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XXX
aadress: XXX

RESOLUTSIOON:
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lg 1 punkti 1 ning haldusmenetluse seaduse (HMS) § 85
punkti 4 alusel
otsustan:
1) jätta vaie rahuldamata - kuna vaide esitaja soovitud teave ei puuduta AS Eesti
Vanglatööstuse avalikke ülesannete täitmist ega eelarveliste vahendite kasutamist;
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:
27.07.2018 edastas Viru Vangla XXX pöördumise 27.07.2018 AS Eesti Vanglatööstusele,
milles XXX soovis teada kui suur oli summa, mis maksti 2017 jooksul vanglatööstuses
töötavatele kinnipeetavatele töötasuks.
09.08.2018 vastas AS Eesti Vanglatööstus vaide esitaja teabenõudele järgmiselt: AS Eesti
Vanglatööstus poolt tasutud töötasu summa kinnipeetavale on leitav 2017a majandusaasta
aruandest, mis on avalikult kättesaadav Äriregistrist.
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VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:
Esitasin 04.04.2018.a Viru vanglale (edaspidi vangla) teabenõude, milles soovisin muu hulgas
teada, kui suur oli kinnipeetavatele AS Eesti Vanglatööstuse poolt aastal 2017 makstud töötasu.
Vangla jättis 09.05.2018 vastuse nr 6-10/13468-2 sellele küsimusele vastamata.
Vaidlustasin 28.05.2018.a vangla vastuse ja pöördusin Andmekaitse inspektsiooni (edaspidi
AKI) poole.
AKI tagastas 20.06.2018.a otsusega nr 2.1-3/18/1545 minu vaide. Vaidlustasin AKI vaide
tagastamise otsuse 01.07.2018 AKI-s ja AKI võttis 16.07.2018 otsusega nr 2.1.-3/18/2003 minu
vaide menetlusse.
Vangla edastas 27.07.2018 otsusega nr 6-10/13468-3 minu teabenõude ja 09.08.2018.a
otsusega nr 2-3/37 teatas AS Eesti Vanglatööstus, et kinnipeetavatele 2017. tasutud töötasu
summa on avalikult kättesaadav Äriregistrist.
Ma olen kinnipeetav ja minu ligipääs internetile on piiratud (VangsS 31 1). Seega on Eesti
Vanglatööstuse väide asjakohatu. See oleks asjakohatuisegi siis kui ma ei oleks kinnipeetav,
sest kui isik esitab teabenõude paberkandjal on mõistlik eeldada, et tal puudub ligipääs
elektroonilistele kanalitele, sh seal avaldatud andmebaasidele nagu Äriregister. Selle asemel,
et teha asjatuid viiteid oleks teabevaldaja pidanud vastuses esitama palutud teabe (HMS § 5
lg 2).
Ma esitasin 04.04.2018 teabenõude, millele ma oleks pidanud saama vastuse AvTS § 18
nimetatud tähtaja jooksul. Tänaseks on teabenõude esitamisest möödunud 130 päeva ja ma
esitan selles menetluses AKI-le juba kolmanda vaide. Leian, et selline olukord viitab riigivõimu
süsteemsele omavolile ning on alandav.
Taotlus
Palun teha teabevaldajale – st AS Eesti Vanglatööstusele – kohustav ettekirjutus minu
teabenõudele vastamiseks viisil, mis teeb palutud teabe mulle reaalselt kättesaadavaks – st
paberkandjal.
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
1. AS Eesti Vanglatöösuts on äriühing ja kinnipeetavatele makstakse palgad ettevõtte
vahenditest. Riigi eelarvest vahendeid selleks ei saada. Oleme äriühing ning
tegutseme Äriseadustiku alusel.
2. Kuna AS Eesti Vanglatööstus ei saa riigi eelarvest mitte mingeid vahendeid ega toetusi, siis
pole meil nende üle võimalik ka arvestust pidada.
3. XXX ei soovinud meilt mitte mingeid dokumente. Ta soovis teada, kui suur oli summa, mis
maksti 2017. majandusaastal kinnipeetavatele töötasudeks. See info on täiesti avalik - leitav
Äriregistrist, AS Eesti Vanglatööstus 2017. majandusaasta aruanne (töötasud Lisas eraldi välja
toodud). Küsitav info ei ole salastatud ning keegi ei varja seda XXX eest vaid saatsime kenasti
viite, kust ta leiab vastuse oma küsimusele.
Kirjutate, et vaide esitaja leiab, et AS Eesti Vanglatööstus on õigusvastaselt keeldunud vaide
esitaja soovitud viisil teabnõude täitmisest. Meile edastas Viru Vangla selgitustaotluse, millele
ka vastasime. Teabenõue oli suunatud Viru Vanglale ja mitte meile.
XXX päringus ei olnud ära toodud, mil viisil ta soovib vastust saada. Kui meie esitame mõnele
riigiasutusele ( Näiteks Maksu- ja Tolliamet jms) päringu/küsimuse, siis saame alati vastuseks
lingid/viited, kust vastuse või meid huvitavad andmed saada.
Meie eesmärk ei olnud XXX päringule vastamata jätta vaid lisasime viite, kus ta leiab teda
huvitavad vastused. Majandusaastaaruanne on avalik dokument, millele on ligipääs kõikidel
soovijatel. Kinnipeetavate palgafond 2017. majadusaastal on ära toodud LISA
18 Vangistusseaduse alusel töötavate tööliste töötasu 250 860.

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED:
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AS Eesti Vanglatöösuts teabevaldajana
Eesti Vanglatöösuts AS puhul on tegemist eraõigusliku juriidilise isikuga, mille asutajaks on
riik. AvTS § 5 lõiked 2 ja 3 sätestavad, millisel juhul on eraõiguslikud juriidilised isikud
teabevaldajateks. Eelnimetatud sätete kohaselt laienevad eraõiguslikule juriidilisele isikule,
kelleks on ka Eesti Vanglatöösuts AS, teabevaldaja kohustused kahel juhul - kui ta täidab
avalikke ülesandeid, teabe osas, mis puudutab avalike ülesannete täitmist ning juhul kui ta on
saanud eelarvelisi vahendeid, siis teabe osas, mis puudutab avalike vahendite kasutamist.
AvTSi seletuskirja (1027 SE I) kohaselt ei ole tähtis mitte riigi osalus mittetulundusühingus,
sihtasutuses või äriühingus, vaid teabe avalikustamine, mis puudutab riigi või kohaliku
omavalitsuse eelarvest antud vahendite kasutamist. Kogu eelarve raha kasutamine peab olema
avalik ning vastavat teavet võimalik saada kõikidelt isikutelt, kes on saanud vahendeid avalike
ülesannete täitmiseks või toetust riigilt või kohalikult omavalitsuselt. Seega on seadusandja
AvTS § 5 lg 3 punkti 2 alla silmas pidanud rahaliste vahendite kasutamist.
Kuna Eesti Vanglatöösuts AS poolt kinnipeetavatele töötasu maksmise puhul ei ole tegemist
Eesti Vanglatöösuts AS avalike ülesannete täitmisega ning kinnipeetavatele töötasu
maksmiseks ei ole kasutatud eelarvelisi vahendeid, siis ei ole Eesti Vanglatöösuts AS vaide
esitaja soovitud teabe osas teabevaldjaks AvTS-i mõistes. Kuna vaide esitaja soovitud teave ei
puuduta avalike ülesannete täitmist ega avaliku raha kasutamist, siis ei ole Eesti Vanglatöösuts
AS rikkunud vaide esitaja õigusi ning seetõttu tuleb vaie jätta rahuldamata
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