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1. Seire taust 
Alates 2001. aastast reguleerib avaliku sektori tegevuse läbipaistvust avaliku teabe seadus.  Selle seaduse eesmärgiks on tagada üldiseks kasutamiseks mõeldud teabe avalikkus võimalusega igaühel sellisele teabele juurde pääseda. Kohaliku omavalitsuse üksuse tegevuse avalikkus ja läbipaistvus on üks olulisemaid põhimõtteid, mis tagab demokraatliku riigikorralduse ning igaühe õiguste ja vabaduste teostamise. Üheks olulisimaks printsiibiks teabe avalikustamisel on avaliku sektori kohustus oma tegevuse käigus saadud teave avalikustada seda küsimata, üheks selliseks teabe avalikustamise väljundiks on asutuse võrguleht. Kehtiv seadusandlus seab avalikule sektorile informatsiooni avalikustamise osas võrgulehtede kaudu laia nõuete ringi. Avaliku teabe seadus loetleb 32 teabe liiki, mida tuleb võrgulehel kajastada. 
2. Millal, mida ja kuidas seirati? 
2009. aasta oktoobris viis Andmekaitse Inspektsioon läbi avaliku teabe seaduse täitmise seire, mille käigus hinnati kõikide kohalike omavalitsuste võrgulehtede vastavust avaliku teabe seaduse nõuetele. Kohaliku omavalitsuse üksuste abistamiseks nimetatud valdkonna korrastamisel ja arendamisel tegi inspektsioon seirest olulisemate  tähelepanekute  ja järeldustega kokkuvõtte ning saatis selle kõikidele omavalitsustele üle Eesti.   Samasisulise järelseire viis inspektsioon läbi mais 2010. 
Avaliku teabe seaduse § 28 lõikes 1 sätestatud ulatuslikust teabeliikide loetelust, mida kohalikud omavalitsused on kohustatud võrgulehtedel avalikustama, kontrolliti järgnevat: 
	riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning nende struktuuriüksuste põhimäärused;
	riigi ja kohaliku omavalitsuse ametnike ametijuhendid;

riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste koosseisud ja neis asutustes ettenähtud ametikohti täitvate ametnike ees- ja perekonnanimed, haridused ja erialad, telefoninumbrid ning elektronpostiaadressid;
andmed riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste täitmata ametikohtade kohta;
andmed riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste juhtide vastuvõtuaegade kohta;
	asutuse dokumendiregistri olemasolu.
Seadustest tulenevate nõuete täitmise kindlakstegemiseks koostati  uuritavate tunnuste loetelu eesmärgiga määrata selle olemasolu või puudumine kohaliku omavalitsusüksuse võrgulehel. 
3. Seire eesmärgid 
Seire ”Kontaktteabe kättesaadavus kohalike omavalitsuste võrgulehtedel” ülesandeks oli hinnata kohalikele omavalitsustele avaliku teabe seadusega kehtestatud nõuete täitmist, kitsamalt elanikkonna parema teenindamise tagamiseks teabevaldaja kontaktteabe avaldamist võrgulehtedel.
4. Seire kokkuvõte olulisemate tähelepanekutega  
4.1 Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning nende struktuuriüksuste põhimäärused
Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused on kohustatud oma võrgulehel avalikustama asutuse ja selle struktuuriüksuste põhimäärused (AvTS § 28 lg 1 p 3). 
Kuigi põhimäärused võivad leiduda näiteks asutuse dokumendiregistris, pole nende otsimine sealt lihtne ülesanne ning ei täida antud juhul ka seaduse mõtet. Andmekaitse Inspektsiooni  avaliku teabe seaduse üldjuhendi § 46 kohaselt on  AvTS §-s 28 sätestatud teave võrgulehe põhiteave ja lubamatu on seda avaldada üksnes asutuse dokumendiregistri või asutuse õigusaktide andmekogu kaudu.  Juhul, kui dokumentide täistekstid on dokumendiregistris, peaks neile juurdepääs avanema ka vastava teema sisulehelt, et veebilehel avalikustamise nõuet täita ja  samas teed huvipakkuva infoni lühendada. Samuti peaksid kohaliku omavalitsuse asutuste ning nende struktuuriüksuste põhimäärused olema võrgulehel esitatud konkreetse pealkirjaga, mitte aastate kaupa grupeeritud dokumentide loetelus.
