
Lugupeetavad  Riigikogu  liikmed,  lugupeetav  hr.  siseminister,   head 
konverentsil osalejad,

28. jaanuaril 1981 avati ühinemiseks Euroopa Nõukogu konventsioon Isiku 
kaitsest  isikuandmete  automatsel  töötlemisel.  Eesti  Vabariik  ratifitseeris 
konventsiooni 14. novembril 2001.

Käesoleval  aastal  tähistab  Euroopa  Nõukogu  esimest  korda  28.  jaanuari 
andmekaitse päevana. 

Ühtekokku 24 riiki on planeerinud eriliigilist andmekaitsealast teavitustööd 
kodanike  hulgas  ja  lisaks  siinsele  üritusele  on  seitsmes  riigis  inimesed 
kutsutud osa saama konverentsist.
Mul on hea meel näha, et Teie kõik olete tulnud siia – Tere tulemast!

Õigus isikuandmete kaitsele on üks osa õigusest privaatsusele ehk siis üks 
meie kõigi põhiõigustest. Tegemist ei ole millegi uuega: 1820 keelas lord 
Eldon avaldada arstil  märkmeid  oma patsiendi  kohta,  1868 oli  Prantsuse 
seadustes  ettenähtud  rahaline  karistus  eraelu  puudutavate  andmete 
avaldamise eest. 1890 leiti, et igaühel on õigus olla jäetud omaette.

Esimene  isikuandmete  kaitsega,  nii  nagu  me  seda  täna  tunneme,  seotud 
õigusakt  Euroopas  võeti  vastu  1970.  a.  Hesseni  Liidumaal  Saksamaa 
Liitvabariigis
 
Eesti Vabariigis kehtib isikuandmete kaitse seadus 19. juulist 1996, ometi 
kohtab  veel  tänagi  pisut  ärritatud  ja  võõristavat  suhtumist,  mida  ilustab 
arvamuse avaldus, et uute andmeakaitse nõuete tõttu on organisatsiooni või 
ettevõtte  toimimismehhanismid  vaja  ümber  korraldada.  Ja  nii  küsitakse 
minult siiani, et „noh, kas andmed on kaitstud?” ning mind valdab sügav 
kurbus, et ma sellele küsimusele mõnda vaimukat tüüpvastust välja mõelda 
ei ole suutnud.

Samas 10 aastat tagasi ei olnud veel kasutusel mõisted e-ühiskond, e-riik, e-
valitsus  või  e-teenus.  Tänaseks  on  kogu  ühiskonda  hõlmav  teavitus-  ja 
koolitustöö kandnud vilja – pea kõikjal riigis ja ka väga lai vanuseline skaala 
kasutab töö- ja informatsiooni hankimise vahendina arvutit ja Interneti. Ja 
Eesti Vabariiki tuntakse maailmas kui edukat e-riiki.



Kui 1998ndal aastal esmakordselt sõnastati ja kiideti Riigikogu poolt heaks 
Eesti Infoühiskonna arendamise printsiibid, sai selliseid kokku 14. Läbivaks 
ideeks  oli  kõikide  sektorite,  igakülgne ja  mitmekihiline koostöö 
infoühiskonna arengul,  esmaklauslina sätestati,  et  infoühiskonna areng on 
Eesti  strateegiline  valik,  kusjuures  avalik  sektor  näitab  infoühiskonna 
arendamise  põhimõtete  järgimisel  eeskuju.  Ilma kahtluseta  võib  öelda,  et 
seda põhimõtet on edukalt järgitud, avaliku sektori e-teenuste juurutamisel 
on  oldud koguni nii edukas, et Eestit teatakse kui ühte valdkonna edendajate 
liidrit.  See  on suurepärane saavutus  ja  selle  üle  on  põhjust  uhkust  tunda 
kõigil neil, kes on andnud panuse e-ühiskonna edendamiseks, aga ka igal 
eestlasel.

Nende  samade  sõnastatud  põhimõtete  juurde  tagasi  tulles  tahan  ma 
meenutada veel ühte neist, see kõlas järgmiselt: Infoühiskonna areng ei tohi  
vähendada kodanike turvatunnet, tagatud peab olema inimeste põhiõiguste  
kaitse, isikuandmete ja identiteedi kaitse ning mitteaksepteeritavate riskide  
maandamine info- ja kommunikatsioonisüsteemides.

