
Siseminister Kalle Laaneti avakõne Andmekaitse Inspektsiooni konverentsil  
"Isikuandmete kaitse ja E-Riik"

 

Austatud konverentsil osalejad, head kolleegid!

Tõenäoliselt on siseministril austav võimalus avada seesugust konverentsi täna 

viimast  korda,  sest  Vabariigi  Valitsus  on  otsustanud,  et  andmekaitse  inspektsiooni 

suurema sõltumatuse tagamise eesmärgil viiakse asutus siseministeeriumi haldusalast 

justiitsministeeriumi  alla,  vältimaks  viimase  kuulumist  ühte  haldusalasse  politsei 

asutustega. Pean seda sammu õigustatuks, sest kui ühe asutuse tegevus on täielikult 

suunatud   andmekaitse  jälgimisele,   siis  teise  tegevuse  edukus  sõltubki  andmete 

kogumisest.

Infotehnoloogia ja meedia-ajastul reguleerib isikuandmete kaitse ühelt poolt 

juurdepääsu avalikuks kasutamiseks mõeldud teabele, teiselt poolt peab aga tagama 

inimeste eraelu puutumatuse. Selle ülesande täitmine pole kergete killast, sest  piir 

era- ja avaliku sfääri vahel kaldub pidevalt sellesama kõikjale ulatuva meedia mõjul 

ähmastuma. 

Inimesed  kurdavad  õigusega,  et  nende  eraellu  puutuvad  andmed  ja  seigad 

satuvad  liigagi  kergelt  avalikku  käibesse.  Kui  inimene  avastab  oma  postkastist 

reklaamvoldiku,  mis  mingi  kauba  või  teenuse  reklaamimisel  arvestab  tema  iga, 

tervislikku  seisundit,  sissetulekuid,  siis  ei  saa  seda  muudmoodi  tõlgendada,  kui 

vastavate andmete lekkimisena. 

Eesti võib end infoühiskonna arendamisel vägagi edukaks riigiks pidada: meil 

on ju juba miljon ID-kaarti, e-hääletamine, raamatukogude internetistamine, avalikud 

internetipunktid, avalik WiFi jne. 

Edu märgiks on ka arvuti- ja internetikasutajate hulk. Emori uuringu järgi sel 

kevadel kasutab internetti 60 protsenti elanikest. Internetipangandusel on kindel koht 

meie igapäevaelus.  Kõnekas on ka fakt,  et  eelmisel aastal  täideti  üle  80 protsendi 

tuludeklaratsioonidest internetis ning enam makstud raha tagastati netideklaratsiooni 

esitanuile viie päeva jooksul. Oleme vaieldamatult siin eeskujuks kogu maailmale. 

Kodanik tunneb riigi kohalolekut sõltumata sellest, kus ta ise parasjagu viibib. 

E-teenuste  edasisel  arendamisel  tuleb  kindlasti  uurida  ka  võimalike  kasutajate 

vajadusi. Viies elektrooniliseks esmajärjekorras enim kasutatavad avalikud teenused, 

on ka kodaniku võit kõige suurem. 
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Ent igal edul on ka oma hind.  Andmete lekkimine, millele kõne algul viitasin, 

on selles kujuteldavas hinnatabelis üks nö odavamaid riske.  Teame hästi, kui oluline 

on andmekaitse riigi sise- ja välisjulgeoleku aspektist.  Infoajastu  negatiivseteks ja 

lausa  ohtlikeks  kaasnähteks  on  impersonaalsus,  mis  võimaldab kergemini  õhutada 

inimeste vahelist vaenu ja inimestega manipuleerida. Internet on endaga toonud kaasa 

uue kuriteoliigi – häkkerluse. Igapäevaseks on saanud uudised  interneti kaudu aset 

leidvatest murdvargustest inimeste ja firmade pangakontodesse, keerukate skeemide 

loomisest, vältimaks riigimakse. 

Tõtt-öelda on isegi raske prognoosida riskide arengut ja määra, mida tohutult 

kiiresti  arenev  elektrooniline  andmevahetus,  kogu  maailma  võrgustumine  endaga 

toob.  Üheks saatuslikumaks ohuks näib kujunevat  terrorismi „kolimine“ internetti. 

Tänapäeval pole mingi probleem korjata veebist kokku nii pommi valmistamise ained 

kui  ka  erinevad  tehnoloogiad.  Interneti  kaudu  käib  ka  paljude  erinevate 

äärmusrühmituste juhtimine.

Sel  taustal  tegelemine  andmekaitsega  on  suureks  väljakutseks  vastava  ala 

asjatundjatele ja ametnikele.  

Riigikogus  praegu  lugemisel  oleva  isikuandmete  kaitse  seaduse  muutmise 

seaduse  eelnõu  eesmärgiks  on  andmekaitse  nõuete  viimine  vastavusse  Schengeni 

nõuetele enne Schengeni hindamismeeskonna kordusvisiidi toimumist märtsis 2007. 

Andmekaitse  valdkonna  suurimaks  väljakutseks  lähiaastatel  ongi  Eesti 

ühinemine Schengeni  viisaruumiga.  Eesti  Schengeniga liitumist  hinnanud Euroopa 

Liidu eksperdid on ühena kolmest probleemist välja toonud andmekaitse korralduse 

puudusi. Schengeni viisaruumi keskseks süsteemiks on Schengeni infosüsteem, mis 

liigutab Euroopa Liidu liikmesriikide vahel väga suurt hulka isikuandmeid, seega on 

meie kõigi huvides, et seda informatsiooni kasutataks õiguspäraselt. 