Võrreldes sügisseirega saab mais läbi viidud järelseire tulemusena öelda, et  nimetatud nõue on enamasti täidetud. 
4.2 Riigi ja kohaliku omavalitsuse ametnike ametijuhendid
Ametijuhendite avalikustamise kohustus tuleneb AvTS § 28 lg 1 punktist 5. Märkima peab, et ametijuhendid peavad olema avalikustatud kõikide asutuse koosseisu kuuluvate ametikohtade – nii täidetud kui täitmata – puhul. Kui ametijuhend puudub, siis asendab seda vastava ametniku töökohustuste sätestamisel asutuse või struktuuriüksuse põhimäärus (nt vallavanema puhul) ning sellele tuleb ka viidata. Kui ametijuhendid on muutmisel, tuleb avalikustada nende kinnitamiseni kehtivaid (vanu) juhendeid, ehk vanade juhendite asendamisel uutega ei tohi tekkida ajalist tühimikku. 
Järelseire näitas, et ametijuhendite avaldamise nõuet täideti võrreldes sügisseirega üldiselt paremini, kuigi valdavaks puuduseks oli nende osaline esitamine. 
Seiratud kohalike omavalitsuste hulgas leidus ka neid, kel ametijuhendeid asendas tööülesannete kirjeldus ametniku kontaktandmete juures. Sellisel viisil  töökohustuste  esitamine on küll kasutajasõbralik, kuna annab inimesele infot ametniku tegevusvaldkonnast, ent seda ei saa pidada avaliku teabe seadusega kooskõlas olevaks lahenduseks. 
4.3 Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste koosseisud, ametikohti täitvate ametnike ees- ja perekonnanimed, haridused ja erialad, telefoninumbrid ning elektronpostiaadressid
Avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punkt 6 näeb ette, et avalikustada tuleb ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuses ettenähtud ametikohti täitvate ametnike ees- ja perekonnanimed, haridus ja eriala, telefoninumbrid ning elektronpostiaadressid. 
Kohustus avalikustada asutuse koosseisud ei ole täidetud, kui on avalikustatud vaid asutuses töötavate töötajate nimekiri. Asutuse koosseis hõlmab endas nii täidetud kui ka täitmata ametikohti ja abiteenistujaid. 
Haridusandmete esitamisel peavad olema lisatud ka andmed omandatud eriala kohta. Seire tulemusena selgus, et kõige rohkem oli eksimusi just ametnike haridust ja eriala puudutava teabe avalikustamise osas. Teise probleemina võib nimetada informatsiooni liigset killustatust.
4.4 Andmed riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste täitmata ametikohtade kohta
Vastavalt avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punktile 19 on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused kohustatud avalikustama andmed asutuse täitmata ametikohtade kohta. 
Täitmata ametikohtade puudumisel on nõutav seda märkida. Täitmata ametikohad avalikustatakse üldises koosseisunimistus ametikohana, kus teenistuja nime asemel on märge „ametikoht täitmata“. Täitmata ametikohtade avalikustamise nõue ei ole kaetud rubriigiga „Tööpakkumised“, sest kõigile täitmata ametikohtadele ei ole tavaliselt konkurssi kuulutatud. Avaliku teabe seaduse täitmise üldjuhend § 51 lk 20. 
4.5 Andmed riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste vastuvõtukorralduse kohta
Nõude avaldada asutuse vastuvõtuajad sätestab AvTS § 28 lg 1 p 24. Avaliku teabe seaduse täitmise üldjuhend § 57 lk 21. 

Järelseire näitas, et valdavalt oli teave vastuvõtukorralduse kohta avaldatud selgelt ja nõuetekohaselt.   
