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VAIDEOTSUS 

avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/19/457 
 

 
Otsuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Sergei Miller 
 

Otsuse tegemise aeg ja koht 
 
08.03.2019, Tallinn 
 

 
Vaide esitamise aeg 
 

 
01.02.2019 (registreeriti 01.02.2019) 

Teabevaldaja 

Tallinna Tööstushariduskeskus 

aadress: Sõpruse pst 182, 13424 Tallinn 

e-posti aadress: info@tthk.ee  

Vaide esitaja 

 

XXX 

e-posti aadress: XXX@gmail.com  

 
 
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: 

XXX (vaide esitaja) pöördus 01.02.2019 Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) vaidega Tallinna 

Tööstushariduskeskuse (TTHK) tegevuse peale 24.01.2019 esitatud teabenõudele vastamisega 

seonduvalt. 

07.02.2019 esitas AKI TTHK-le järelepärimise vaideasjas asjaolude selgitamiseks. 

18.02.2019 vastas TTHK järelepärimisele. 
 
 
VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 
 
Vaide kohaselt märgib vaide esitaja järgmist: Taotlen Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) 

sekkumist Tallinna Tööstushariduskeskuse (TTHK) vastu avaliku teabe asjas. 
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Sekkumistaotluse AKI-le esitamise aluseks on asjaolu, et:  

14.01.2019 TTHK-lt saadud vastuse 11.01.2019 nr 2.1-5/8-1 järgi (Lisa 1 ja 1.1) on 

immatrikuleerimise käskkirja 09.09.2018 väljavõte nr 6.1-1/213 tühistatud.  

24.01.2019 esitasin TTHK-le teabenõude (Lisa 2) immatrikuleerimise käskkirja 09.09.2018 nr 

6.1-1/213 tühistamise käskkirja väljastamiseks.  

31.01.2019 sain TTHK-lt (Lisa 3) teabenõude vastuse 30.01.2019 nr 2.1-5/27-1  

Sekkumistaotluse AKI-le esitamise põhjuseks on asjaolu, et TTHK ei ole immatrikuleerimise 

käskkirja nr 6.1-1/213 tühistamise käskkirja ettenähtud tähtajaks väljastanud.  

Sekkumistaotlusega taotlen Andmekaitse Inspektsioonilt ettekirjutuse tegemist Tallinna 

Tööstushariduskeskusele 24.01.2019 minu poolt esitatud teabenõude nõuetekohaseks        

täitmiseks. 

 

TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 
 
Vastuses nr 2.1-5/43-1 selgitab TTHK järgmist: Edastame Koolide Infosüsteemis EKIS XXX 

14.10.2018 teabenõude vastuse koopia, mille lisas leiate 9.10.2018 käskkirja nr 6.1.-1/252 XXX 

õppima asumise kande tühistamise, immatrikuleerimine 06.09.2018 käskkiri nr 6.1.-1/213 

metallilõikepinkidel töötaja 155078 õppekaval, ja 09.10.2018 käskkiri nr 6.1-1/253 

eksmatrikuleerimise kande tühistamine. 

 

Kannete kustutamisest teavitati (teabepäringu vastusele olid lisatud käskkirjad 9.10.2018 

käskkiri nr 6.1.-1/252 ja 09.10.2018 nr 6.1-1/253) teabenõude esitajat kahel korral e-posti 

XXX@gmail.com vahendusel: 12.10.2018 õppedirektor Mirje Burmeister ja 14.10.2018 läbi 

Eesti koolide haldamise infosüsteemi (EKIS). 

 

Kannete kehtetuks tunnistamise aluseks oli XXX esitatud 29.09.2018 teabenõue 

immatrikuleerimise käskkirja saamiseks ning soovist see kehtetuks tunnistada. Tuginedes XXXi 

soovist kustutati käskkirjade alusel kanded EHIS ja õppeinfosüsteemist Tahvel, mida kool 

kasutab õppetööga seotud toimingute haldamiseks. 

 

Andmekaitse 07.02.2019 nr 2.1.-3/19/457 järelpärimises viidatud kooli 30.01.2019 nr               

2.1-5/27-1 vastuses kinnitasime, et õppija XXX andmeid õpiinfosüsteemis Tahvel ja Eesti 

Haridussüsteemis EHIS on kustutatud. Sellest tulenevalt ei ole meil võimalik Talle dokumente 

väljastada. 

 

Põhjendamaks XXXile vastust, et oleme talle juba 14.10.2018 käskkirja väljastanud ning 

Tallinna Tööstushariduskeskuse andmebaasides ei ole Tema isikuga seotud ühtegi kannet. 

 

XXX on esitanud Tallinna Tööstushariduskeskusele alljärgnevad teabenõuded: 

1) 20.09.2018 teabepäring - Palun saatke 12.09.2018 kinnitatud Eksmatrikuleerimise Käskkiri 

nr 6.1-1/222 minu meiliaadressile xxx@gmail.com. 

