättesaadavaks ka tavakasutajale, 
on uued soovitused täienduseks kümme aastat tagasi avaldatud töödokumendile, milles 
kaardistati tollaseid privaatsuse ja turvalisusega seotud väljakutseid ning võimalikke turvariske 
VoIP-teenuste kasutamisel tulevikus. 

Sügisel toimunud töörühm valmistas vastuvõtmiseks samuti ühe kaaluka arvamuse, Working 
Paper on Biometrics in Online Authentication. Dokumendis on analüüsitud biomeetrial põhinevat 
isikuandmete töötlemist ning sellega seotud võimalikke riske nii andmetöötlejatele kui ka 
inimestele, kelle biomeetrilisi isikuandmeid töödeldakse. 

Töödokument läbis 2016. aasta jaanuaris andmekaitseasutuste vahelise kirjaliku 
kooskõlastamise ning avaldati 2017. a veebruaris. 

 

 

Rahvusvaheline järelevalvealane koostöö 
Raavo Palu, juhtivinspektor 

Osaleme mitmes järelevalvealases koostöögrupis, mis on ennekõike keskendunud 
riikidevaheliste infosüsteemidega seotud küsimustele. Ladusamaks koostööks ning 
andmekaitse järelevalves kasutatava teabe ühtlustamiseks on EDPS-i juurde loodud järelevalve 
koordineerimise töögrupid, mis koosnevad liikmesriikide ning EDPS-i esindajatest. Eraldi 
töögrupid on Schengeni infosüsteemi, viisainfosüsteemi, Eurodaci infosüsteemi ning 
tolliinfosüsteemiga seonduvaks koostööks. Töörühmade ja koostöövormide ühisnimetajaks võib 
pidada õigustavade ühtlustamist. Kui infosüsteemi kesksüsteemi osas teostab järelevalvet EDPS, 
siis meie teostame järelevalvet siseriiklikus osas ehk me kontrollime, kas nende infosüsteemide 
siseriiklikul kasutamisel ei rikuta kellegi õigusi. 

Tulevaste järelevalvete osas tuleb arvestada, et Euroopa Komisjonil on kavas luua lisaks eelnevalt 
nimetatud infosüsteemidele veel uusi rahvusvahelisi infosüsteeme (nt Entry-Exit System).16 Need 

                                                           
16 Vt lisainfot: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1248_et.htm. 

https://datenschutz-berlin.de/attachments/1237/675.52.10_WP_Update_VoIP_2016.pdf?1470059412
https://datenschutz-berlin.de/attachments/1237/675.52.10_WP_Update_VoIP_2016.pdf?1470059412
https://datenschutz-berlin.de/attachments/1237/675.52.10_WP_Update_VoIP_2016.pdf?1470059412
https://datenschutz-berlin.de/attachments/1288/Use_of_Biometrics_in_Online_Authentication_-_IWGDPT_Working.pdf?1488969672
https://datenschutz-berlin.de/attachments/1288/Use_of_Biometrics_in_Online_Authentication_-_IWGDPT_Working.pdf?1488969672
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1248_et.htm
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algatused on paratamatult seotud privaatsusõiguste riivetega, mistõttu tuleb arvestada võimaliku 
töökoormuse kasvuga. 

Kui varasemalt oli eelnevalt nimetatud töögruppidega seonduv informatsioon lisatud EDPS-i 
kodulehele, siis 2017. aasta alguses moodustatakse igale töögrupile eraldi koduleht.  

Schengeni konventsiooni andmekaitse järelevalve 

Teise põlvkonna Schengeni infosüsteem (SIS II) on suuremahuline andmebaas, mis sisaldab 
informatsiooni tagaotsitavate või kadunud isikute kohta, salajase jälgimise all olevate isikute 
kohta, kolmandate riikide kodanike kohta, kellele on Schengeni territooriumile sisenemine 
keelatud, samuti andmeid varastatud või kadunud sõidukite, kadunud dokumentide, sõidukite 
registreerimistunnistuste ja numbrimärkide kohta. Andmebaasi peamiseks eesmärgiks on tagada 
turvalisus Schengeni alal, kus sisepiiridel piirikontroll puudub. Seda kompenseeritakse pädevate 
piirivalve- ja politseiasutuste infovahetusega Schengeni infosüsteemi kaudu.  

