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SISSEJUHATUS 
 

Tänapäeva globaliseeruvas maailmas on majanduslikku edu ning samas kõrget elukvaliteeti 

suutnud tagada eelkõige need riigid, kes tähtsustavad teadmiste ja informatsiooni efektiivset 

kasutamist ning rakendavad seda ühiskonna hüvanguks. Seda võiks pidada riikide hoolikalt 

planeeritud strateegiaks, mis juhib ühiskonda märkimisväärse sihikindlusega isikukeskse ja 

kaasava ühiskonna kujundamise, teadmistepõhise majanduse edendamise ning isikukeskse, 

läbipaistva ja tõhusalt toimiva avaliku sektori arendamise1 suunas. Info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia on tänasel päeval vaieldamatult majanduskasvu, tööhõive ja 

inimeste käitumisharjumuste mõjutaja, mis tähendab seda, et Eestile kui väikesele ja piiratud 

ressurssidega riigile on teadmistepõhise majanduse areng, avaliku sektori kompaktne kuid 

kvaliteetne toimimine ning kõigile kodanikele võrdsete võimaluste pakkumine infoühiskonnas 

osalemiseks iseäranis olulise kaaluga, kujutades endast üht aktuaalsemat riigivalitsemises 

tõusetunud küsimust.  

 

Kuivõrd riigi tegevus peab toetama ühiskonna heaolu kasvu, mis väljendub nii materiaalsete 

kui mittemateriaalsete väärtuste loomises ja kättesaadavaks tegemises kui ka sotsiaalse, 

regionaalse ning kultuurilise arengu tagamises ning elukeskkonna parandamises, on Eesti see, 

kellel oleks justkui kõik vajalikud eeldused eduks olemas. See on selge väljakutse toimida 

ühtse ning üksmeelse tervikuna ja võtta väheseid kogemusi pigem eelisena, et viia ellu plaane, 

mis oma innovaatilisuse kui ka projekti kõrge riskifaktori poolest jääks paljudele teisele 

riikidele kättesaamatuks.  

 

Sellest tulenevalt on jõutud infoühiskonna arendamisel ning arvukate strateegia- ja 

juhtimisarutelude käigus tõdemuseni, et kehtivad regulatsioonid ei soodusta uute 

elektrooniliste lahenduste väljatöötamist ning sellest tulenevalt takistavad infoühiskonna 

                                                 
1 Nimetatud valdkonnad on läbivalt ära toodud nii muudetud ja täiendatud „Eesti infoühiskonna arengukava 
2013”, „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi strateegias 2007-2013” kui ka Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas asuva Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse strateegia eelnõus 
2008. aastaks. Autori erakogust. Infoühiskonna arengukava ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 
strateegia dokument on kättesaadaval ka MKMi kodulehel www.mkm.ee  
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arengut. Teisest küljest leidub aga veelgi rohkem neid, kes leiavad, et uute süsteemide ning 

info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutuselevõtmine kahjustab nende privaatsust ega 

taga piisavat andmekaitset tasemel, mis asjaomaseid andmesubjekte tõeliselt rahuldaksid. 

Kaasaegsed info- ja õigusteadlased on sellele lisanud veel ühe teesi, mille kohaselt 

andmekaitse ja selle reaalsed tagatised peaksid olema vastavuses neile ajastu ja ühiskonna 

poolt esitatavate nõuetega. Selline traditsioonilise ning elektroonilise riigihalduse erinevate 

aspektide võrdlemine nende turvalisuse ning kaitstuse kontekstis tõstatab küsimuse 

riigihalduse ja vajaliku andmetöötluse osas langetatud õigete eelduste püstitamisest ning 

nendest tulenevate võimalike järelduste korrektsest sõnastamisest.  

 

Nimetatud küsimused on iseäranis päevakajalised aga seetõttu, et uute meediumite 

plahvatusliku kasutuselevõtu ning uute kommunikatsiooni- ja andmetöötlusteenuste 

väljatöötamise käigus on ühtelugu tõusetunud küsimused regulatsioonide sisust, vajalikkusest 

ja ulatusest ning sellest, kas õigusaktide väljatöötamine peaks eelnema infotehnoloogiliste 

lahenduste kasutuselevõtmisele või vastupidi. Samuti on küsimus selles, kas püstitatud 

eesmärkide saavutamist aitab tagada regulatsioonide rohkus või vähesus ning milline tee on 

riigi ning indiviidi seisukohalt kõige otstarbekam. 

 

Seega on käesoleva uurimistöö eesmärgiks hinnata avaliku sektori valmisolekut elektroonilise 

riigihalduse realiseerimiseks ning infoühiskonna teenuste pakkumiseks viisil, mis vastab heale 

haldustavale ning ühiskonnas kehtivatele põhiväärtustele. Sellest tulenevalt analüüsitakse töö 

käigus küsimusi, kas riigis kehtestatud õigusnormid, riigi organisatsiooniline struktuur ning 

kasutatavad infotehnoloogilised lahendused võimaldavad pakkuda avaliku sektori teenuseid 

demokraatliku õigusriigi põhimõtteid järgides või on küsimusi, mille lahendamisesse tuleks 

eelnevast tõsisemalt suhtuda.  

 

Töö eesmärgist lähtuvalt seisneb töö praktiline väärus erinevate küsimuste käsitlemises seoses 

riigiaparaadi sisemise toimimise tõhustamisega, sobivate käitumismudelite konstrueerimisega 

ning valdkonna üldise parema reguleerimisega. Nimetatud probleemide uurimine on 

kujunenud eriti oluliseks seetõttu, et kodanikele ja ettevõtetele osutatavate avalike teenuste 

kättesaadavus, kvaliteet ning võimaluste pakkumine ühiskondlikes protsessides osalemiseks 

on senini kujutanud endast aspekte, millele ei ole võib-olla riigi- ja haldusteooria seisukohalt 

seni väärilist tähelepanu pööratud. Põhjaliku analüüsi ning võrdleva argumendi puudumine 
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võivad aga juhuslikult kujunevatesse protsessidesse tuua aja jooksul kaasa ebasoovitavaid 

tõrkeid ning sellega seoses ka vigu infoühiskonna arendamisel.  

 

Nagu näha, esitab avaliku sektori tõhusamaks ning läbipaistvamaks muutmine läbi info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia laialdase kasutuselevõtu väljakutseid nii õigusloomele, avaliku 

sektori töökorraldusele kui ka avalike teenistujate valdkonnapõhistele teadmistele, mistõttu 

vajavad infoühiskonnas edukalt funktsioneeriva avaliku sektori tagamiseks vajalikud 

organisatsioonilised, õiguslikud ning taktikalised muutused sügavamat analüüsi ning 

konkreetsete järelduste ning ettepanekute esitamist, mille osas on autoril soov anda oma 

konkreetne ning arvestatav panus, tõestamaks, et toodud järeldused ning ettepanekud on ka 

rakendatavad.  

 

Uurimistöö on jaotatud kaheks peatükiks, millest esimeses käsitletakse infoühiskonna ja 

elektroonilise riigihalduse problemaatikat informatsiooniajastu iseärasustest lähtuvalt, 

tutvustades elektroonilise ning klassikalise riigikäsitluse teooriaid ja praktikat ning otsides 

vastuseid küsimustele infoühiskonna ja elektroonilise valitsemise olemuse, väljundite kui ka 

mõjude kohta. Töö teises osas käsitletakse andmekaitsega seonduvaid lähtekohti ning 

arenguid infoühiskonnas, uurimaks ning selgitamaks andmekaitse vajadusi kui ka 

valdkonnaspetsiifilisest probleemidest tingitud haldusõiguslike regulatsioonide eesmärke. Töö 

käigus on läbivalt esitatud ka elektroonilise riigihalduse rakendamisel tekkinud praktilisi 

probleeme, hinnates nii õigusaktide mõju ja rakendatavust, avaliku võimu institutsioonide 

halduspraktikat kui ka halduspoliitilisi protsesse ja valikuid, mis on langetatud 

infotehnoloogilise baasi kujundamiseks. Kuna andmekaitsest saame rääkida eelkõige andmete 

töötlemise kontekstis, mis toimub avaliku sektori poolt elektrooniliste teenuste pakkumisega 

kaasnevas elektroonilises riigihalduses, on eraldi võetud vaatluse alla riigi poolt välja töötatud 

infoühiskonna edendamise vahendid ja vastavad regulatsioonid konfidentsiaalseks, 

käideldavaks ning terviklikuks andmevahetuseks. 

 

Töö metoodika põhineb valdkonna eesmärkide, seni kujunenud praktika ning probleemide 

analüüsile. Läbivalt on kasutatud nii Euroopa kui ka maailma võrdlevat kogemust e-riigi 

arendamisel ja haldamisel, sisaldades käsitlusi avaldunud tugevatest ning nõrkadest külgedest 

kui ka ohtudest ja võimalustest andmekaitse ning informatsiooniõiguse rakendamisel. Töös 

esitatud järelduste ning ettepanekuteni jõudmiseks on kasutatud nii ajaloolist, süstemaatilis-
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loogilist, objektiiv-teleoloogilist kui ka grammatilist tõlgendamist, induktiivset kui ka 

deduktiivset analüüsi ning analoogiat.  

 

Lähtudes Eesti unikaalsest olukorrast andmekaitse ja informatsiooniõiguse sisustamisel alles 

viimase kümnekonna aasta vältel, on vastav õiguspraktika suures osas veel välja kujundamata. 