On  selge,  et  loodavates  süsteemides  ei  ole  võimalik  täielikult  ära  hoida 
isikuandmete  väärkasutamist,  kuid  samas  tundub  mulle,  et  isikute 
kaasamisel tema andmete kaitsmisse ollakse jäänud poolele teele. Siin kohal 
oleks hea vaadata x-tee lahendust nii nagu ta täna kasutajale paistab. Praegu 
saab üle x-tee teha päringut 20sse andmekogusse ja registrisse. Samas vaid 
ühes, Kodanondsus- ja Migratsiooniamet omal, saate Te vaadata, kes on Teie 
kohta päringuid teinud. Ja ka seal ei ole Teil võimalik näha, mis eesmärgil 
päring tehti. Samuti siit puudu suurim isikuandmete töötleja - Statistikaamet. 

E-lahendusi puudutavate riskide maandamiseks ei piisa, et igast tegevusest 
riigiinstantsis jääks maha kindel märk, mis soovitavalt võiks olla varustatud 
ka  tegevust  teostanud (vastutava)  ametniku digitaalallkirjaga.  Vaid,  et  ka 
isikul  oleks  lihtne  ligipääs  sellistele  andmetele.  See  võimaldaks  oluliselt 
suurendada  süsteemide  läbipaistvust  ja  tagada  kontrollitavust  nii 
andmesubjektide endi poolt kui vajadusel ka pädevate asutuste poolt.
Möödunud aasta lõpul kogunesid Londonis andmekaitse järelevalve asutuste 
esindajad.  Kui tavaliselt  iga-aastasel  töökohtumisele eelneval  konverentsil 
räägitakse mitmetest  erinevatest  probleemidest,  siis  seekordsel  kohtumisel 
oli teemasi 1 – räägiti ´jälgimisühiskonnast´. 



Jälgimisühiskond  kõige  üldisemalt  on  selline  ühiskondlik  korraldus,  kus 
need  organisatsioonid  ja  valitsusasutused,  kes  meie  ühiskondlikku  korda 
mõjutada  suudavad,  kasutavad  tehnilisi  jälgimist  võimaldavaid  vahendeid 
isikute  kohta  informatsiooni  hankimiseks  ja  salvestamiseks.  Saadav 
informatsioon  saab  organiseeritud  ja  struktureeritud,  sorteeritud, 
selekteeritud ja kategoriseeritud teatud märksõnade alla. Sisuliselt tähendab 
see jälgimise all olevale isikule, et tema kohta omatakse informatsiooni iga 
tema liigutuse ja tegevuse kohta. Hästi organiseeritud teave kasutatakse aga 
baasinformatsioonina  otsuste  juures,  mis  mõjutavad  meie  elu  kõige 
üldisemalt – need otsused puudutavad meie õigusi, võimalusi saada toetust, 
tööd,  kaupu  ja  teenuseid,  samuti  ka  kohtumenetluse  andmeid. 
Jälgimisühiskonnast ei räägita rahvusvahelistes ringkondades enam tuleviku-
kõneviisis, me elame selles juba praegu. Et selline mõtisklus ei tunduks väga 
paranoilisusse  kalduvana,  mõtleme  korraks,  millised  on  kõige 
igapäevasemad jälgimisühiskonna ilmingud ...
Jälgimiskaamerad,  mis  on  nimetatud  kenasti  turvakaamerateks,  asuvad 
Londonis kõikjal– avalikes hoonetes, kaubatänavail, teedel ja ka piirkonnas, 
kus  on  sinu  kodu  -  viimane  peaks  olema  sinu  privaatsfäär,  kindlus! 
Kaamerad on igapäevaga järjest võimsamad, nad on võimelised äratundma 
sinu autonumbri  ja  järjest  enam ka  isikute  nägusi.  On teada,  et  Londoni 
linnas  on  rohkem jälgimiskaameraid,  kui  terves  Ameerika  Ühendriikides 
kokku ja nad teevad oma tööd 24h/7 päeva nädalas. Lisaks tasub mainida 
kriminaalhoolduse  all  olevate  inimeste  elektronkiipe,  mis  on  mõeldud 
kindlustama isikuile määratud reźiimi täitmist; Lisaks võetakse arreteeritud 
isikuilt  DNA  proov,  mis  säilitatakse  olenemata  sellest,  kas  järgneb 
süüdimõistmine või mitte; Järjekindlalt küsitakse isikut tõendavat dokumenti 
ning arvestades saadavat teenust,  säilitatakse palju andmeid kuskil baasis; 
Inglismaa valitsus on lähiajal plaaninud tutvustada biomeetrilise ID kaardi 
süsteemi (sõrmejäljed ja  silmaiiris),  mille  andmed saavad lingitud suurde 
isikuandmeteandmebaasi.1 Rääkida  võiks  ja  saaks  veel  reisimise 
korraldusest,  kus  talletatakse  andmestik  –  kes  olen,  kuhu  lähen,  kellega 
reisin,  mida  ma kaasas  kannan –  see  kõik  kontrollitakse  ja  salvestatakse 
mõnda lahtrisse ja kategooriasse. 
Need nimetatud on vaid mõned väljundid, mis kõik teenivad eesmärki muuta 
meie  ühiskond  turvalisemaks...  Aga  kas  see  püstitatud  eesmärk  mitte  ei 
pöördu selle tendentsi arenenedes hoopis teist pidi – jälgimise ühiskond ei 
ole  ju  turvalisuse  sünonüüm.  Mis  saab  isiku  põhiõigusest  olla  jäetud 
omaette?  Jägimisühiskonna  pooldajate  lemmikargument  on,  et  kui 
1 Allikas: http://www.privacyconference2006.co.uk/files/report_eng.pdf