2016. aastal tegeles ühine töögrupp tööprogrammi vastuvõtmisega aastateks 2016-2018. Samuti 
võeti vastu aastate 2013-2015 tegevusraport, ühine seisukoht varastatud sõidukite kohta käivate 
märgete kustutamise osas ning andmekaitseasutustele mõeldud ühine järelevalvemoodul 
infosüsteemi kantud märgete kontrollimiseks. Uue tööprogrammi eesmärkideks on saada täpne 
ülevaade liikmesriikide tasandil paika pandud juurdepääsukontrolli mehhanismidest, riiklikul 
tasandil toimuva logimise osas uuringu läbi viimine, raport riiklikult kasutatavatest 
kriteeriumitest, mida kasutatakse kolmanda riikide kodanike sisenemis- või viibimismärgete 
tegemiseks ning seire infosüsteemi lisatud märgete säilitamistähtaegade ülevaatamisega 
seonduvalt. 

Viisainfosüsteemiga seotud järelevalve 

Viisainfosüsteem (VIS) on andmebaas, mille pidamise eesmärgiks on parandada ühise 
viisapoliitika rakendamist, konsulaarkoostööd ning viisasid väljastavate keskasutuste vahelist 
konsulteerimist, lihtsustades taotlusi ja nende suhtes tehtud otsuseid käsitleva teabe vahetamist 
liikmesriikide vahel. VIS sisaldab ka lühiajalisi Schengeni viisasid.  

2016. aastal võttis töögrupp vastu VIS-i juurdepääsu ja andmesubjektide õiguste raporti 
ning standardvormid enda andmetele juurdepääsu saamise ja andmete parandamise või 
kustutamise taotlemiseks. 

Euroopa sõrmejälgede andmebaasi (Eurodac) järelevalve 

Euroopa varjupaigataotlejate tuvastamise infosüsteem Eurodac on loodud varjupaigataotlejate ja 
ebaseaduslike immigrantide sõrmejälgede võrdlemiseks ning on kasutusel kõigis Euroopa Liidu 
liikmesriikides ja seotud kolmandates riikides.  

Euroopa Komisjon on teavitanud, et soovib reformida Euroopa ühist varjupaigasüsteemi, millega 
toimuvad ka muudatused Eurodaci süsteemis (nt hakatakse koguma näokujutisi ning nüüdsest 
hakatakse koguma alates kuue aastaste laste andmeid).17 

                                                           
17 Lisainfot saab ka: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1621_en.htm.  

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Cooperation/SupervisionCoordination
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Cooperation/SupervisionCoordination
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Cooperation/Large_IT_systems/SIS/SIS_II_SCG_Activity_Report_2013-2015.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Cooperation/Large_IT_systems/SIS/16-05-24_SIS_II_SCG_Common_Position_on_Deletion_of_Alerts_on_Stolen_Vehicles_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Cooperation/Large_IT_systems/SIS/16-05-24_SIS_II_SCG_Common_Position_on_Deletion_of_Alerts_on_Stolen_Vehicles_EN.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16_02_report_on_access_vis_exercise_data_subjects_rights_en.pdf
http://www.aki.ee/et/rahvusvahelised-infosusteemid/viisainfosusteem
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_et.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1621_en.htm
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2016. aastal võttis ühine töögrupp vastu raporti liikmesriikide valmisolekust Eurodaci süsteemi 
muudatusteks ja aastate 2014-2015 tegevusraporti. Samuti uuendati andmekaitseasutustele 
mõeldud Eurodaci standardiseeritud järelevalveplaani.  

Tollikonventsiooni andmekaitse järelevalve 

Infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni eesmärgiks on liikmesriikide tolliametite 
vahelise koostöö tugevdamine menetluste kehtestamise abil, mille kohaselt võivad tolliametid 
tegutseda ühiselt ja vahetada salakaubaveoga seotud isikuandmeid ning muid andmeid nende 
andmete haldamise ja edastamise uut tehnoloogiat kasutades. Selle ülesande täitmiseks loodi 
liikmesriikide tolliametite tollialaseks kasutamiseks ühine automatiseeritud infosüsteem ehk 
tolliinfosüsteem (CIS), mille eesmärgiks on infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni 
sätete kohaselt olla abiks siseriiklike õigusaktide rikkumise ärahoidmisel, uurimisel ja 
karistamisel, suurendades kiirema teabelevi abil liikmesriikide tolliametite koostöö- ja 
kontrollimenetluste tõhusust.  