Kuigi käsitletav valdkond on uudne ning teemadering pidevalt avarduv, on siiski probleemiks 

Eesti olukorda kirjeldava materjali nappus. Samuti ei saa väita, et eestikeelset kirjandust oleks 

viimaste aastate jooksul märkimisväärselt juurde tekkinud2. Pigem on allikad jäänud just 

uurimistööde ning artiklite tasandile ning „põud” eestikeelsest kirjandusest andmekaitses 

kestab. See on ka põhjus, miks käesoleva töö puhul on kasutatud valdavalt võõrkeelseid 

teoseid, mille valik on tehtud viimase kümne aasta jooksul avaldatud kirjanduse hulgast. 

Lisaks on kasutatud erinevaid artikleid, seminaride- ja konverentside materjale ning 

intervjuusid riigi infosüsteemide kui ka andmekaitsega seotud asutuste töötajatelt.  

                                                 
2 Autor on tegelenud andmekaitseõiguse küsimustega vähemal või rohkemal määral alates 1998. aastast, 
kirjutades andmekaitse teemadel nii kursusetöö kui ka bakalaureusetöö „Isikuandmete kaitse Eestis: arengud ja 
perspektiivid”.  
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I INFOÜHISKOND JA RIIGIHALDUS 
 

1.1. Infoühiskonna areng ja teoreetilised lähtekohad 
 
1.1.1. Infoühiskonna teoreetiline kontseptsioon 
 

Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia laialdane kasutuselevõtt, infoedastuse 

lihtsus ja kiirus, info kättesaadavuse paranemine ja piirideta levik on andnud põhjust rääkida 

infoühiskonna saabumisest. Kuigi sellest räägitakse juba paar aastakümmet, on infoühiskonna 

paradigma alles kujunemas. Konsensust ei ole saavutatud terminites ega kriteeriumites, mille 

alusel saaks väita, et tänapäevaühiskond erineb põhimõtteliselt kõikidest eelnevatest. 

Suhteliselt uueks peetakse ka infopoliitikat3 ning sellest tulenevalt ka infoühiskonnaga 

seonduvaid arenguid ning kontseptsioone. 

 

Nii nagu mõiste „informatsioon” sisu sõltub kriteeriumitest, millest lähtuvalt seda 

tõlgendatakse, võib ka „infoühiskonna” mõiste tähendus olla väga erinev. Et tehnoloogiast 

determineeritud teooriad on enim mõjutanud arusaamist informatsiooni olemusest, siis 

peetakse tihti infoühiskonna all silmas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

kasutuselevõtuga seonduvat, mida seostatakse tihedalt ka majandusarengu ja -poliitikaga. 

Seetõttu võib infoühiskonda käsitleda kui üldmõistet – kui mitmeharulist valdkonda, üldist 

võrgustikku, mis haarab endasse kõik infot mõjutavad poliitikad olenemata sellest, kas tegu 

on elektroonilise või muu infokandjaga4  

 

                                                 
3 Lähtuvalt Eesti infopoliitika põhialustest, mis võeti vastu Riigikogu otsusega nr 0 1998-05-13, on infopoliitika 
riigi halduspoliitika osa, mis kajastab riigi toimimise tehnoloogiliste muudatuste ajajärgul riigi tähelepanu alla 
jäävaid valdkondi ning nende reguleerimise mehhanisme. 
4 Audunson, R. „Is There an Information Policy? The Case of Norway.” - Knowledge, Information and 
Democracy in the Open Society: the Role of the Library and Information Sector. Proceedings of the 9th 
International BOBCATSS Symposium on Library and Information Science. Vilnius University, Vilnius 2001, lk 
29-38; Oppenheim, C. „Current UK and EU Information Policy. - Information Policy in the Electronic Age.” 
Bowker-Saur, London 1998, lk 45-69; Loddes, E. „Infoühiskond: mõiste ja teoreetilised käsitlused.” 
Halduskultuur 2002. Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, Tallinn 2002, lk 136-150 
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Seda käsitlust toetab ka väide, et infoühiskond on elukorraldus, kus enamus inimkonna 

loodud väärtusi on kätketud teabesse ning enamik ühiskonnas talletatud teavet hoitakse, 

teisendatakse ja edastatakse universaalsel digitaalkujul5. Samas sedastatakse Eesti 

infopoliitika põhialustes, et infoühiskond on kõikehõlmav mõiste, mis haarab kogu sotsiaalset 

reaalsust, milles me elame, väites, et informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

revolutsioon on muutnud ja muudab meie tänast maailma tunduvalt, kuigi paljusid eesolevaid 

ümberkorraldusi me veel täielikult ei hooma. Selleks aga, et jõuda infoühiskonna olemuse 

tuumani, tuleb tutvuda informatsiooni ning ühiskonna erinevate käsitluste ning teooriatega 

ning jälgida nende evolutsiooni ajas. 

 

Seega peaks diskussioon infoühiskonnast võtma esmalt vaatluse alla mõlemad pooled 

informatsiooni definitsioonist, mille on välja pakkunud Suurbritannia sotsioloog John B. 

Thompson. Ta leiab, et esiteks tuleks informatsiooni käsitleda lähtuvalt selle sümbolilisest 

dimensioonist, mis hõlmab tähenduslike tekstide tootmist, talletamist, levitamist jms, misjärel 

tuleks informatsiooni vaadelda kontekstiga rikastatud sotsiaalse fenomenina, kus 

informatsioon peegeldab alati keskkonda, kus selle tootmine, levitamine ja tarbimine aset 

leiab6. Sellest kontseptsioonist kantuna on infoühiskonna paradigma tõstnud lähtuvalt 

erinevatest informatsiooni käsitlustest esile rida teooriad, mis laias laastus võiks jagada 

strukturalistlikeks ja kriitilisteks teooriateks. Strukturalistid püüavad selgitada muutusi, mis 

on erinevatel elualadel kaasnenud seoses informatsiooni tähtsustumisega, kriitilised teooriad 

aga juhivad esmajoones tähelepanu ohtudele, mida info pealetung sellistes virtuaalsetes 

konstruktsioonides nagu rahvusriik, demokraatia, identiteet jms põhjustab7.  

 

Infoühiskonna kontseptsioon on seega lähedalt seotud erinevate, ent olemuselt sarnaste 

teooriatega8, mis on kõik vähemal või rohkemal määral seotud info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia võidukäiguga. Strukturalistlikest teooriatest on tuntud 

                                                 
5 Praust, V. „Infoühiskond ja selle teetähised. Infotehnoloogia haldusjuhtimises.” Aastaraamat 1998, 
http://www.riso.ee/et/pub/1998it/12.htm, viimati vaadatud 28. märtsil 2007 
6 Thompson, J.B. „The Media and Modernity: A Social Theory of the Media. Polity”, Stanford University Press, 
Cambridge 1995, lk 13 
7 R. Suni, ajaleht „Sirp” 13. 08.1999, Sotsiaalia, lk 3  
8 Üheks olulisemaks läbivaks tunnuseks ühiskonnamudelites toimunud muutustes on globaliseerumine, mis 
seisneb sidususe suurenemises erinevate lokaalsete ühikute vahel. Globaliseerumise all tuleks vaadelda nii 
turgude, tootmise, finantseerimise kui ka kommunikatsiooni sidusust, millel on märkimisväärne roll globaalse 
majandussüsteemi toimimises. Globaliseerumise taustal on täheldatav teinegi sotsiaalsete muutuste kompleks, 
milleks on võrgustumine. Intensiivselt arenevad sellised institutsioonid, mis aitavad kujundada 
võrgusubstruktuure (nt haridus, teadus, tehnoloogia jne), mis on omakorda eelduseks võrgustikule, mille sisu on 
valdavalt informatsiooniline. 
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postindustriaalse ühiskonna9, postfordismi10, postmodernse ühiskonna11, teadmistepõhise 

ühiskonna, telemaatilise ühiskonna, informatsiooni revolutsiooni ning võrguühiskonna12 

teooriad, mis deklareerivad uut ühiskonnakorraldust, ning kriitilistest teooriatest infovoo-, 

avaliku sfääri ning kuhjumisteooriad, mis asetavad rõhu järgnevusele. 

 

Üks mõjukamaid kaasaegse infovoo kriitikuid on olnud Herbert Schiller, kes väidab, et 

praegu toimiv infokorraldus on põhiliselt mõjutatud arenenud lääneriikide poolt. Seda 

kujundavad turu surve, klassierinevused ning korporatiivne kapitalism. Kõik need elemendid 

on aluseks Schilleri kultuuri imperialismiteooriale, mis väidab, et kaasaegses maailmas on 

täheldatav ühesuunaline infovoog arenenud riikidest arengumaadesse, kujutades endast 

lääneriikide domineerimise instrumenti. MacBride’i Komisjon13 on tunnistanud, et pidev 

ühesuunaline infovoog arenenud riikidest arengumaadesse võib sisaldada ideid, mis viivad 

traditsioonilise elustiili ja väärtuste kahanemisele, mis omakorda nõrgendab lokaalseid 

kultuure ja identiteete.  