2) 29.09.2018 teabenõue - Edastan Teile digitaalselt allkirjastatud teabenõude 

immatrikuleerimise käskkirja saamiseks, kuna ma olin õppekohast loobunud ning soovin selle 

kehtetuks tunnistamist. 

3) 06.10.2018 täitmata teabenõue - Teilt 02.10.2018 saabunud vastus teile 29.09.2018 saadetud 

teabenõudele immatrikuleerimise käskkirja väljastamiseks ei täida teabenõudes esitatud 

koolidirektori ametliku kinnituse nõuet, mida on vaja käskkirja kehtetuks tunnistamiseks 

haldusmenetluses. Seega ei saa teie poolt väljastatud teabenõude vastust lugeda täidetuks. 

 

Lisan allpool 03.10.2018 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuselt (HITSA) saadud teabenõude 

vastuse toimingute kohta Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS) 

4) 4.01.2019 Teabenõue - Saadan Teile teabenõude 29.10.2018 kinnitatud eksmatrikuleerimise 

käskkirja väljastamiseks. 

5) 24.01.2019 Teabenõue käskkirjale (Esitan teile Teabenõude käskkirja 09.09.2018 nr 6.1-
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1/213 tühistamise käskkirja väljastamiseks). 

6) 17.02.2019 Teabenõue käskkirjale (Esitan Teile teabenõude immatrikuleerimise käskkirja 

06.09.2018 nr 6.1-1/218 tühistamise käskkirja väljastamiseks). 

 

Peale andmebaasides andmete kustutamist ja 14.10.2018 edastatud teabenõude vastuskirja 

eeldasime, et meie vastus on piisav. Uue andmekaitse seaduse jõustumisel algasid teabenõuded 

taas lõpetatud päringute asjus. 

 

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 

 

Avalik teave on 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 ning nimetatud teabele juurdepääsu võib piirata üksnes seaduses sätestatud 

korras.1 

 

Vaide esemeks on asjaolu, et vaide esitaja esitas TTHK-le 24.01.2019 teabenõude, millega 

soovis saada koopiat immatrikuleerimise käskkirja 09.09.2018 nr 6.1-1/213 tühistamise 

käskkirjast. Vaide kohaselt pole talle seda väljastatud.  

 

Lähtudes 24.01.2019 esitatud pöördumise sisust on alust arvata, et antud juhul on tegemist 

teabenõudega AvTS-i tähenduses, seega teabenõudele tuleb vastata AvTS-s ettenähtud korras.  

 

Vaide asja materjalidest nähtub, et TTHK edastas 12.10.2018 ja 14.10.2018 vaide esitajale 

käskkirjad 09.10.2018 nr 6.1.-1/252 ja 09.10.2018 nr 6.1.-1/253. Vaidemenetluse raames 

selgitas TTHK lisaks telefoni teel, et käskkiri 09.10.2018 nr 6.1.-1/252 on käskkirja 09.09.2018 

nr 6.1-1/213 tühistamise käskkiri, mida vaide esitaja soovis 24.01.2019 esitatud teabenõudes.  

 

Teabevaldaja selgituste kohaselt väljastati soovitud dokument vaide esitajale kaks korda:  

12.10.2018 ja 14.10.2018. Ka vaide esitaja on oma vaides samadele käskkirjadele viidanud ning 

neid maininud, mistõttu on talle nende sisu teada. Seetõttu on võimalik väita, et vaide esitajale 

on soovitud dokumendid juba varasemalt väljastatud. Leiame, et TTHK oleks võinud vaide 

esitajale selgitada, et tema soovitud dokument ongi käskkiri nr-.ga 6.1.-1/252. Täiendavalt 

inspektsioon märgib, et TTHK-l oli ka võimalus keelduda soovitud dokumentide 

väljastamisest, kuna need olid vaide esitajale juba varasemalt väljastatud. 2 

 

Vaidemenetluse väliselt märgin, et Andmekaitse Inspektsioon ei teosta järelevalvet soovitud 

käskkirjade sisu ja vormistuse osas – vaidemenetluses kontrolliti, kas koopia soovitud 

dokumendist on väljastatud või mitte. Kuigi TTHK käskkiri numbriga 6.1.-1/252 otseselt ei 

viita asjaolule, et sellega tühistati käskkiri 6.1-1/213 ning TTHK ei olnud sellest ka oma 

vastustes selgesõnaliselt vaide esitajale väljendanud, saab vaide esitaja sellest teada käesolevas 

vaideotsusest.  

 

Arvestades eeltoodut leiab inspektsioon, et menetlusökonoomika tõttu ei hakka inspektsioon 

TTHK-le tegema ettekirjutust juba kahel korral vaide esitajale väljastatud 09.10.2018 käskkirja 

nr 6.1.-1/252 väljastamiseks.  

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Sergei Miller 

vaneminspektor 
peadirektori volitusel 

                                                 
1 Vt AvTS § 3 
2 Vt AvTS § 23 lg 2 p 1.  