Osaleme Joint Supervisory Authority ehk Customs JSA töös. See infotehnoloogia tollialane ühine 
järelevalveasutus on pädev järgima tolliinfosüsteemi tööd, läbi vaatama selle tööga seotud 
rakendamis- või tõlgendamisküsimusi, uurima probleeme, mis tekivad liikmesriikide siseriiklikel 
järelevalveasutustel sõltumatu järelevalve teostamisel või üksikisikutel süsteemile juurdepääsu 
õiguse kasutamisel, samuti koostama ettepanekuid probleemide ühiseks lahendamiseks. 

Siseriiklikult kontrollime, et CIS-is hoitavate andmete töötlus ja kasutamine ei rikuks kellegi 
õigusi. Sellega seonduvalt on loodud ka eraldi töörühm (Customs SCG), mis koordineerib sellega 
seotud järelevalvetööd. 2016. aastal võeti vastu aastate 2014-2015 tegevusraport ning tegeleti 
aastateks 2017-2018 kavandatava tööprogrammi aruteluga.  

Europoli konventsiooni ühine andmekaitse järelevalveasutus 

Osaleme Europoli (Euroopa politseiameti) konventsiooni artikkel 24 kohase ühise 
järelevalveasutuse (Europol Joint Supervisory Body) töös. Europoli ühise järelevalveasutuse 
eesmärk on kooskõlas Europoli konventsiooniga jälgida Europoli tegevust tagamaks üksikisiku 
õigused andmete talletamisel, töötlemisel ja kasutamisel. Ühise järelevalve kompetentsi kuulub 
Europoli isikuandmete töötlemise ja kasutamisega seotud toimingute täideviimise ja 
tõlgendamisega seotud küsimuste läbivaatamine, liikmesriikide järelevalve organite iseseisvalt 
läbi viidud kontrollidega seotud küsimuste läbivaatamine, informatsiooni saamise õigusega 
seotud küsimuste läbivaatamine ning esilekerkivatele probleemidele lahenduste leidmine ning 
nende põhjal seisukohtade avaldamine. 

2016. aastal andis Europoli ühine järelevalveasutus kaks toetavat arvamust,18 mis olid seotud 
Europoli ja kolmandate riikide (Ukraina ning Gruusia) vahel sõlmitavate lepingutega. 

Ka 2016. aastal viidi läbi iga-aastane Europoli keskasutuse ja selle infosüsteemi kontroll. 
Kontrolliti nii eelmistel aastatel tehtud märkuste täitmist kui ka uusi asjaolusid. Endiselt tekitab 
probleeme varasemate puudujääkide kõrvaldamine. 

Uue Europoli regulatsiooni tulemusena lakkab ühine järelevalveasutus senisel kujul tegutsemast 
ning järelevalvepädevus Europoli tegevuse osas läheb alates 01.05.2017 üle EDPS-le. Samas 

                                                           
18 Arvamused on kättesaadavad siit: http://www.europoljsb.europa.eu/opinions/agreements.aspx?lang=et.  

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-04-00_report_implementation_eurodac_recast_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-03-14_eurodac_supervision_coordination_group_activity_report_2014-2015_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-01-16_cis_sc_activity_report_2014-2015_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0794&qid=1491431322984&from=en
http://www.europoljsb.europa.eu/opinions/agreements.aspx?lang=et
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moodustatakse ka eraldi andmekaitseasutuste esindajatest ning EDPS-i esindajast 
koostöönõukogu, milles me samuti osaleme. Eelnevaga seonduvalt anti eelmisel aastal ka EDPS-
le uusi teadmisi Europoli üle järelevalve teostamise aspektidest.  

Lisateavet järelevalveasutusest, sh koosolekute avalikud kokkuvõtted, siduvad 
apellatsioonikomitee otsused jne on kättesaadav Europoli ühise järelevalveasutuse kodulehelt.  

 

Ülemaailmne eraelu kaitse võrgustik (GPEN) 

Raavo Palu, juhtivinspektor 

Andmekaitse Inspektsiooni viis 2016. aastal koostöös Üleilmse Andmekaitseasutuste 
Võrgustikuga GPEN (Global Privacy Enforcement Network) läbi seire teemal värkvõrk ehk asjade 
internet (Internet of Things). Asjade interneti üks võimalikest väljunditest on nutikodud ja 
nendega seotud lahendused. Seetõttu võtsime eelmisel aastal nimetatud teema puhul luubi alla 
ettevõtted, mis tegelevad nutikodu lahenduste ja nendega seotud toodete/teenuste 
pakkumisega.  