 

Kultuurilise domineerimise ja ühesuunalise meediavoo probleem annab kinnitust, et vaba 

infovoog ei pruugi alati kaasa aidata demokraatia kinnistumisele, mistõttu tunnistab 

MacBride’i Komisjon, et vaba meediavoo kontseptsioon, mis sai eriti tugeva toetuse pärast 

                                                 
9 Daniel Bell on üks tuntumaid post-industriaalset ühiskonda käsitlenud sotsiolooge, kes ühtlasi pälvib ka 
Harvardi ülikooli professor emerituse tiitlit. D. Bell väidab juba 1973. aastal väljaantud raamatus „The Coming 
of Post-Industrial Society”, et sotsiaalne areng on vaadeldav liikumisena eelindustriaalsest postindustriaalsesse 
ühiskonda, mis oma olemuselt on tegelikult infoühiskond. Vt D. Bell, „The Coming of Post-Industrial Society”, 
1973. Daniel Belli postindustrialismi ideed on tugevalt kritiseerinud Frank Webster. Teooria peamiseks 
puuduseks peetakse selle teleoloogilist iseloomu, mis lubab meil oletada, et kõik ühiskonnad arenevad mingist 
alguspunktist lõppsihi suunas. Juhul kui areng aga tõesti oleks selline, ei tohiks olla mingisugust probleemi 
ennustada selle kulgu, ent ometi on see võimatu. Teise puudusena toob ta välja Belli püüdluse visandada 
tulevikku minevikus aset leidnud sündmuste põhjal, mis ei saa aga kindlasti olla muud kui tendentslik ning 
juhuslik. 
10 Postfordismi iseloomustab aga uue tehnoloogia üha laialdasem kasutuselevõtt ja tööliste kvalifikatsiooni tõus. 
Selle asemel, et toota ühe organisatsiooni piires nii palju kui võimalik, tõuseb esile suund kasutada võimalikult 
rohkem teiste teenuseid. Ajastut iseloomustab tööjõu, toodangu ja tarbimise paindlikkus. See on edasiarendus 
fordismist, mis vaatles massitoodangut ja -tarbimist normina, kus tehasetöölised olid domineerivaks tööjõuks ja 
rahvusriik majandusliku aktiivsuse keskuseks. Vt. Alain Lipietz, “The Post Fordist World: Labor Relations, 
International Hierarchy and Global Economy”. Review of International Political Economy, 1997
11 Palmeri, F. „Other than Postmodern?--Foucault, Pynchon, Hybridity, Ethics in Postmodern Culture”, 12. 
köide, nr 1, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2001, lk 271 
12 Castells, M., Edward, M. „The Network Society: A Cross-Cultural Perspective”. Cheltenham, S-B, 
Northampton, 2004, lk 364 
13 MacBride’i komisjon (International Commission for the Study of Communication Problems) asutati 1977 
aastal UNESCO juhi Ahmadou-Mahtar M’Bow poolt USA saadikute ettepanekul. Komisjoni eesmärgiks oli 
analüüsida massimeedia ning uudistega seotud kommunikatsiooniprobleeme tänapäeva ühiskonnas ning pakkuda 
välja uusi kommunikatsioonimeetodeid, mis võimaldaksid lahendada ning vältida analoogseid probleeme 
inimkonna rahu ning arengu eesmärgil.  
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Teist maailmasõda, on suurendanud eelkõige nende võimu, kes valdavad suuremaid 

meediaressursse.  

 

Samas leiab Jürgen Habermas oma refeodaliseerumisteoorias, et elektroonilise meedia 

leiutamine on aidanud kaasa avaliku sfääri kahanemisele, mille peamine põhjus seisneb 

infovoo lailevimudeli kasutuselevõtus (the broadcast model of information flow)14. Juba 

1940ndatel aastatel15 on infovoo lailevimudelit kritiseerinud ka Theodor W. Adorno ja Max 

Horkheimer, väites, et olukorras, kus vähesed tootjad kontrollivad infovoogu ning 

eriarvamuste esindatus on halvatud16, on elektrooniline meedia parimaks vahendiks 

massidega manipuleerimisel17.  

 

Kui Herbert Schiller ja Jürgen Habermas kritiseerivad ühesuunalist infovoogu, siis Michel 

Foucault ja Anthony Giddens on keskendunud rohkem informatsiooni kuhjumise probleemile, 

väites, et rahvusriik on oma olemuselt infoühiskond, kus seesmise stabiilsuse säilitamiseks on 

vajalik säilitada kontroll riigi kodanike üle. Eelkõige on kontrolli saavutamise ja hoidmise all 

peetud silmas inimeste kohta puutuva teabe kogumist ja talletamist ning niinimetatud 

andmebaasiühiskonna kujundamist18. Majanduslikust dimensioonist annab info kuhjumisest 

ülevaate Foucault’ panopticoni19 kontseptsioon, mis kirjeldab olukorda, kus inimene jätab 

teadmatult maha informatsiooni, mille nähtamatu “teine” enda huvides ära kasutab. Näiteks 

võib poest kaupa ostes ning selle eest maksekaardiga tasudes jätta endast maha 

informatsiooni, mille reklaami ja marketingiga tegelevad inimesed enda huvides hea meelega 

ära kasutavad. 

 

Kuigi infoühiskonna olemust ja arengut analüüsivaid teooriaid on väga palju, sisustavad need 

kohati infoühiskonna mõiste erinevalt. Ühise joonena võiks aga teooriaid võrreldes välja tuua 

asjaolu, et need viitavad kõik võimalikele ohtudele, mis informatsiooni koguse ja tähtsuse 

enneolematu kasvuga kaasneda võivad. Sellest võib järeldada, et infoühiskonna kontseptsioon 

                                                 
14 Habermas, J. „The Theory of Cummunicative Action,”  Beacon Press, USA 1987, lk 84 
15 Erinevaid artikleid avaliku sfääri teooria kohta avaldasid nad juba 1944 ning 1947, mis leidsid kajastamist 
hiljem väljaantud teoses nimega „Dialectic of Enlightenment”. 
16 Arvamuste mitmekesisus on aga ideede vaba vahetuse ning parima poliitilise lahenduse leidmise esmaseks 
eelduseks. 
17 Horkheimer, M., Adorno, T.W., „Dialectic of Enlightenment. Philosophical Fragments”. Stanford University 
Press, Stanford, California 2002, lk 96 
18 Giddens, A. “The Nation-State and Violence”, University of California Press, USA 1987, lk 7 
19 Panopticon on Jeremy Bentham’i poolt projekteeritud vangla, mille arhitektuur võimaldab vangivalvuril 
jälgida korraga kõiki vange viisil, mis ei luba vangidel aru saada, kas neid parasjagu jälgitakse või mitte.  
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püsib teadmisel mahukast töödeldavast informatsioonist, mis ühest küljest teenib avalikke kui 

ka üksikisikute huve, ent teisest küljest võib neid ka piisava kontrolli puudumisel rikkuda. 

Niisiis võime infoühiskonna sisu üle otsustada vaid juhul, kui teame selles töödeldava 

informatsiooni kvaliteeti. Kvalitatiivse lähenemisega on aga peaaegu võimatu fikseerida 

infoühiskonna kui millegi uue ja arenenuma saabumist20. 

 

Sisuliselt ei tohiks me seega arutleda üksnes info hulga üle, vaid peaksime teoretiseerima ka 

selle üle, mis laadi informatsioon on ühiskonnas rohkem väärtustatud, kes on informatsiooni 

tootja ja mis eesmärkidel see on toodetud. Tuginedes eeltoodud infoühiskonna määratlustele 

ja lugedes need piisavaks, saame taustsüsteemi, mille suhtes võime käesoleva töö käigus 

hinnata erinevate riikide edu infoühiskonna arendamisel. 

 

 

1.1.2. Sotsiaalsed paradigmad Infoühiskonnas 
 

Eelnevast peatükist lähtuvalt sai selgeks, et tehnoloogilised hüpped ei toimu sotsiaalses 

vaakumis. Sotsiaalse keskkonna poolt kujundatud ning initsieeritud teaduslikud kui ka 

tehnoloogilised arengud sobituvad seega täpselt konteksti, kus nad on loodud ning milles nad 

toimivad21, mõjutades otseselt inimeste käitumist ja tava. Sellest tulenevalt on nad sotsiaalsete 

muutujatega rikastatud keskkonnas hakanud ühest kindlast ajahetkest peale pidama Internetti 

infoühiskonna loomise ja toimimise „asendamatuks tööriistaks”, mille koht ja väärtus 

seisnevad peamiselt pigem infotehnoloogilistel kui materiaalsetel tunnustel ja hüvedel.  

 

Nendeks tunnusteks ja hüvedeks on eelkõige Interneti võime talletada, edastada ning koguda 

informatsiooni, mis mängib uuele ühiskonnakorraldusele liikuvas suundumuses üsnagi olulist 

rolli, mõjutades pigem võrgusiseseid ning horisontaalseid kui vertikaalseid suhteid.22 

Nimetatud suundumusega seoses tuleks rõhutada ka Interneti pigem globaalset kui 

rahvuslikku olemust, lihtsustades märkimisväärselt ka neid sotsiaalseid suhteid, mille loomine 

on siiamaani osutunud geograafiliselt ebapraktiliseks.  

 

                                                 
20 Suni, R. „Sirp” 13. 08.1999, Sotsiaalia, lk 5 
21 Kuhn, T. „The Structure of Scientific Revolutions”, 3. trükk, University of Chicago Press, Chicago IL 1996 
22 Akdeniz, Y., Walker, C., Wall, D. „The Internet, Law and Society”, Longman, London 2000, lk 6 
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Üheks märkimisväärsemaks Internetist tulenevaks mõjuteguriks on saanud teatud omaduste, 

nagu näiteks Giddens’i poolt väljatoodud „järjepidevusetuse” 23 ning teiste hilist kaasaega 

iseloomustavate tegurite kiiremale toimimisele, eriti mis puutub modernsete 

ühiskonnakorralduste eristamisse ning esiletoomisesse traditsioonilistest. Sotsiaalsed 

ühiskonnakorraldused seovad aega ja ruumi, mis on ometi eraldatud ning distantseeritud või 

siis lausa kohalikest suhtluskontekstidest „välja tõstetud” ning restruktureeritud teispool 

määratlematut aeg-ruumi ulatust.  

