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VAIDEOTSUS 
ja 

ETTEKIRJUTUS-HOIATUS 
avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1874 

 

 
Vaideotsuse ja ettekirjutuse 
tegija 
 

 
Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina-
Aleksandra Lettens 

Vaideotsuse ja ettekirjutuse 
tegemise aeg ja koht 

 
18.11.2015 Tallinnas 
 

 
Vaide esitamise aeg 

 
02.10.2015 
 

Teabevaldaja 

Tallinna Vangla,  

aadress: Magasini 35, 10138 Tallinn 

e-posti aadress: talv.info@just.ee  

 
Teabevaldaja vastutav isik 

 
direktor 

Vaide esitaja (teabenõudja) 
xxxxxxxxxxx,  

aadress: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
RESOLUTSIOON: 
avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lõigete 1 - 3, § 51 lõike 1 punkti 3, haldusmenetluse seaduse 

(HMS) § 85 punkti 2 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 751 lõike 3 alusel  
 
1) teen vaideotsuse rahuldada vaie täielikult; 

2) teen teabevaldajale täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse: 
 

väljastada xxxxxxxxxxxxxx kõikide Tallinna Vangla ametnike e-posti aadressid. 

 

3) määran ettekirjutuse täitmise tähtajaks 02.12.2015. 
 
AvTS § 52 kohaselt peab teabevaldaja ettekirjutuse saamisest alates viie tööpäeva jooksul 

võtma kasutusele abinõud ettekirjutuse täitmiseks ja teatama sellest Andmekaitse 

Inspektsioonile.  
 
 
VAIDLUSTAMISVIIDE: 
Kuivõrd käesoleva otsusega rahuldati vaie täielikult, saab vaide esitaja 30 päeva jooksul 

pöörduda Tallinna halduskohtusse üksnes juhul, kui Andmekaitse Inspektsioon rikkus 

menetlemisel vaide esitaja õigusi muul viisil.  
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Teabevaldaja saab käesoleva haldusakti vaidlustada vaidega Andmekaitse Inspektsiooni 

peadirektorile või Vabariigi Valitsuse seaduse §-s 101 toodud korras. 
 
Ettekirjutuse vaidlustamine ei peata selle täitmise kohustust ega täitmiseks vajalike abinõude 
rakendamist. 
 
HOIATUS: 
Kui teabevaldaja jätab Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutuse täitmata, võib Andmekaitse 

Inspektsioon pöörduda teabevaldaja kõrgemalseisva asutuse, isiku või kogu poole teenistusliku 

järelevalve korraldamiseks või ametniku suhtes distsiplinaarmenetluse algatamiseks.  (AvTS § 

10 lõiked 1 ja 4, § 53 lõige 1). 

 
FAKTILISED ASJAOLUD: 
Andmekaitse Inspektsioonis registreeriti xxxxxxxxxxxx vaie Tallinna Vangla tegevuse peale 

teabenõudele vastamisel.  

 

Vaide kohaselt esitas xxxxxxxxxxxx Tallinna Vanglale teabenõude, milles soovis kõikide 

Tallinna Vangla ametnike kontaktandmeid. Tallinna Vangla vastas teabenõudele öeldes, et 

kõikide ametnike e-posti aadressid on kujul eesnimi.perekonnanimi@just.ee. 

 

xxxxxxxxxxx märgib vaides, et vangla poolt esitatud informatsioon ei vasta tegelikkusele. 

Vaide esitaja avastas, et Tenno Tülli e-posti aadressiks on tenno.tyll@just.ee ning Kirsika 

Hanimägi e-posti aadressiks on kirsika.hanimagi@just.ee.  
 
 
VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 
Tallinna Vanglale saatsin teabenõude 11.08.2015a. Kõigi Tallinna Vangla ametnike 

kontaktandmeid. Vastati 24.08.2015a. NR: 5-18/15/22827-4 ning juhitakse tähelepanu, et kõigi 

ametnike e-posti aadressid on kujul eesnimi.perekonnanimi@just.ee. 

 
Nagu on väidetud, et e-posti aadressid on kujul eesnimi.perekonnanimi@just.ee. Avastasin, et 
Tenno Tüll e-posti aadress ei ole tenno.tüll@just.ee vaid tenno.tyll@just.ee ja Kirsika 
Hanimägi ei ole kirsika.hanimägi@just.ee, vaid kirsika.hanimagi@just.ee jne.  
 
Ei ole täidetud AVTS seadust. Taotlen ettekirjutuse tegemist kohustada Tallinna Vanglat minu 
teabenõue täielikult täita, et teabenõue ei eksitaks ja teabenõue oleks menetletud 
nõuetekohaselt ja täidetud oleks AVTS seadust ning hoiatada, et tulevikus oleks 
tähelepanelikumad. 
 
 
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 
Andmekaitse Inspektsioon ei pidanud vajalikuks Tallinna Vanglalt selgitusi küsida. 
 
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 
AvTS § 3 lõike 1 kohaselt on avalik teave mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale 

jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud 

õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites.  

 

Demokraatliku riigikorralduse tagamiseks ning avaliku huvi ja igaühe õiguste, vabaduste ja 

kohustuste täitmise võimaldamiseks on teabevaldajad kohustatud tagama juurdepääsu nende 

valduses olevale teabele seaduses sätestatud tingimustel ja korras.  
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Tulenevalt AvTS § 9 lg 2 punktist 8 on teabevaldaja kohustatud mitte andma teadvalt eksitavat, 

tegelikkusele mittevastavat või ebaõiget teavet ning kontrollima kahtluse korral  väljastatava 

teabe õigsust ja vastavust tegelikkusele. 

 

On üldteada fakt, et suurem osa e-posti serveritest ei tunnista täpitähti ja täpitähtedega seotud 

e-posti aadresside kirjavahetus ei toimi. Samuti on üldtuntud asjaolu, et Eestis praktiseeritakse 

e-posti aadressides täpitähtede asendamist tavaliste tähtedega. Samas puudub täpitähetede 

asendamisel ühtne praktika, „ü” tähte võib asendada nii „u” tähega kui ka „y” tähega.  

 

Andmekaitse Inspektsioon leidis Tallinna Vangla võrgulehel olevatest ametnike kontaktide 

hulgast „ü” tähe asendamist nii „u” tähega kui ka „y” tähega, millest saab järeldada, et vanglal 

puudub täpitähtede asendamisel ühtne praktika. Seega lisaselgitusteta väide, et kõikide vangla 

ametnike e-posti aadressid on kujul eesnimi.perekonnanimi@just.ee, ei vasta tegelikkusele. 

Kuna ühtse täpitähtede asendamise loogika puudumisel ei piisa ka lisaselgituste andmisest, siis 

tuleb teabenõudjale väljastada kõikide vangla ametnike e-posti aadressid. 

 

 

 

 

Helina-Aleksandra Lettens 

vaneminspektor 
peadirektori volitusel 
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