ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST

VAIDEOTSUS
avaliku teabe asjas nr 2.1-3/18/4155

Otsuse tegija

Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson

Otsuse tegemise aeg ja koht

11.02.2019 Tallinnas

Vaide esitamise aeg

28.12.2018

Teabevaldaja

Vaide esitaja

Narva Linnakantselei
aadress: Peetri plats 5, Narva
e-posti aadress: narvalv@narva.ee
Eraisik
e-posti aadress: xxxxxxx.xxxxxxxx@mail.ee

RESOLUTSIOON:
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lg 1 punkti 1 ning haldusmenetluse seaduse (HMS) § 85
punkti 4 alusel
otsustan:
1) jätta vaie rahuldamata, kuna Narva Linnavalitsus on ametnike haridused ja eriala oma
veebilehel avalikustanud;
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:
1. 04.12.2018 esitas vaide esitaja teabenõude Narva Linnavalitsusele, milles soovis teavet Narva
Linna Sotsiaalabiameti ametnike hariduste ja erialade kohta.
2. 12.12.2018 edastas Linnavalitsus vaide esitajale soovitud andmed, kuid ei edastatud teavet kõigi
Sotsiaalabiameti võrgulehel avalikustatud ametnike kohta.
3. Kuna vastus ei sisaldanud kõiki soovitud andmeid ning teave ametnike hariduste ja erialade
kohta puudus ka Linnavalitsuse võrgulehel, esitas vaide esitaja Andmekaitse Inspektsioonile
vaide teabenõude mittenõuetekohase täitmise ja teabe võrgulehel avalikustamata jätmise kohta.
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VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:
04-12-18 pöördusin Narva Linnakantselei poole nõudes teavet Narva Linna Sotsiaalabiameti
ametnike hariduse ja omandatud eriala kohta.
Avaliku teabe seaduse § 28 .6 kohaselt teabevaldaja on kohustatud avalikustama riigi- ja
kohaliku omavalitsuse asutuste koosseisud ja neis asutustes ettenähtud ametikohti täitvate
ametnike ees- ja perekonnanimed, hariduse ja eriala.
Avaliku teabe seaduse § 31 .2 kohaselt Linna- ja vallavalitsus korraldab veebilehe pidamise
oma linna või valla organite ja asutuste tegevuse kajastamiseks ja nende valduses oleva teabe
avalikustamiseks. Teavet Narva Linna Sotsiaalabiameti ametnike hariduse ja omandatud eriala
kohta ei ole Narva Linna Sotsiaalabiameti ega Narva Linna kodulehel.
12.12.2018 tuli minu teabenõudele Narva Linnavalitsusest vastus nr 1.17/12926-2 milles oli
esitatud andmeid Narva Linna Sotsiaalabiameti ametnike hariduse ja omandatud eriala kohta,
kuid need andmed on puudulikud (näiteks puudub info peaspetsialisti Xxxxxx Xxxxxxx,
vanemspetsialisti Xxxxx Xxxxxxx ja teiste ametnike hariduse kohta). Samuti mulle ei selgitatud
võimalust tutvuda avalikustatud teabega. Seega ma leian, et minu teabenõuet ei saa lugeda
täidetuks.
See rikub minu ja kõike Narva elanike õigust avaliku teabe saamisele, mis peab olema
avalikustatud ilma, et selleks peab teabenõuet esitama. Nimelt taotlen Narva Linnavalitsuse
Ametite ja Teenistuste ametnike hariduse ja eriala avalikustamist vastavuses Avaliku teabe
seaduse nõuetega (§ 31 .2). See tähendab mitte ainult Narva linna Sotsiaalabiameti ametnike,
vaid kõike Ametite ja Teenistuste ametnike hariduse ja eriala avalikustamist.
Taotlen ettekirjutuse tegemist Narva Linnavalitsusele (alus AvTS §51.(1)3,5 ja 6) ja Avaliku
teabe seaduse nõudmiste vastavusse viimiseks avaliku teabe avalikustamise osas.
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
Vastuseks Teie järelpärimisele 9.01.2019.a. nr 2.1-3/18/4155 vaidemenetluses teatan järgmist:
1. Vastavalt Narva Linnavolikogu 17.05.2018 otsusele nr 34 „Narva ametiasutuste
struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine“ kuulub Narva Linna
Sotsiaalabiameti koosseisu 26 ametniku ametikohta ja 23,5 töötaja töökohta.
Teabenõude esitamise hetkel oli 2 ametikohta täitmata, seetõttu esitasime andmed 24
ametniku kohta. Xxxxxx Xxxxxx ja Xxxxxx Xxxxxxxxx töötavad töölepinguga. Xxxxxx
Xxxxxxxxxx ja Xxxxx Xxxxxxx aga olid teabenõude hetkel ameti teenistusest lahkunud
(vastavalt 16.10.2018 ja 22.10.2018.a.).
2. Eelpool mainitud isikute (Xxxxxxx ja Xxxxxxxxxxx) kohta infot ei väljastatud kuna nad
ei olnud enam töösuhtes Sotsiaalabiametiga.
3.-5. Tunnistan, et meie linnavalitsuse kodulehel puudusid andmed ametnike hariduse ja
eriala kohta. See viga on nüüd parandatud ja andmed on leitavad „Linnavalitsus, ametid,
osakonnad, teenistused“ alt ametnike haridusandmed. Lisan siinkohal ka lingi:
http://narva.ee/ee/linnakodanikule/linnavalitsus,_ametid,_osakonnad,_teenistused//
Tänan tähelepanu juhtimise eest ja loodan, et suudame ka paremini hoida meie andmeid
veebilehel aktuaalsetena.
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ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED:
Vaide ese
AvTS § 5 lg 1 p 1 kohaselt on teabevaldajateks riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused. Narva
Linnavalitsuse kui ametiasutuse kooseisu kuuluvad nii osakonnad kui teenistused, kelle puhul
on tegemist ühe juriidilise isikuga ehk teabevaldajaga. Linnavalitsuse ametid on aga
eraldiseisvad juriidilised isikud ehk eraldiseisvad teabevaldajad.
Antud juhul on vaide esitaja esitanud teabenõude Narva Linnavalitsusele, milles soovis teavet
Sotsiaalabiameti ametnike hariduse ja eriala kohta. Seega on antud juhul vaide esemeks
Linnavalitsuse poolt teabenõude mittenõuetekohane täitmine ja teabe avalikustamata jätmine
linna veebilehel. Ehk siis käesolev vaie puudutab ainult Linnavalitsuse kui ametiasutuse
tegevust. Kuna käesolevas vaides on taotletud ettekirjutuse tegemist ainult Linnavalitsusele
ning vaie lahendatakse ainult vaideeseme ulatuses, siis käesolevas vaideotsuses ei võta
inspektsioon seisukohta linnaametite poolt teabe avalikustamise osas ametite veebilehtedel.
Lisaks eeltoodule ei saa Linnavalitsusele teha ettekirjutust linnaametite veebilehtedel teabe
avalikustamiseks, kuna tegemist on eraldiseisvate teabevaldajatega.
Teabenõudele vastamine
04.12.2018 esitas vaide esitaja Narva Linnavalitsusele teabenõude, milles palus edastada
andmed Narva Linna Sotsiaalabiameti ametnike hariduse ja eriala kohta. Linnavalitsus vastas
12.12.2018 teabenõudele edastades vaide esitajale teabe Sotsiaalabiameti ametnike hariduse ja
eriala kohta. Kuna Sotsiaalabiameti veebilehel oli rohkem ametnike nimesid, kui sisaldus
Linnavalitsuse poolt edastatud vastuses, siis leidis vaide esitaja põhjendatult, et talle ei ole
väljastatud kõigi ametnike andmeid.
Vastuses inspektsioon järelepärimisele on Linnavalitsus selgitanud, et teabenõude esitamise
hetkel oli 2 ametikohta täitmata, seetõttu esitasime andmed 24 ametniku kohta. Xxxxxxx Xxxxxx
ja Xxxxxx Xxxxxxxxx töötavad töölepinguga. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx ja Xxxxx Xxxxxxx aga olid
teabenõude hetkel ameti teenistusest lahkunud (vastavalt 16.10.2018 ja 22.10.2018.a.).
Eeltoodust tulenevalt tuleb asuda seisukohale, et teabenõudele on vastatud küll nõuetekohaselt
(kuna sooviti ainult ametnike haridusi ja erialasid), kuid Sotsiaalabiameti võrgulehel ei
vastanud andmed tegelikkusele. Linnavalitsusele võib ainult ette heita, et enne teabe
väljastamist ei kontrollitud veebilehel andmete vastavust tegelikkusele ning ei selgitatud, miks
kõiki andmeid ei väljastatud.
Teabe avalikustamine võrgulehel
Vaide esitaja on oma vaides märkinud, et taotleb kõigi linna ametite, teenistuste ja osakondade
ametnike hariduste ja erialade avalikustamist veebilehel. Kuna vaie on esitatud Linnavalitsuse
tegevuse peale, siis käesoleva vaide raames kontrolliti ainult Linnavalitsuse võrgulehte. Kuigi
vaide esitamise ajal ei olnud linna võrgulehel avalikustatud linnaametnike haridusi ja erialasid,
siis menetluse käigus on Linnavalitsus oma võrgulehel kõigi linnaametite, teenistuste ja
osakondade ametnike haridused ja erialad avalikustanud, millega on õiguslik olukord
saavutatud. Eeltoodust tulenevalt puudub alus Linnavalitsusele ettekirjutuse tegemiseks,
mistõttu jätan vaide rahuldamata.
Väljaspool vaidemenetlust selgitan Narva Linnavalitsusele, et kui linnaametitel kui
eraldiseisvatel juriidilistel isikutel ja teabevaldajatel on ka oma võrgulehed, siis tuleb vastav
teave avalikustada ka nende võrgulehel või lisada link linnavalitsuse võrgulehele, kust vastav
teave on leitav. Käesolevaks ajaks on Sotsiaalabiameti võrgulehel avalikustatud link, mille
kaudu on ametnike haridused ja erialad leitavad. Siinkohal soovitan Linnavalitsusel kui
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kõrgemalseisval asutusel juhtida oma hallatavate ametite tähelepanu sellele, et ka neil tuleb
oma veebilehel avalikustada AvTS §-s 28 loetletud teave.

/allkirjastatud digitaalselt/
Elve Adamson
peainspektor
peadirektori volitusel
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