 

Tehnoloogilist või sotsioloogilist põhjusahelate uurimist24 tuleks aga siiski vältida, niisamuti 

nagu väiteid seoses „bipolaarse opositsiooniga võrgu ja iseenda vahel” või paratamatu 

võrguühiskonna valitsemisega.25 Kuigi ilmne huvi isikute psühholoogilise arengu vastu seoses 

sotsiaalse võõrandumise ning eraldumisega traditsioonilisest sotsiaalsest korrast on jäänud 

püsima, on selge, et Internet ei tööta isoleerituses ning et uued ja vanad tehnoloogiad ja tavad 

mõjutavad üksteist vastastikku.26 Samuti ei paku Internet autonoomset või eksklusiivset 

olemise vormi, mistõttu väga vähesed inimesed näeksid oma eksistentsi sellele osaliselt või 

täielikult põhinevat. Kuivõrd tegemist on siiski virtuaalse maailmaga, mis puudutab üksnes 

ühte väikest osa isiklikust ning sotsiaalsest olemisest, kasutatakse seda inimeste poolt ära ning 

rikastatakse oma eksistentsi veel täiendavate identiteetide loomisega.27  

 

Seega võib ühiskonda ja seda mõjutavaid protsesse analüüsides järeldada, et inimesed 

mõjutavad ühiskonda samavõrd nagu ühiskond mõjutab inimesi, esitades neile pidevalt uusi 

väljakutseid ning motivatsiooni innovatsiooniks, oodates samas aega, mil ta muutub 

ühiskonnas valitsevaks paratamatuseks ning uute suhete ja probleemide allikaks. Need on aga 

valdavalt juba küsimused, mis jõuavad kord lahendamiseks õigusteadlaste ja praktikute 

töölaudadele. 

                                                 
23 Giddens, A. „The Consequences of Modernity”, Polity Press, London 1990, lk 6 
24 Bellamy, C., Taylor, J.A. „Governing in the Information Age”, Open University Press, Buckingham 1998, lk 
19 
25 Castells, M. „The Information Age”, 1. köide, „The Rise of the Network Society”, Blackwell, Oxford 1996, lk 
3 
26 Katsh, M.E. „Law in a Digital World”, Oxford University Press, New York 1995, lk 13 
27 Porter, D.A. „Internet Culture”, Routledge, London 1997; Smith, M.A., Kollock, P. „Communities in 
Cyberspace”, Routledge, London 1999, peatükid 2 ja 5 
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1.1.3. Interneti28 areng ja sellega seonduvad peamised probleemid 

infoühiskonnas 
 

Internet29, mis on juhtmete ning lülitite rägastikust alguse saanud ühendus teadlaste ning 

tehnoloogide arvutite vahel30, on muutunud kiirelt kasvavaks majandusliku ning sotsiaalse 

elujõu allikaks31, luues piiritu ülemaailmse turuplatsi ideede, kaupade ja teenuste 

reklaamimiseks ning müügiks. Ta hõlmab nii virtuaalseid kommuune, isikuid, toiminguid, 

turvameetmeid kui koode, toimides ühtse ning interaktiivse „küberruumina”32.  

 

Küberruumi mõõtmes info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutuselevõttu mainiti 

rahvusvahelisel tasemel esmakordselt 1994. aastal Euroopa Nõukogule esitatud Bangemann’i 

raportis, kus seda nimetati kui „uue maailmarevolutsiooni algatust”, mida tuleb propageerida 

kogu Euroopa Liidus läbi telekommunikatsioonisektori liberaliseerimise ning vastava 

seadusandluse ühtlustamise33. Selle raportiga anti nii-öelda ametlik seisukoht Internetile kui 

eelmise sajandi ühele olulisemale tehnoloogilisele arengule, mis on elanikkonna viinud uude 

infoühiskonna ajastusse. 

                                                 
28 Internetti kasutatakse kahes tähenduses (ABBYY Lingvo 6.0…). Internet (suure algustähega) on 
rahvusvahelise arvutivõrgu nimi, mida kasutavad tavakasutajad; internet (väikese algustähega) ehk intervõrk on 
aga marsruutreiteritega (ingl k router) omavahel seotud võrkude rühm, mis võib funktsioneerida kui üks suur 
virtuaalne võrk.  
29 Esimene proovivõrk saadi tööle 1. septembril 1969, mida peetaksegi Interneti sünnipäevaks. Tollal koosnes 
see küll ainult neljast arvutist ning kandis ARPANet'i nime seda vedava organisatsiooni Advanced Research 
Projects Agency nime järgi. Internet koosneb paljudest suhteliselt iseseisvatest omavahel ühendatud 
arvutivõrkudest, kus infovahetus on standarditega reguleeritud. Info liikumine neis võrkudes toimub teatud 
pikkusega andmeühikute kaupa, mida nimetatakse pakettideks. Pakettide edastuskorra määrab ära TCP/IP 
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) protokoll. Tavakasutaja ei pruugi sellest protokollist teada 
rohkemat, kui et see määrabki suures osas võrgu olemusest, kujutades endast andmeedastuse põhimõtteid. 
Internetiks ei saa pidada aga pelgalt võrku, töötavaks süsteemiks teevad selle ikkagi võrgus kättesaadavad 
teenused ning muidugi võrgu kasutajad. Seega võib Internetiks nimetada kooslust, mis koosneb kolmest 
komponendist: esiteks TCP/IP protokollil põhinevast võrkude võrgust; teiseks mainitud võrke kasutavate 
inimeste ühendusest; ning kolmandaks võrgus kättesaadavate ressursside kogumist. 
Vt täpsemalt http://www.bbn.com/aboutbbn/history.htm, viimati vaadatud 5. märtsil 2007. 
30Vt Hafner, K., Lyon, M. „Where Wizards Stay Up Late”, Simon & Schuster, New York 1996. Vaata ka Reid, 
R. „Architects of the Web”, John Wiley, London 1999. Interneti väljatöötamist alustati 1960ndatel aastatel USA-
s. Tol ajal tekkis tungiv vajadus ühendada standardsesse ning töökindlasse võrku akadeemilises, kaitse- ning 
sõjandusvaldkonnas töötavad arvutid, et kiirendada nendevahelist infovahetust. 
31 Vt rahvusvahelist andmebaasi „Connectivity Providers Database” – http://www.nsrc.org/networkstatus.html 
ning statistikat seoses .ee domeeninimede registreerimisega 
32 Jordan, T. „Cyberpower: The Culture and Politics of Cyberspace”, Routledge, London 1999. Termin on pärit 
W. Gibsoni „Neuromancerist” (HarperCollins, London 1994) ning tähendab keskkonda, kus toimub 
elektrooniline kommunikatsioon või virtuaalse reaalsuse ruum.  
33 Recommendations to the Europan Council, Europe and the Global Information Society, 1994, 
http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/backg/bangeman.html, lk 1, viimati vaadatud 7. märtsil 2007. 
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Pärast Interneti loomist on info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised suhtlus- ning 

kaubanduskanalid hakanud kiirelt võtma riigipiire ületavaid mõõtmeid (põhinemata seejuures 

veel ühtsel tehnoloogial)34, erinedes oma riigiülese iseloomu poolest Internetile eelnenud 

massimeediast. Olulise aspektina on infotehnoloogide kui ka teiste valdkonda hindavate 

spetsialistide poolt eraldi välja toodud uut meediakanalit iseloomustavat kiirust, mis on 

suurendanud nii sõnumite edastamise jõudlust kui ka vähendanud aega, mis võiks kuluda 

teiste traditsiooniliste kanalite kasutamisele. Samuti on hinnatud Internetile omaste ning väga 

oluliste karakteristikutena genereeritavate seoste paljusust, teabele juurdepääsu lihtsust 

tulenevalt suhteliselt madalatest sisseseade kuludest kui ka suhtluse interaktiivsust. 