Nutikodu lahenduste puhul ei ole välistatud, et nende lahenduste kasutamisel toimub andmete, 
sh isikuandmete töötlemine – nt kui kasutajale pakutakse võimalust üle interneti oma koju 
paigutatud veebikaamerat jälgida või kui nutikodu lahendusse sisestatakse kasutaja 
käitumisharjumused ja eelistused (nt elektrikulude vähendamiseks ajal, mil inimesed on kodust 
ära).  

 

http://www.europoljsb.europa.eu/about.aspx?lang=et
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IKS § 6 kehtestab isikuandmete töötlemise põhimõtted ning nimetatud paragrahvi punktides 6 ja 
7 on sätestatud:  

- turvalisuse põhimõte – isikuandmete kaitseks tuleb rakendada turvameetmeid, et 
kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest;  

- individuaalse osaluse põhimõte – isikut tuleb teavitada tema kohta kogutavatest 
andmetest, talle tuleb võimaldada juurdepääs tema kohta käivatele andmetele ja tal 
on õigus nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist.  

Läbiviidud seire eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas nutikodudes kasutatavad seadmed 
andmeid (sh isikuandmeid) koguvad ja edastavad ning kuidas seadme kasutajaid informeeritakse 
privaatsusega seotud aspektidest. Seda just seepärast, et nutikodu lahendusi pakutakse 
valdavalt kasutajatele nende endi kodus, kus kasutaja eeldab, et tema privaatsus on tagatud.  

Seiratavate ettevõtete seas olid Karlmark OÜ, Indome OÜ, A-Kaabel OÜ, Telia Eesti AS, DMC Direct 
OÜ, ACDC OÜ, AL Systems OÜ, OÜ Eldevio, Proscreen OÜ, Võrguvara AS, ning Yoga AS.  

Seire viidi läbi kahes etapis:  

• 13.04.2016 toimus ettevõtete kodulehtede seire, et uurida, millist teavet ettevõtte 
kodulehel nutikodu lahenduse kohta on, sh millist teavet antakse nutikodu kohta 
privaatsuse ning andmekaitse osas;  

• 14.04.2016 kontakteeruti seiratavatega kirjalikult.  

Esitatud kirjalikele küsimustele vastas 11-st ettevõttest ainult 6. Oma vastuseid ei esitanud 
Karlmark OÜ, AL Systems OÜ, OÜ Eldevio, Võrguvara AS, ning Yoga AS (nüüdseks pankrotis).  

Kirjalikult sooviti ettevõtete käest teada saada, milliseid andmeid ettevõtte pakutud nutikodu 
lahendus või toode võimaldab koguda, sh kas ning kuidas on korraldatud ettevõtte juurdepääs 
neile andmetele. Samuti sooviti teada saada, kuidas toimub andmete töötlus nutikoduga 
ühendatud seadmete vahel ning kuidas saadud andmeid hoitakse. Klientide teadlikkuse tõstmise 
osas soovisime teada saada, kuidas ning millist teavet antakse nutikodu kasutajale 
privaatsusega seotud asjaoludest. 

Ettevõtete kodulehekülgedelt ning seires antud vastuste kohaselt pakuvad ettevõtted pigem 
nutikodu kui toodet, mis paigaldatakse ettevõtte abiga kliendi koju. Selle tulemusena ei ole 
ettevõttel ligipääsu, sh potentsiaalset ligipääsu kliendi nutikodule ning sellega ühendatud 
seadmetele.  

Seire tulemusel selgus, et ettevõtete kodulehtedel ei ole alati asjakohast informatsiooni nutikodu 
lahendusega seotud andmekaitse ning privaatsuse aspektidest. Seiratavatest ainult kolmel 
ettevõttel oli kodulehele märgitud, et andmete töötlemine (sh hoiustamine) toimub krüpteeritult. 
Ühe ettevõtte kodulehelt võib leida privaatsuspoliitika, mis kehtib kogu ettevõtte suhtes – samas 
on see liiga üldsõnaline ning ei anna teavet andmekaitset puudutavatest aspektidest seoses 
nutikoduga. Mõne seiratava kodulehel oli küll olemas mõningane üldsõnaline teave nende 
kasutatava tehnoloogia kohta, nt millist ühendumisplatvormi kasutatakse nutikoduga ühendatud 
seadmete vahel. 