4.6 Asutuse dokumendiregistri olemasolu
Dokumendiregistri asutuse võrgulehele paigutamise kohustus tuleneb AvTS § 28 lg 1 punktist 31. See on oluline töövahend tagamaks asutuse tegevuse avalikkust ja ligipääsu avaliku teabe juurde.  Seire käigus kontrolliti vaid dokumendiregistri olemasolu või puudumist, mitte sisulist vastavust AvTS nõuetele. 
Dokumendiregistrile sätestab nõuded avaliku teabe seaduse § 12. Eelnimetatud paragrahvi lõike 4¹ kohaselt tuleb dokumendiregistris registreeritud digitaalsetele dokumentidele võimaldada juurdepääs dokumendiregistri kaudu, juhul, kui neile pole kehtestatud juurdepääsupiirangut.  See tähendab, et dokumendiregistri kaudu peab olema võimalik dokumentidega tutvuda. Samuti peab olema dokumendiregistril otsingumootor, mille kaudu on võimalik dokumente erinevate rekvisiitide kaudu otsida. Vajaliku dokumendi leidmise lihtsustamiseks peab dokumendiregistri pidaja looma dokumentide leidmise hõlbustamiseks sisujuhi ja kasutusjuhendi ning tagama dokumendi leidmise infotehnoloogilise otsingusüsteemi abil ületekstiotsinguga metaandmetest ehk registri avalikust vaatest.
Tabeli kujul dokumendiregistri pidamisel on küll võimalik saada teavet, milliseid dokumente on omavalitsus saanud, koostanud või väljastanud, kuid selline dokumendiregister ei vasta seaduses sätestatud nõuetele. 
Vaatamata sellele, et avaliku teabe seadus kehtib juba aastast 2001, pole kõikidel kohalikel omavalitustel siiani dokumendiregistrit. Järelseire käigus ilmnes, et 227-st puudub digitaalne dokumendiregister 20 omavalitsusel. Näiteks puudus Lääne-Virumaal dokumendiregister 1 vallal, samuti Harju- ja Pärnumaal. Jõgevamaal ja Ida-Virumaal polnud dokumendiregistrit 2 vallal, Saaremaal 5 ning Tartumaal 8 omavalitusel. Dokumendiregistri loomiseks vajalike IT-lahenduste soetamise võimatust  põhjendatakse peamiselt raha nappusega.  
5. Kokkuvõtteks 
Avaliku teabe seaduse § 28 lõikes 1 toodud põhiteave, mis asutuse võrgulehel avaldatakse, peab olema hõlpsasti leitav.  Avaldamine ei ole nõuetekohane, kui kõnealust põhiteavet (näiteks asutuse koosseisu, asutuse ja selle struktuuriüksuste põhimääruseid) tuleb otsida dokumendiregistrist või omavalitsuse õigusaktide otsingusüsteemist.
Teabe avaldamata jätmist ei saa põhjendada võimaliku struktuurireformi läbiviimisega. Asutuses ei saa olla vaakumit, mil puuduvad kinnitatud põhimäärused, koosseisud, ametijuhendid, kontaktandmed jms. 
227-st omavalitsusest esines puudusi 114-l võrgulehel. Läbivalt eksiti koosseisuliste ametnike ametijuhendite avaldamise nõude vastu esitades neid vaid osaliselt, haridusandmete osas  puudus valdavalt teave omandatud eriala kohta. Lehtedel puudus tihti ka teave täitmata ametikohtade osas. Asjaomastele asutustele saatis inspektsioon ettepanekud avaliku teabe seaduse paremaks rakendamiseks, milles ühtlasi osundati konkreetsel võrgulehel esinevatele puudustele.  
Kontaktteabe nõuetekohast ja samas kasutajasõbralikku esitamist selgitab inspektsiooni   äsjakoostatud „Avaliku teabe seaduse täitmise üldjuhendi“ 4. peatükk lehekülgedel 19-22. Hõlbus võrguteave selle kohta, kuhu ja kelle poole erinevate probleemidega pöörduda toob avaliku võimu kodanikele lähemale. Ennetava tegevusega püüame avaliku sektori asutusi aidata pidevas muutumises võrguteavet avaldada usutavasti senisest veelgi paremini. 
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