 

Sellele vaatamata on paljudel uutel info- ja kommunikatsioonitehnoloogilistel algatustel, nagu 

ka Internetil, võime pöörduda ebapiisavalt kaitstud ning väheste teadmistega isikute vastu, 

kahjustades nende huve ning tuues kaasa probleeme nii privaatsuse kaitse, intellektuaalse 

omandi kui ka muude õiguslike valdkondade reguleerimises. Niisamuti murettekitavaks on 

võrgusüsteemide turvalisuse ja volitamata juurdepääsu küsimused kui ka võimalikud ründed 

väljatöötatud elektrooniliste teenuste vastu, kõlvatu ja amoraalse infosisu edastamine ning 

rassivastase või muus vormis vaenu õhutamine kui ka tehnoloogiliste vahendite kasutamine 

traditsiooniliste rikkumiste nagu varguse ja pettuse ning ebaseadusliku jälitustegevuse 

läbiviimiseks jms.35  

 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat on mitmete poliitikute poolt peetud ka pealesurutud 

ning võõraks valdkonnaks, mille raames tegutsedes võib kohata mitmeid vastakaid kui ka 

ekstsessiivseid avaldusi. Siinkohal tasub meenutada TWA lendu 800 ning Atlanta 

Olümpiamängudel plahvatanud pommi, mille tulemusena võttis USA valitsus nõuks kasutada 

võimalust ning avaldada Prantsusmaal toimunud G-7 kohtumisel survet krüptograafia 

kasutamise piiramiseks põhjendusega, et krüptograafilised vahendid kujutavad endast 

enneolematult suurt ohtu sisejulgeolekule. Selle tulemusena võttis G-7 vastu seisukoha, milles 

soovitas riikidel „kiirendada läbirääkimisi seoses krüpteerimisega osas, mis võimaldaks 

valitsuse õiguspärast sekkumist ning juurdepääsu andmetele ja teabevahetusele 

                                                 
34 Suur osa internetiliiklusest toimub Põhja-Ameerikas, Lääne-Euroopas ning Kaug-Idas http://www.nw.com/. 
Statistikat selles osas, millisel positsioonil asub Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamisel, vaata 
www.riso.ee  
35 Vt samuti Wall, D.S. „Cybercrimes: New wine, no bottles?”, Davies, P., Francis, P. ja Jupp, V. teoses 
„Invisible Crimes: Their Victims and their Regulation”, MacMillan, London 1999, lk 27 
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terrorismiaktide ennetamiseks või uurimiseks, kaitstes samaaegselt õiguspärase teabevahetuse 

privaatsust”.36  

 

Sellele lisaks võeti 1997. aastal Washingtonis toimunud esimesel G-8 kohtumisel vastu 

ministrite kommünikee kõrgtehnoloogia kuritegude kohta, tunnistades, et „[…] uued arvuti- ja 

telekommunikatsioonitehnoloogiad pakuvad pretsedendituid võimalusi ülemaailmaliseks 

teabevahetuseks. Seega, mida sõltuvamaks muutuvad riigid väljatöötatud tehnoloogiatest, k.a 

traadita kommunikatsioonist, seda kiiremini suureneb kõrgtehnoloogiliste kuritegude oht 

üldisele turvalisusele.”37

 

Kuigi teatavaid küberruumi aspekte peetakse ohtlikeks38, muudavad küberruumi omadused, 

milleks on riigiülesus, hetkelisus ning juurdepääs, siseriikliku seadusandluse väljatöötamise 

ning rakendamise väga keeruliseks. See on nii põhjusel, et infoühiskonnas arenevad 

sotsiaalsed protsessid on kujunenud sellistes füüsilise aja ja ruumi tingimustes, mis on 

distantseerinud elanikke kohalikul tasandil teostatavast kontrollist ning riigi füüsilistest 

piiridest, suveräänsusest ja valitsemiskorrast, suundudes regulatiivsete lahenduste poole, mis 

on viinud institutsionaalse võimu eelistamise asemel vanadest paradigmadest loobumise, 

iseregulatsiooni ja vastastikuse sotsiaalse toime soosimiseni.  

 

Täiendavaks probleemiks, mis seadusandjate ees seisab, on mitmeski aspektis seotud 

asjaoluga, et Internetil ei ole otsest omanikku. See ei tähenda muidugi seda, et ükski seadus 

sellele ei kohalduks või et vastuvõetavad seadused ei saaks selle toimimist reguleerida,39 ent 

küsimus, mida reguleerida ja millisel määral, on saanud õigusteadlaste ja praktikute 

peamiseks diskussiooniobjektiks. Lisaks on elu seoses meedia arenguga muutunud ka 

keerulisemaks, mis ühest küljest on pidevalt loonud täiendavat ebakindlust seoses 

institutsiooni valikuga, kes antud probleemile peaks reageerima ning teisest küljest seaduse 

valikuga, mida antud olukorras tuleks kohaldada. 

 

                                                 
36 Schneier, B., Banisar, D. „The Electronic Privacy Papers: Documents on the Battle for Privacy in te hage of 
Surveillance”, John Weily & Sons, New York 1997, lk 322; GILC Resolution in Support of the Freedom to Use 
Cryptography, September 1996, http://www.gilc.org/crypto/oecd-resolution.html.  
37 Washington DC, 10. detsember 1997, http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/communique.htm, viimati 
vaadatud 6. märtsil 2007 
38 Vt ka Teubner, G. „Global Law without a State”, Aldershot, Dartmouth 1997, lk 7-8; Castells, M. „The 
Information Age”, 2. köide, Blackrell, Oxford 1997, lk 354 
39 Akdeniz, Y., Walker, C., Wall, D. „The Internet, Law and Society”, Longman, London 2000, lk 5 
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Seega võib öelda, et Interneti areng on endaga uue meediakanali näol kaasa toonud seni 

kasutatavate kanalite kõrval kiirema, lihtsama ning operatiivsema süsteemi, mis lisaks oma 

innovaatilisusele paistab silma ka kasutajamugavuse ning interaktiivsusega. Sel põhjusel 

peetakse Internetti ka uue maailmarevolutsiooni algatuseks, mis tähistab uute väärtuste 

kujunemist ning infoühiskonna ajastu algust. Vaatamata paljudele Interneti eelistele, mis 

hõlmavad ka efektiivsemat kaubandust ning uues võtmes osalusdemokraatiat, kätkeb Internet 

endas ka mitmeid ohte üksikisikutele. Siinkohal tuleks kindlasti nimetada ohtu privaatsusele 

ning eraelu puutumatusele, aga ka riske, mida võivad kaasa tuua ründeid infosüsteemide ning 

elektrooniliste teenuste vastu kui ka lihtsalt illegaalse või vaenu õhutava infosisu levitamist 

Internetilehekülgedel. Selleks aga, et ühiskonnaliikmete huvid saaksid kaitstud ning nende 

õigused tagatud, sõltub palju sellest, kuidas väljatoodud probleemidele seadusandlikul 

tasandil reageeritakse ning milliseid otsuseid olukordade lahendamiseks vastu võetakse. 

 

 

1.1.4. Infoühiskonna areng Eestis 
 

„Infoühiskonna areng on aja nõue, aga ka väljakutse nii globaalsel, riiklikul kui indiviidi 

tasandil. Infoühiskonna eelised on tagatiseks majanduskasvule ja konkurentsivõimele, ent mis 

kõige olulisem - inimeste elukvaliteedi tõusule. Seetõttu on loomulik, et infoühiskonna areng 

on valitsuste esmane ja pidev prioriteet.” Nii lausus Vabariigi President infotehnoloogiaalasel 

maailma tippkohtumisel 11. detsembril 2003. aastal Genfis40.  

 

Eestis hakati info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamisega tõsisemalt tegelema 

1980ndatel ja 1990ndatel aastatel, mil infotehnoloogia alal toimunud kiire areng kinnistas 

majandusteadlaste kui ka laiema avalikkuse seas arusaama, et info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia puhul on tegemist ühega tehnoloogiatest, mis on juhtimas 

maailma tehnoloogilis-majandusliku paradigma muutust.  

 

Kuigi nimetatud arusaam kujunes välja sarnaselt teistele maailmas kõikehõlmavat mõju 

omanud ajaloolistele tootmissfääri tehnoloogilistele revolutsioonidele (puuvill, süsi ja raud, 

                                                 
40 Rüütel, A. Vabariigi President infotehnoloogiaalasel maailma tippkohtumisel 11. detsembril Genfis. Kõne. 
http://vp2001-2006.vpk.ee/et/ametitegevus/k6ned.php?gid=42205  

 17



nafta ja plastik), arvatakse siiski infotehnoloogias peituvat enneolematut potentsiaali.41 See 

edupotentsiaal on ka põhjuseks, miks Eesti riikliku poliitika rolli peetakse infotehnoloogia 

tööstusliku innovatsiooni edendamisel ülimalt oluliseks ning miks „ei ole praktiliselt ühtegi 

riiki (välja arvatud Hongkong), mis oleks saavutanud tööstusriigi staatuse ilma, et vähemalt 

mingi perioodi jooksul oleks riik olnud väga tugevalt kaasatud kestva arengu toetamisse”42. 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kestvat arengut on Eestis riiklikult toetatud juba 1992 

aastast alates, kujundades mitte üksnes poolehoidvat poliitikat, vaid kasutades ise 

elektroonilisi riigihaldusvahendeid ning investeerides sihtotstarbeliselt IKT arengusse, 

juurutamisesse ning koolitusse. 

 

Seega on Eesti otsustanud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia edendamise kasuks, millest 

on saanud ka riigi strateegiline valik. Valitsuse poolt on koostatud strateegiadokumendid, mis 

käsitlevad Eesti tulevikku teadmistepõhise ühiskonnana, kus uute teadmiste otsingule 

suunatud uuringud, teadmiste ja oskuste rakendamine ning inimkapitali areng on kujunenud 

majanduse ja tööjõu konkurentsivõime ning elukvaliteedi kasvu allikaks. Nii määras 

„Teadmistepõhine Eesti. Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegia 2002-2006”43 muuhulgas 

ühe Eesti teadus- ja arendustegevuse võtmevaldkonnana kasutajasõbralikke infotehnoloogiaid 

ning infoühiskonna arengut. Teiste vägagi oluliste strateegiadokumentidena on rakendamisel 

„Eesti infoühiskonna arengukava 2013”44, „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 

strateegia 2007-2010”45 ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas 

tegutseva hallatava riigiasutuse „Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse strateegia 2007-

2010”46. Nimetatud dokumendid sisaldavad endas aga kindlat visiooni, mis seob 

infoühiskonna arendamise eesmärgid sotsiaalses, majanduslikus kui ka institutsionaalses 

mõõtmes ning kavandab tegevussuundi nii isikukeskse ja kaasava ühiskonna kujundamise, 

teadmistepõhise majanduse edendamise kui ka isikukeskse, läbipaistva ja tõhusalt toimiva 

avaliku sektori arendamiseks. 

