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VAIDEOTSUS 
avaliku teabe asjas nr 2.1-3/16/32 

 

 
Otsuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina-
Aleksandra Lettens 
 

Otsuse tegemise aeg ja koht 
 
08.02.2016 Tallinnas 
 

 
Vaide esitamise aeg 
 

 
05.01.2016 

Teabevaldaja 

Sotsiaalkindlustusamet, 

aadress: Endla 8, 15092 Tallinn 

e-posti aadress: info@sotsiaalkindlustusamet.ee  

 
Vaide esitaja 

 

xxxxxxxxxxxx, 

aadress: xxxxxxxxxxxxxx 

 
RESOLUTSIOON: 
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lg 1 punkti 1 ning haldusmenetluse seaduse (HMS) § 85 

punkti 4 alusel  
otsustan: 

1) jätta vaie rahuldamata; 

2) teha vaideotsus teatavaks vaide esitajale ja teabevaldajale. 
 
VAIDLUSTAMISVIIDE: 
Vaide esitaja saab käesoleva otsuse vaidlustada 30 päeva jooksul, esitades 

halduskohtumenetluse seadustiku kohase kaebuse Tallinna Halduskohtusse. Vaideotsuse 

tühistamist saab nõuda üksnes koos teabevaldajalt teabe väljastamise nõudega, mis jäi 

vaideotsusega rahuldamata. 
 
FAKTILISED ASJAOLUD: 
Andmekaitse Inspektsioonis registreeriti xxxxxxxxxxxxxx vaie Sotsiaalkindlustusameti     

tegevuse peale teabenõudele vastamisel.  

 

Vaide kohaselt esitas xxxxxxxxxxxxx 09.12.2015 Sotsiaalkindlustusametile taotluse, milles 

soovis koopiaid ekspertiisitaotlustest, nimetatud taotlus sisaldas endas ka teabenõuet, millega 

sooviti koopiat 09.12.2015 Sotsiaalkindlustusametile esitatud taotlusest. Vaide esitaja sõnade 

kohaselt ei ole Sotsiaalkindlustusamet teabenõuet täitnud. 

 

Andmekaitse Inspektsioon koostas Sotsiaalkindlustusametile järelepärimise selgitamaks 

vaides toodud asjaolusid. 
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VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 
Esitasin Lp. Sotsiaalkindlustusametile 09.12.15.a. (NR:399) teabenõude millega soovisin 

koopiaid ekspertiisitaotlustest mille esitasin 28.10.15.a ja 29.10.15.a. ning soovisin antud 

teabenõudest koopiat. 

 

Ei ole täidetud AVTS seadust. 

 

Taotlen ettekirjutuse tegemist kohustada Lp. Sotsiaalkindlustusametil väljastada antud 

koopiad ekspertiisitaotlustest ja teabenõudest koopiat. 
 
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 
Esitasite meile järelepärimise seoses xxxxxxxxxxx vaidega Sotsiaalkindlustusameti poolt 

teabenõudele vastamata jätmise kohta.  

 

Sotsiaalkindlustusametis viidi läbi menetlus teabenõudele vastamata jätmist põhjustanud 

asjaolude välja selgitamiseks. Menetluse tulemuse põhjal saab järeldada, et xxxxxxxxxxx 

teabenõudele vastamata jätmine ei olnud teabenõude tahtliku või põhjendatud täitmata 

jätmisega, vaid inimliku eksimusega.  

 

Xxxxxxxxxxx  saatis Sotsiaalkindlustusametisse posti teel 09.12.2015 koostatud avalduse, mis 

registreeriti Sotsiaalkindlustusameti dokumendihaldussüsteemis 11.12.2015. Saadetud 

avalduse ühel küljel oli taotlus puudega isiku kaardi taotlemiseks, teisel küljel aga 

teabenõudena määratletav avaldus väljastada xxxxxxxxxxx tema poolt varem esitatud 

ekspertiisitaotluse ja ka kõnealuse teabenõude koopiad. Kuna puudega isiku kaardi taotlus on 

valdavalt lehe ühel küljel, ei märganud asjaajamise spetsialist lehe teisel küljel olevat 

teabenõuet ning edastas menetlejale tööülesandeks ainult puudega isiku kaardi taotluse. 

Taotluse teisel küljel olevat teabenõuet ei märganud ka puudega isiku kaardi taotlust 

menetlenud ametnikud, mistõttu xxxxxxxxxxx väljastati 23.12.2015 aadressile xxxxxxxxxxxxx 

ainult puudega isiku kaart.  

 

Tänaseks on viga parandatud, 26.01.2016 saadeti xxxxxxxxxxxx vastavalt teabenõudele 

koopiad esitatud ekspertiisitaotlusest ning teabenõudest.  

 

Analoogsete juhtumite vältimiseks on Sotsiaalkindlustusamet vaadanud üle sissetulevate 

taotluste menetlusse edastamise protsessi. Samuti on juhitud menetlejate tähelepanu sellele, et 

isikud võivad esitada taotluseid vabas vormis ja vabalt valitud andmekandjal.  

 

 
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 
Kuna teabenõue on vaidemenetluse käigus täidetud ja küsitud teave teabenõudjale väljastatud, 

jätab Andmekaitse Inspektsioon antud vaide rahuldamata. 

 

 

 

Helina-Aleksandra Lettens 

vaneminspektor 
peadirektori volitusel 