pahatahtjad teavad, et nende tegevus võib pälvida jälgijate tähelepanu, siis 
nad enne mõtlevad kui  midagi teevad. Ei mõtle või on neil ükskõik!
Samas  on  täheldatud,  et  jälgimisühiskond  tekitab  inimestes  hoopis 
ebakindlust  –  kui  käib  selline  totaalne  jälgimine,  siis  ei  toimu  see  ju 
ilmaasjata, järelikult on mul põhjust midagi karta. Aga mida...?
Mitte ükski Londonis arutatud teemadest ei ole midagi sellist, mis oleks uus 
või  enneolematu  Eestis.  Ka  Eesti  puhul  ei  saa  enam  rääkida 
jälgimisühiskonda jõudmisest. Nüüd on ajaloolaste ülesanne kindlaks teha, 
millal me sinna jõudsime.
Siiani  on  õnnestunud  nn  keskandmebaasi  vältida  või  vähemalt  selle 
juurutamist edasi lükata. Kuid samas: juba on avaldatud soovi hakata video-
salvestama kohalike omavalitsuste istungeid, kuid arvestades asjaolu, et just 
kohalikul  tasandil  lahendatakse  eraisikute  paljud  mured,  siis  oleks  sellel 
kandjal rohkesti isikute delikaatseid isikuandmeid, mis kergesti volitamata 
kätesse sattuda võivad; Mitmes Eesti koolis on uksekaartide süsteemid, mis 
võimaldavad  jälgida  lapse  liikumist,  viiakse  sisse  isegi  biomeetrilisi 
turvaseadmeid  ja  turvakaameraid  salvestamaks  kooli  koridore  ja 
raamatukogusid  ning  varsti  on  alates  koolipõlvest  saadik  võimalik 
kaardistada  isiku  söömis-  ning  lugemisharjumusi.  Ka  loodav  e-tervis  on 
eelkõige terviseteenuse osutaja, mitte selle saaja keskne.
Kui meie tööloleku ja vabaaja veetmise harjumusi analüüsitakse spetsiaalse 
tarkvara poolt  ja saadav tulemus näiteks mõnele ettevõtjale müüakse, siis 
selle tulemusena seaksin ma kahtluse alla selle, kelle otsus ja valik, see teie 
valitud teenuse või kauba ost on? 
Tahaksin ma teid, mitte niivõrd nende tondijuttudega hirmutada, vaid minu 
ja Andmekaitse Inspektsiooni soov on, et  enne, kui meie elu täiel  määral 
linkideks,  lahtriteks  ja  numbriteks  jaotatakse,  tundke  huvi,  miks  teie 
andmeid küsitakse, miks just selliseid, mis on teie isikuandmete kogumise 
eesmärk, kuidas ja kus neid salvestatakse ja kes nendele ligi pääseb. 
Olles eesrindlik E-riik peaksime me väga tõsiselt kaaluma, et meie edu meie 
enda  vastu  ei  pöörduks  nii,  et  meil  puudub  igasugune  vaba  tahe  ja 
privaatsus.