                                                 
41 Kalvet, T., Pihl, T., Tiits, M. „Eesti IT sektori innovatsioonisüsteemi analüüs. Kokkuvõte.” Sihtasutus 
Archimedes, Tartu 2002, lk 4 
42 Chang, H.J. „An Institutionalist Pespective on the Role of the State – Towards an Institutionalist Political 
Economy”, teoses Burlamaqui, L., Castro, A., Chang. H.J. „Institutions and the Role of the State”, Edward Elgar 
Publishing, SB 2001, lk 12. 
43  Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegia 2002–2006 „Teadmistepõhine Eesti” heakskiitmine. Riigikogu 6. 
detsembri 2001. aasta otsus. RTI, 18.12.2001, 97, 606 
44 “Eesti infoühiskonna arengukava 2013” heakskiitmine. Vabariigi Valitsuse 30.11.2006 korraldus nr 667 
jõustumiskuupäev 30.11.2006. 
45 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: Strateegia 2007-2010 
http://www.mkm.ee/failid/MKM_STRATEEGIA_2007_2010.pdf  
46 Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus. Strateegia 2007-2010. Eelnõu. (Autori erakogust) 

 18



 

IKT laialdane kasutamine riigihalduses võimaldab tõhustada riigiaparaadi sisemist toimimist, 

mõjutades seeläbi ka kodanikele ning ettevõtetele osutavate avalike teenuste kättesaadavust, 

kvaliteeti ning suurendades osalemisvõimalusi ühiskondlikes protsessides. Rõhuasetuste 

kandumine infotehnoloogilistelt lahendustelt infoühiskonna kui terviku arendamisele esitab 

uusi väljakutseid ka koordinatsioonimudelile.  

 
      Allikas: Majandus ja kommunikatsiooniministeerium 

 

Täna lähtuvad ametiasutused oma tegevuses valdavalt ametkondlikust ehk lokaalsest vaatest. 

Kaasaegsed avalikus sektoris kasutavad IKT lahendused annavad aga võimaluse luua 

ametkondade üleseid ehk tervikvaatest lähtuvaid lahendusi, mis on kodanike vajadustega 

paremini kooskõlas. IKT võimaldab luua lahendusi, mis on riigiasutuste, keskvalitsuste ja 

kohalike omavalitsuste ning riigi- ja erasektori ülesed, eesmärgiga pakkuda lõpptarbijale 

võimalikult suurt hüve. Samas puuduvad tõhusad organisatoorsed ning finantsilised 

mehhanismid IKT lahenduste koordineerimiseks ja vähe on loodud sektoritevahelisi 

(horisontaalseid) lahendusi ning enamasti likvideeritakse IKT lahendustega mõni protsessi 
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kitsaskoht, kuid ei vaadelda protsesse ning seega ka nende lahendamisvõimalusi terviklikult.47 

Seega ei saa tõhusalt toimivast avalikust sektorist rääkida enne, kui organisatsioonilised ning 

haldusmenetluslikud küsimused ei ole optimeeritud ning viidud vastavusse info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia poolt pakutavate võimalustega.  

 

Meedias on sageli mainitud Eesti ühiskonnale omast avatust kaasaegsetele tehnoloogiatele 

ning valmisolekut eksperimenteerida uute lahendustega, mis on rahvusvahelises võrdluses 

jätnud Eestist mulje kui tehnoloogiliselt eesrindlikust ning kiirelt areneva infoühiskonnaga 

riigist. Seda veendumust on kinnitanud ka mitmed rahvusvahelised uuringud ning küsitlused, 

mis näitavad tõepoolest seda, et Eesti kuulub jätkuvalt Kesk- ja Ida-Euroopa riikide 

juhtgruppi48, märkides ühtlasi, et Eesti edu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas 

on tingitud mitmetest tähelepanuväärsetest valitsuse- või eraettevõtetepoolsetest algatustest, 

mis on innustanud ka teisi riike Eestist eeskuju võtma.  

 

Kuigi kõlapind on Eesti edukusest on suur ning senini valdavalt positiivne, jääb siiski 

küsimus, kas vastuvõetud õigusaktid, rakendatud põhimõtted ning elluviidud projektid on ka 

jätkusuutlikud, rakendatavad ning vastavad esitatud ootustele. Samavõrd tähtis on teadmine, 

kas teistmoodi tegutsedes oleksime sama ajaga jõudnud kiiremini ja kaugemale, kui me täna 

oleme ning kas üksikisikute privaatsus ja andmed oleksid saanud parema kaitse. See on 

küsimus, millega õigust rakendavad ning infoühiskonda reaalselt ehitavad praktikud on 

pidevalt silmitsi seisnud, vajades süstemaatilist käsitlemist ning ühtlasi ka konstruktiivset 

lahendamist.  

 

 

1.1.4. Infoühiskond ja õigus 
 

Infoühiskonnale omaseid õiguslikke suhteid ning sündmusi analüüsinud õigusteadlaste hulgas 

esineb seisukohti, mis viitavad traditsiooniliste õiguslike käsitluste universaalsusele ning 

                                                 
47 „Eesti infoühiskonna arengukava 2013”, Vabariigi Valitsuse 30.11.2006 korraldus nr 667 jõustumiskuupäev 
30.11.2006, lk 10-18 
48 Vt nt eGovernment Interoperability Case Studies, http://ec.europa.eu/idabc/en/document/4805/196, viimati 
vaadatud 2. märts 2007. Lisaks Eesti edu infoühiskonna arendamisel on tunnustatud erinevates EL ning 
rahvusvahelistes uuringutes ning edetabelites, nagu näiteks Euroopa Komisjoni poolt koostatavas infoühiskonna 
indikaatorite võrdlusuuringus (Information Society Benchmarking Report 2005), Maailma Majandusfoorumi 
poolt välja antavas infotehnoloogia aruandes (Global Information Technology Report 2004–2005), ülemaailmse 
eDemokraatia foorumi poolt 2005. aastal koostatud pingereas Top 10 Who Are Changing the World of Internet 
and Politics jne. 
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võimalikule rakendamisele ka vastavalt muutunud sotsiaalsetele suhetele ühiskonnas. Sellest 

tulenevalt on leitud, et „[…] ei ole tarvilik ega konstruktiivne käsitleda Internetti uute 

õiguslike probleemide allikana ning luua uut õigusdistsipliini nimega „internetiõigus”. Selle 

asemel võiks väita, et Internet on uus keskkond, kus traditsioonilisi õiguspõhimõtteid 

analüüsitakse uues kontekstis. Ei ole olemas „Interneti õigust” kui sellist ning vajadus antud 

seaduse väljatöötamise järele puudub.”49 Samas võib käsitlust, mis välistab igasuguse 

võimaluse või vajaduse uute regulatsioonide järele, pidada Interneti poolt esile kutsutud uute 

sotsiaalsete protsesside eiramiseks, jättes kõrvale uute tehnoloogiatega kaasnevad muutused 

inimsuhetes ning tähelepanuta vastavad kaitseabinõud.  

 

Leidub õigusteadlasi ning sotsiolooge, kes on läinud oma soovis uut õigust luua nii kaugele, 

et on välja pakkunud uusi tehnoloogiaid ning suhteid reguleeriva õigusakti nimega 

„Küberruumi seadus”50. Sarnase mõttega on välja tuldud mitmel pool üle maailma, soovides 

reguleerida sarnaselt ka rahvusvahelise õiguse51 valdkonda, mille kohaselt tuleks käsitleda 

„Küberruumi seadust” kui ülimuslikku uute tehnoloogiate abil teostatud toimingute kui ka 

nendesse kaasatud isikute suhtes. Probleemiks võib siinkohal osutuda aga inimkauge, 

tsentraliseeritud ning tervikliku normikogumi laialdane kehtestamine ja rakendamine riikide 

ja õiguslike suhete oas, mis tekivad ja lõppevad Internetis52. Ilmselt ei täidaks selline 

regulatsioon Interneti suurusest ning levikust lähtuvalt oma eesmärki, tuues tagajärjena kaasa 

õigusaktide mittetäitmise. Teisest küljest on aga vajadus selge normatiivse raamistiku järele 

olemas, kuivõrd selle täielik puudumine valmistaks elektroonilise kaubanduse ning e-teenuste 

kasvu läbi üha uusi probleeme kohalikele valitsustele, kes peaksid hea seisma korra 

valitsemise eest riigis või konkreetsel territooriumil.  

 

Internetti reguleeriva õigusakti siseriiklik või kohalikul tasandil vastuvõtmine ei annaks 

samuti erilisi tagatisi, kuigi seda soositakse tihti seadusandjate poolt, kes leiavad endal olevat 

piisavalt tehnilist kompetentsi kui ka ärksat meelt. Samas ei tundu kõikehaarav regulatsioon 

vältimatult vajalik, kuna Internetile on pigem omane see, et vanad probleemid tulevad esile 

uues kontekstis kui see, et ka reaalselt on tegemist täiesti uute probleemidega per se. Lisaks ei 

                                                 
49 Akdeniz, Y., Walker, C., Wall, D., The Internet, Law and Society, Longman, London 2000, lk 16 
50 Autor viitab siin nelja aasta tagusele seaduseelnõule, mis kandis nime „Küberruumi seadus” ning millega püüti 
lahendada nüüdseks avaliku teabe seaduse eelnõusse jõudnud temaatikat seoses riigi infosüsteemi ja 
andmeteenuste reguleerimisega.  
51 Johnson, D. R., Post, D. „The rise of law on the global network”, raamatus Kahin, B., Neeson, C., Borders in 
Cyberspace, MIT Press, Cambridge, MA, 1997, lk 9 
52 Akdeniz, Y., Walker, C., Wall, D. „The Internet, Law and Society”, Longman, London 2000, lk 17 
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oleks mõistlik jätkata internetiõiguse kui sellise arendamisega, kuna ajalugu on näidanud, et 

ühe meediumi vahetumine teisega on alati kaasa toonud eelmiste piiride nihutamise ning uute 

regulatsioonide väljatöötamise.53 Uued tehnoloogilised saavutused aga ilmselt seda trendi 

jätkavad.  

