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VAIDEOTSUS
avaliku teabe asjas nr 2.1-3/19/1430

Otsuse tegija

Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson

Otsuse tegemise aeg ja koht

27.05.2019 Tallinnas

Vaide esitamise aeg

08.04.2019 (registreeritud inspektsioonis 15.04.2019)

Teabevaldaja

Vaide esitaja

Sotsiaalministeerium
aadress: Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
e-posti aadress: info@sm.ee
Eraisik
aadress: Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx x, xxxxx Xxxxx

RESOLUTSIOON:
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lg 1 punkti 1 ning haldusmenetluse seaduse (HMS) § 85
punkti 4 alusel
otsustan:
1) jätta vaie rahuldamata, kuna Sotsiaalministeerium on vaide esitaja teabenõudele
vastanud;
2) teha vaideotsus teatavaks vaide esitajale ja teabevaldajale.

VAIDLUSTAMISVIIDE:
Kui Andmekaitse Inspektsioon jätab vaide rahuldamata, on vaide esitajal õigus pöörduda
teabevaldaja vastu halduskohtusse (AvTS § 46 lg 2).

FAKTILISED ASJAOLUD:
Andmekaitse Inspektsioonis registreeriti 15.04.2019 Eraisiku vaie, mille kohaselt ei olnud
Sotsiaalministeerium vastanud seaduses sätestatud tähtaja jooksul vaide esitaja 20.03.2019
esitatud teabenõudele.
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VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:
Esitasin 20.03.2019 Sotsiaalministeeriumile teabenõude, milles palusin mulle paberkandjal
väljastada koopia Eesti Töötukassa märgukirjast (ja Sotsiaalministeeriumi vastusest), mille
Eesti Töötukassa esitas Sotsiaalministeeriumile tervise infosüsteemi andmete kohta.
Sotsiaalministeerium teabenõudele vastanud ei ole. Juhin AKI tähelepanu asjaolule, et
Sotsiaalministeerium ei vasta mitte kunagi teabenõuetele viie tööpäeva jooksul ja peaaegu alati
tuleb mul AKI poole pöörduda, et vastus saada. Seega võiks AKI midagi ette võtta
Sotsiaalministeeriumi rikkumiste osas.
Palun teha ettekirjutus teabenõude täitmiseks.
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
Eraisiku 20.03.2019 teabenõue saabus Sotsiaalministeeriumisse posti teel 22.03.2019. Samal
päeval registreeriti pöördumine dokumendihaldussüsteemis ja määrati vastamistähtajaks
29.03.2019. Vastus teabenõudele edastati posti teel 05.04.2019, millega edastasime küsitud
Eesti Töötukassa kirja. Antud teemal kohtus Sotsiaalministeerium ka Tervise- ja Heaolu
Infosüsteemi Keskusega ning selle tulemusel lepiti kokku jätkutegevused.
Edastame Teile kirja lisana Eraisikule saadetud vastuse.
Vabandame teabenõude mittetähtaegse täitmise eest.
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED:
Antud juhul puudub vaidlus selles, et vaide esitaja pöördumise puhul oli tegemist teabenõudega
avaliku teabe seaduse mõttes. AvTS § 18 lg 1 sätestab, et teabenõue täidetakse viivituseta, kuid
mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul. Sama paragrahvi lõikest 3 tulenevalt arvestatakse
teabenõude menetluse tähtaegu teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast.
Edastatud dokumentidest ja Sotsiaalministeeriumi dokumendiregistrist nähtub, et vaide esitaja
teabenõue on registreeritud Sotsiaalministeeriumi dokumendiregistris 22.03.2019 nr-i 1.51.1/774-3 all. Seega oli teabenõudele vastamisetähtajaks 29.03.2019 nagu on märgitud ka
ministeeriumi dokumendiregistris.
Kuna teabenõudele vastati 04.04.2019, siis ei ole Sotsiaalministeerium pidanud kinni seaduses
sätestatud teabenõuetele vastamise tähtajast, millega on rikkunud AvTS § 18 lg-s 1 sätestatud
nõuet. Kuigi vaide esitaja on antud juhul esitanud vaide peale ministeeriumi poolt teabenõudele
vastamist, tuleb antud juhul arvestada sellega, et vastus vaide esitajale on edastatud posti teel,
mistõttu ei olnud see eelduslikult vaide esitamise ajaks vaide esitajani jõudnud. Seega oli vaide
esitajal vaide esitamise ajal vaideõigus olemas.
Peale ministeeriumilt vastuse saamist ei ole aga vaide esitaja pidanud vajalikuks sellest
inspektsiooni teavitada. Siinkohal juhin vaide esitaja tähelepanu sellele, et kui vaide esitaja sai
vastuse oma teabenõudele ning luges sellega teabenõude täidetuks, oleks olnud mõistlik sellest
ka Andmekaitse Inspektsiooni teavitada ja mitte lasta menetleda vaiet, mille vaide ese on ära
langenud.
Vaide kohaselt soovis vaide esitaja oma teabenõudes koopiat Eesti Töötukassa märgukirjast ja
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Sotsiaalministeeriumi vastusest märgukirjale. Vastuses teabenõudele edastas ministeerium
vaide esitajale ainult Eesti Töötukassa kirja ning selgitas, et antud teemal kohtus
Sotsiaalministeerium ka Tervise- ja Heaolu Infosüsteemi Keskusega ning selle tulemusel lepiti
kokku jätkutegevused. Kuna eeltoodust ei olnud inspektsioonile üheselt arusaadav, kas lisaks
kokkulepitule edastati täiendavalt kirjalik vastus Eesti Töötukassale, siis küsisin telefoni teel
ministeeriumilt täiendavalt selgitusi. Ministeeriumi ametniku selgituste kohaselt Eesti
Töötukassale peale kohtumist kirjalikku vastust ei edastatud. Seega tuleb lugeda teabenõue
(kuigi hilinenult) nõuetekohaselt täidetuks, mistõttu jääb vaie rahuldamata. Küll aga tuleb
Sotsiaalministeeriumil edaspidi järgida seaduses sätestatud teabenõuetele vastamise tähtaegu.

/allkirjastatud digitaalselt/
Elve Adamson
peainspektor
peadirektori volitusel
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