Schengeni  lepingu  eesmärk  on  isikute  vaba  liikumise  tagamine  Schengeni 

ruumis.  Praktikas  tähendab  see,  et  piirikontrolli  lepinguga  ühinenud  riikide 

sisepiiridel ei toimu ning kontrolli vähenemisest tulenevaid võimalikke negatiivseid 

tagajärgi vähendatakse kompensatsioonimeetmete abil. Kompensatsioonimeetmeteks 

on Schengeni infosüsteem, tugevdatud kontroll välispiiridel, välismaalaste siseriiklik 

järelevalve, piireületav politseikoostöö ning ühine õigussüsteem.

Andmekaitsevaldkonna olulisust näitab seegi, et tänasel päeval on see Eesti 

Vabariigis reguleeritud rohkem kui 150 õigusaktiga. Käesoleva ajani on isikuandmete 

kaitsega Eestis tegelenud ainult Andmekaitse Inspektsioon, kuid valdkonna tähtsuse 
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kasvuga seoses peaks oluliselt  suurenema ka isikuandmete töötlemisega tegelevate 

asutuste vastutus. 

          Andmete kaitse üks olulisemaid alustalasid ongi vastutus. Kui meil on olemas 

vastutaja, siis on ka, kellelt nõuda kaitse toimimist või sündinud kahjude hüvitamist. 

Andmete  kaitseks  on  võimalik  rakendada  väga  erineva  kaaluga  kaitsemeetmeid. 

Oluline  on,  et  meetmed moodustavad tervikliku kaitsesüsteemi.  Ei  ole  mõtet  teha 

andmetest turvakoopiaid, kui me ei oska või ei saa neid hiljem taastada. Pole kasu 

tulekustutist, kui keegi tulekahjust teada ei saa ja õigel ajal kustutama ei torma.

Ent  oleme  kogenud,  et  elektroonilises  keskkonnas  ei  piisa  isegi  selgelt 

määratletud vastutusest. Ootamatult keeruline võib olla vastutaja tuvastamine. Arvuti 

ei tunne kasutajaid nägupidi, vaid kasutajanime järgi. Seetõttu on oluline hoida päris 

inimene  ja  tema  elektrooniline  identiteet  usaldusväärselt  vastavuses.  Palju  sõltub 

andmete kaitse sellestki, mida inimene teeb või tegemata jätab. Seetõttu on mõistlik 

läbi mõelda ja kehtestada reeglid inimese käitumise juhtimiseks. 

Tulemusliku andmeturbe eelduseks on rutiinselt järgitavad protseduurid, mis 

peavad  kehtima  kõigile  firma  või  riigiasutuse  töötajatele. Andmekaitse  algab 

suhtumisest.  Väga  oluline  on  see,  et  kõik  töötajad,  juhist  koristajani,  saavad  aru 

andmekaitse olulisusest ning annavad oma parima info kaitsmiseks. Võib kehtestada 

väga elegantseid protseduure ja võtta kasutusele arvukalt meetmeid, aga kui inimesed 

andmekaitset  vajalikuks  ei  pea,  pole  protseduuridest  ja  ennetavatest  meetmetest 

mingit kasu.

Isikuandmete kaitse alane regulatsioon Eesti õigusruumis on kehtinud juba 10 

aastat. Nn kohanemisperiood hakkab läbi saama ning isikuandmete töötlejail on olnud 

piisavalt aega regulatsioonist tulenevaid nõudmisi oma töös rakendada. Tasapisi on 

isikuandmete  töötlemise  osapooled  ühelt  poolt  hoolikamalt  hakanud suhtuma oma 

kohustustesse ja teiselt poolt teadvustanud oma õigusi.

Seetõttu  tervitan  ka  Andmekaitse  Inspektsioonis  algatatud  halduspraktika  ja 

karistuspoliitika  karmistamist  oluliste  isikuandmete  töötlemise  nõuete  rikkumiste 

suhtes.  Siiski  peab  inspektsioon  oma  edasisel  tegevusel  leidma  sobiva  tasakaalu 

ennetava tegevuse ning järelevalve tegevuse vahel. Ennetav tegevus hõlmab endas nii 

kodanike teadlikkuse tõstmist kui ka osalemist erinevates töögruppides ja õigusaktide 

eelnõudele arvamuse andmises.

3



        Üldsuse teadlikkuse tõstmine on ennetavas tegevuses olulise tähtsusega, kuna 

inspektsiooni ametnike poolt koolituste läbiviimine aitab mõista valdkonna olemust 

ning sellest tulenevaid kohustusi ja nõudeid nii andmete töötlejatel kui ka subjektidel. 

Järelvalveasutuse  iseloomust  tulenevalt  on  Andmekaitse  Inspektsiooni 

kohustus jälgida ja abistada inimesi mõistmaks oma õigusi eraelu puutumatusele ja 

õigusele saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni.

           Arengu näitajate on inspektsioonile varasemast suuremas hulgas laekuvad 

avaldused, märgukirjad, järelepärimised, kaebused, vaided. See omakorda tõestab, et 

valdkonna teadlikkus on kasvanud.

Teiseks  oluliseks  näitajaks  pean  asutuse  järelevalvetegevuse   laiendamist. 

Loodan, et mõne aja pärast ongi Andmekaitse Inspektsioon muutunud registreerijast 

järelevalveastutuseks. 

Teel  selleni  on  järjekordseks  verstapostiks  ka  tänane  konverents,  millele 

soovin igati õnnestumist.

Tänan tähelepanu eest!
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