 

Samas jätkavad väljakujunenud suundumusi ka televisiooni, raadio, telefoni, interneti ning 

muude info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste suhtlusvahendite konvergents ning 

funktsioonide järk-järguline ühtlustumine, võides liiga kitsa regulatsiooni otstarbekuse ning 

mõttekuse kahtluse alla seada. Ilmselt mängib siin rolli ka digitaalse ruumi mõiste avarus, 

komplekssus ning teatav määratlematuski, mis viivad paratamatult olukorrani, kus vaatamata 

kõikidele jõupingutustele ning ettevaatusabinõudele ei ole kokkuvõttes võimalik enamust 

rahuldava tulemuseni jõuda.  

 

Eeltoodutele lisaks esineb siiski ka seisukohti, mis oma olemuselt kujutavad keskteed mõlema 

äärmuse vahel, lähtudes kehtiva seaduse muutmisest määral, mis on vajalik uute ühiskonnas 

tekkinud suhete reguleerimiseks. Seda teed on mindud ka Eestis, kus interneti ning teiste uute 

riigivalitsemisevahendite, e-teenuste kui ka elektroonilise kaubanduse küsimused ei ole 

reguleeritud mitte ühtses meediat korrastavas seaduses, vaid eraldiseisvate valdkondlike 

regulatsioonidega.54 Õigusselguse mõttes võib mõned konkreetsed valdkonnad reguleerida ka 

eriseadustega, iseäranis osas, mis puutub infoühiskonna teenustesse ning elektroonilisse 

sidesse üldisemalt, ent lähtuvalt infotehnoloogia horisontaalsest olemusest riigis vajavad 

täiendusi kõik valdkonnaseadused ning vastavad rakendusaktid. Need regulatiivsed 

muudatused tuleb aga suunata kvaliteetsete ning kodanikekesksete infoühiskonna teenuste 

pakkumisele, mis paradigmana eeldab riigiasutuste muutmist paindlikumaks ja inimeste 

vajadustele vastavaks.55

 

Lisaks konkreetsematele seadusandlikele algatustele siseriiklike või rahvusvaheliste 

võimustruktuuride poolt, on Reidenberg leidnud, et uut internetikeskkonda tuleks käsitleda 

kui mitmeastmelise valitsemise korraldamist läbi „[…] keerulise riikidest, ettevõtetest, 

                                                 
53 OFTEL, „Beyond the Telephone, the TV and the PC”, London 1995, punkt 1.1.4.  
54 Siinkohal võiks välja tuua elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse kui ka jälitustegevuse 
seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku jms 
55 Samal teemal on kirjutanud ka Kuldjärv, M., Nõmm, K. „Riiklike teenuste kodanikukesksus ja uus 
tehnoloogia.” Riigikogu Toimetised 4/2001, lk 159 
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tehnoloogiast ning kodanikest moodustuvate jõudude ühenduse”56. Sarnast lähenemist on ette 

tulnud ka seoses mitmetes illegaalset, kahjulikku või amoraalset infosisu käsitlevate 

küsimuste lahendamisel. Avalike ning erahuvide segunemine on selliste regulatsioonide puhul 

sagedane ning valdavalt omab poliitika kujundamisel erilist tähtsust just erahuvide kaitse57, 

mis mängib olulist rolli ka jälitustegevuse ning privaatsuse kaitse küsimuste reguleerimisel.  

 

Lisaks toob valitsusstrateegia seoses Interneti ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate 

prioriseerimisega kaasa olulisi eeliseid. Ta soodustab Internetikaubanduse kiiret arengut, 

pakub kiireid ja majanduslikult soodsaid lahendusi (eriti osas, mis puudutab piiriülest 

koostööd) kui ka kiiremat ja paindlikumat riigihaldust, mis väga täpsete regulatsioonide korral 

võiks takistada nende valdkondade vaba ning innovaatilist arengut. Riik püüab leida ning 

lahendada avalikkusele muretvalmistavaid küsimusi viisil, mis rahuldab huvigruppide 

vajadusi ning on läbipaistev, selle asemel et lubada tehnokraatlikul või majanduslikul eliidil 

teostada de facto või muud kontrolli interneti kontekstis toimuvate otsustusprotsesside üle.58 

Regulatsioonide väljatöötamisel ei olda aga sageli taoliste käitumisjuhiste järgi talitatud. 

 

Seaduse täiendav roll, olgu siis „pehme” õiguse normide kaudu või mitte, peaks seisnema aga 

standardite seadmises ning üldiste õiguspõhimõtete sisustamises. Sellest tulenevalt võiks 

arvestatavateks informatsiooniõiguse reguleerimise instrumentideks pidada ka rahvusvahelisi 

konventsioone ja pakte nagu ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni59, Euroopa inimõiguste ja 

põhivabaduste kaitse konventsiooni60 kui ka 1976. aastal jõustunud ÜRO kodaniku- ja 

poliitiliste õiguste pakti61. Need on dokumendid, mis omavad olulist õiguslikku tähendust 

mitmetes õigussuhetes, mõjutades seega avaliku sektori suhtumist ja otsuseid nii 

privaatsusõigust kui informatsiooniõigust puudutavates küsimustes.  

 

                                                 
56 Vt Reidenberg, J.R. „Governing neworks and rule-making in cyberspace” teoses Kahin, B., Neeson C., 
„Borders in Cyberspace”, MIT Press, Cambridge 1997, lk 96 
57 Jones, T., Newburn, T. „Private Security and Public Policing”, Clarendon Press, Oxford 1998 
58 Delta, G.B., Matsuura, J.H. „Law of the Internet”, Aspen Law & Business, New York 1998, punkt 1.21. 
59 ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon, http://www.unhchr.ch/udhr/lang/est.htm, viimati vaadatud 7. märtsil 2007 
60 Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon, 
http://www.coe.ee/static/files/0.Euroopa_inimoiguste_konventsioon.Taiend.broshuur.pdf, viimati vaadatud 7. 
märtsil 2007 
61 ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste pakt, http://estlex.ee/estlex/kehtivad/AktTekst.jsp?id=12, viimati 
vaadatud 7. märtsil 2007 
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Niisiis võib tõdeda, et Internet62 ei kujuta endast õiguslikult reguleerimata ruumi. Sellele 

vaatamata esineb olukordi, kus infoühiskonnale omased jooned nagu isikute ja toimingute 

virtuaalsus, andmeliikluse maht, toimingute kiirus ning tehnoloogia universaalsus toovad 

kaasa nii põhimõttelisi kui ka menetluslikke probleeme.63 Need probleemid ei ole kindlasti 

ületamatud, olles sageli lahendatavad eelkõige õiguse tõlgendamise teel, kuigi eluliste 

asjaolude konkreetseks lahendamiseks võivad sobivad normid tihti ka puududa.64 Sobivate 

normide puudumine tähendab sisuliselt aga seda, et õiguse rakendamine ei ole osutunud 

võimalikuks ka selle tõlgendamise teel, kusjuures õiguse rakendaja on kontrollinud ning 

veendunud, et tegemist on lüngaga õiguses. Sellest tulenevalt tuleks uurida ning võrrelda ka 

teisi õigustloovaid akte ja norme, kaaludes lünkade ületamist analoogia, kohtunikuõiguse või 

uute regulatsioonide abil65. Lünkade probleem tõusetub ühel või teisel ajahetkel aga kõigis 

õiguskordades, kuna elu on väga dünaamiline ning positiivne õigus kui inimloomingu 

resultaat ei saa kunagi olla lõpetatud süsteem.66

 

 

1.2. Riigihaldus infoühiskonnas 
 

1.2.1. Elektroonilise valitsemise mõiste 
 

Vastavalt Euroopa Liidu käsitlusele elektroonilistest valitsusest67, on e-valitsus defineeritud 

kui „[i]nfo- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamine avalikus halduses, mis on seotud 

organisatsiooniliste muudatuste ja uute tööoskuste rakendamisega selleks, et parandada 

avalikke teenuseid ja demokraatlikke protsesse ning suurendada toetust avalikule korrale.68. 