Samuti ei olnud kõigi ettevõtete kodulehekülgedel privaatsusteemalisi ning andmekaitsealaseid 
soovitusi – kaheksal ettevõttel nimetatud soovitused puudusid. Näiteks kui nutikodu üheks 
võimaluseks on enda kodu veebikaameraga jälgimine üle interneti, siis ei olnud kodulehel 
soovitust veebikaameraga seotud salasõnade muutmiseks. Samas meile antud vastuste kohaselt 
annavad mõned ettevõtted andmekaitsealaseid soovitusi nutikodu kasutajale koos nutikodu 
paigaldusega, nt kasutada nutikodu veebiliidesesse sisenemiseks keerulist parooli.  
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Mõningate ettevõtete kodulehekülgedel olev informatsioon andis aimu sellest, millist teavet 
nende pakutud nutikodu lahendus isiku kohta kogub. Näiteks kui isikul on võimalik nutikoduga 
ühendatud seadmete näitusid kontrollida veebirakenduse kaudu, siis on vajalik luua selleks eraldi 
konto – sel juhul on konto tegemiseks vajalik luua kasutajatunnus koos salasõnaga. Samuti oli 
mõnel ettevõttel pakutud välja võimalus, et kui nutikodus toimub mingi sündmus (nt suitsuandur 
tuvastab suitsu või liikumisandur tuvastab toas sissetungija), siis teavitatakse sellest 
koduomanikku SMS-i teel. Selliste näidete puhul võib kaudselt arvata, mille jaoks konkreetseid 
isikuandmeid (e-posti, telefoninumbrit) kasutatakse. Samas puudus sedasorti teave ettevõtete 
kodulehekülgedelt (kustkohast eelduslikult seda teavet esimesena otsitakse). 

Soovisime ettevõtetelt ka teada saada, kas nutikodu kasutajal on võimalik nutikodu lahenduses 
kogutud andmeid kustutada, teha neist väljavõtteid või eksportida. Esitatud vastuste pinnalt võib 
järeldada, et valdavalt on isikule võimaldatud juurdepääs nutikodus kogutud andmetele, kuid 
nende andmete eksportimine nutikodu lahendusest välja ei ole kõigi nutikodude puhul võimalik. 
Ainult üks ettevõte märkis, et nutikodu lahenduses koostatud kaamerasalvestisi on võimalik alla 
laadida – samas muude andmete ja parameetrite allalaadimist ei maininud ükski teine ettevõte. 

Nutikodu kasutajate teadlikkuse tõstmine on vajalik, et nutikodu kasutaja saaks ning oskaks ise 
hinnata ja kasutusele võtta need meetmed, mis kaitsevad tema enda kodu privaatsust. 
Arvestades läbiviidud seire tulemusi, soovitame nutikodu lahenduse pakkujatel täiendada oma 
kodulehekülgedel olevat teavet nutikodu ning võimalikest privaatsuse riskidest. Selleks on ka 
kasulik eelnevalt läbi viia võimalike privaatsusriskide hindamine seoses nutikoduga Samuti on 
tervitatav neid privaatsuse kaitsega seotud soovitusi anda nutikodu kasutajale ka nutikodu 
paigaldamise järgselt ning selle jooksul – nt kui ettevõte pakub nutikodu teenuse, mitte ostetava 
„karbitootena“.  

 

Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni 
nõuandekomitee 

Kaja Puusepp, arendusdirektor 

Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsioon avati allkirjastamiseks 
Strasbourgis 28. jaanuaril 1981, Eesti ratifitseeris selle 14. novembril 2001. Konventsiooni 
lisaprotokoll avati allkirjastamiseks 8. novembril 2001 ning selle ratifitseeris Eesti 28. juulil 2009. 

2016. aasta täiskogu istungil olid arutusel Ministrite Nõukogule esitatavate soovituste eelnõud 
suurandmete, terviseandmete kaitse, andmekaitse ja meediakajastuste kohta ning isikuandmete 
kaitse kohta politseitöös. Arutelud suurandmete ja terviseandmete kaitse soovituste osas 
jätkuvad 2017. aastal. 
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