                                                 
62 Eestis on interneti mõiste defineeritud Vabariigi Valitsuse 2000. aasta 4. detsembri määruses nr 398 
"Üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu opereerimise ja üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse 
osutamise nõuete" kohta, mille § 2 lõike 33 kohaselt on Internet telekommunikatsioonivõrgu kaudu loodud 
andmeside, mis võimaldab infovahetust vastavate tehniliste seadmete ja andmeside protokollide vahendusel ( RT 
I 2000, 93, 602). Sama määruse § 2 lõike 34 alusel on internetiteenus andmesideteenuse liik, mis seisneb 
internetile juurdepääsu võimaldamises internetiserveri kaudu. 
63 Barrett, N. „Digital Crime”, Kogan Page, London 1997, lk 10 
64 Goldsmith, J.L. „Against cyberanarchy”, 65 University of Chicago law Review 1199, Chicago 1998, lk 1250 
65 Edwards, L., Waelde, C. „Law and the Internet”, Hart Publishing, Oxford 1997, lk 9 
66 Narits, R. „Õiguse entsüklopeedia.” Õigusteaduse õpik. Meetodiõpetus. Tallinn 2004, lk 161 
67 Regioonide komitee 26. septembri 2003. aasta arvamus Euroopa Parlamendi, nõukogu, Euroopa majandus- ja 
sotsiaalkomitee ning regioonide komitee teatise kohta, mis käsitleb Euroopa eValitsuse tuleviku rolli, COM: 
2003, 567 (lõplik); http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index_en.htm, viimati vaadatud 26. 
märtsil 2007 
68 Siinkohal oleks vajalik märkida, et e-valitsemist kasutatakse e-valitsuse laiema kontseptsioonina, hõlmates 
muuhulgas ka erinevaid sotsiaalteenuseid ning mängides seeläbi äärmiselt olulist rolli kohaliku ja piirkondliku 
omavalitsuse huvide kaitsel. 
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Sisuliselt on toodud definitsiooni näol tegemist määratlusega, mis tuleks aluseks võtta 

kõikidel infoühiskonda edendavatel Euroopa Liitu kuuluvatel riikidel. Vaatamata nimetatud 

asjaolule on liikmesriigid ja/või nende ametiasutused pooldanud kohati lähenemist, mis soosib 

kontseptsiooni ülevõtmise asemel enda vajadustest või nägemusest kantud määratlusi. 

 

Niisiis võib ühte organisatsiooni nägemusest kantud e-valitsuse mõiste definitsiooni kohata ka 

Suurbritannia Riigikontrolli kodulehel, kus see on sõnastatud järgmiselt: „[…] Interneti kaudu 

pakutav avalik juurdepääs keskvalitsuse organite ning nende asutuste poolt pakutavate avalike 

teenuste kohta käivale informatsioonile; ning võimalus sooritada toiminguid maksude 

maksmiseks, toetuste taotlemiseks ning saamiseks kui ka passi vormistamiseks. E-valitsus 

kujutab endast ka uute tehnoloogiate rakendamist riigiasutustes, eesmärgiga tõsta nende 

sisemist efektiivsust.69”  

 

Suurbritannia Riigikontrolli koduleheküljelt leitud definitsiooni osas on positiivne see, et ta 

tähistab üsnagi edukalt e-valitsuse kahepidist rolli, mida võib märgata nii avalike teenuste 

uutmoodi pakkumises kui ka suundumuses valitsuse enda sisemise töökorralduse efektiivsuse 

tõstmiseks. Samas aga ei ole selles kirjelduses piisavat täpsust selleks, et teha e-valitsuse 

olemusest kindlaid ning üheselt mõistetavaid järeldusi. Samuti on kaheldav, kas e-valitsuse 

rakendamise vahendeid võib piirata üksnes Internetiga, kuna e-valitsuse parema toimimise 

eesmärke võivad paralleelselt täita ka Internetil mittebaseeruvad infoedastuse tehnoloogiad, 

nagu telefon, faks, PDA, SMS, MMS, 3G, GPRS, WiFi, WiMAX ja Sinihammas70.  

 

Kui Internetipõhist valitsust käsitleda e-valitsusena, siis põhimõtteliselt peaks ülaltoodud 

kontseptsioonist lähtuvalt alternatiivsete tehnoloogiate kasutamine võimaldama selle 

valitsusvormi ümbernimetamist ka m-valitsuseks71 (mobiilne valitsus) või g-valitsuseks 

(GIS/GPS rakendused), ent sellegipoolest ei pea autor neid alternatiive mõistlikuks ega 

piisavalt põhjendatuks ning leiab, et tegemist on üksnes e-valitsuse alaliikidega. 

 

                                                 
69 Controller and Auditor Gerenal. Press Notice. Better public Services through e-government. Aprill 2002. 
http://www.nao.org.uk/pn/01-02/0102704.htm, viimati vaadatud 26. märtsil 2007 
70 Lisaks võivad muud tehnoloogiad sisaldada ka CCTV jälitusseadmeid, biomeetriliste andmete tuvastamise 
seadmeid, RFID, ID-kaarte, kiipe ja teisi NFC-tehnoloogiaid, kohtvõrgus läbiviidavaid hääletussüsteeme, TV- ja 
raadiopõhiseid teenuseid jne. 
71 Kushchu, I., Kuscu, M.H. „From e-Government to m-Government: Facing the Inevitable”. The 3rd European 
Conference on e-Government, 2003, lk 253-260 
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Samas on Maailmapank sõnastanud laiema, kasule orienteeritud lähenemise, mille kohaselt 

„…viitab e-valitsus info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (nagu näiteks lairibavõrgu, 

Interneti, mobiilside jms) kasutamisele valitsusorganite ja -asutuste poolt, mille abil on 

võimalik suhelda nii kodanike, ettevõtjate kui ka riigiasutustega. Need on tehnoloogiad, mis 

täidavad erinevaid eesmärke: võimaldavad valitsusel pakkuda kodanikele paremaid teenuseid, 

korraldada paremini suhteid ettevõtjate kui ka tööstussektori vahel, kaasata kodanikke tänu 

paremale juurdepääsule informatsioonile kui ka tõhustada haldusmenetlust. Selle tulemusena 

võib oodata korruptsiooni vähenemist, riigihalduse läbipaistvuse suurenemist, mugavuse 

lisandumist kui ka sissetulekute suurenemist ja /või väljaminekute vähenemist.”72

 

Selle definitsiooniga on paremini suudetud tabada valitsuse poolt kasutatava infotehnoloogia 

rakendusala, e-valitsuse tegevuse eesmärke ning mõningaid kasulikke aspekte, mis e-valitsuse 

efektiivse rakendamisega kindlasti kaasneda võivad. Ühtlasi hõlmab see definitsioon ka ühte 

olulist infoühiskonna eesmärki, milleks on osalusdemokraatia suurendamine73.  

 

E-valituse definitsiooni74 Eesti õiguskorras eraldi välja toodud ei ole.75 Küll aga on püütud „e-

valitsuse” mõistet sõnastada erinevate Euroopa Liidu projektidokumentatsiooni mõistete 

peatükis, millest ainsaks definitsioonilaadseks näiteks on „eCommunity” projekti „E-

demokraatia ja e-valitsemine Narva linna jätkusuutlikuks arenguks” käigus sisustatud e-

valitsuse mõiste: „[…]e-valitsus on definitsioon, mida tavaliselt kasutatakse kirjeldamaks 

erinevate valitsusametite teenuseid, mida rahvale pakutakse ja mis on elektroonilises 

formaadis ehk veebipõhised. Näitena võib tuua elektroonilise tulumaksudeklaratsiooni või 

võimaluse liiklustrahve interneti teel maksta. Mõiste katab ka asutustevahelist sidet.”76 See 

mõiste ei ole võib-olla küll kõige täpsem, ent mingisuguse ettekujutuse ta e-valitsuse 

olemusest ja tegevustest siiski annab. Ilmselt võib selle üle ainult heameelt tunda, kui keegi 

on otsustanud infoühiskonnaga kaasnevatesse uutesse mõistetesse veidigi selgust tuua.  

 

                                                 
72 Vt http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm, viimati vaadatud 27. märtsil 2007 
73 E-valitsuse eesmärk edendada demokraatiat ei seisne üksnes hääletamismenetluse lihtsustamises, vaid kogu 
riigi- ja kodanikuvahelise kommunikatsioonisüsteemi muutmises, suurendades kodanike osalust poliitika 
kujundamises ning jagades teadmisi riigi toimimisest üldse, pakkudes selleks välja kodanikele kõige sobivamad 
infokanalid (k.a e-post, e-valitsuse foorumid – nt TOM, kui ka videokonverentsid, jms).  
74 Sama kehtib ka üksnes sõna „e-valitsus” otsingul Riigi Teataja infosüsteemist. 
75 Riigi Teatajast oli võimalik leida vaid viiteid sõnale „e-riik”, ent lähemal uurimisel osutusid ka need 
projektivaldkondadeks, mis olid valdavalt esitatud loeteludena. 
76 Strasser, S., Schnepf, D. „eCommunity. E-demokraatia ja e-valitsemine Narva linna jätkusuutlikuks arenguks.” 
Sustainable Europe Research Institute. http://www.narvaplan.ee/e-com/handbook/handbook_estonian.pdf  
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E-valitsuse mõiste ja selle sisustamise temaatika on uus ning äärmiselt huvitav. Kuivõrd 

infoühiskond on alles suhteliselt noor, ei saa ka eeldada, et selles valdkonnas oleks 

väljatöötatud üks ning igakülgselt toimiv e-valitsuse mõiste definitsioon. Lisaks jätab mõistete 

e-riik ning e-valitsus vähene kasutamine Eestis mulje, et huvi käsitleda end pigem 

infoühiskonna kodanikuna, mitte e-riigi kodanikuna, on kindlasti suurem ning e-valitsuse 

mõistet sisustavad elemendid kirjeldavad enamasti eesmärke ning põhimõtteid, mida kannab 

infoühiskond ning selle arengukava tervikuna. Ilmselt on erinevate definitsioonide juured aga 

peidus infoühiskonna semantilises arengus ja koosvõimes kui ka igas riigis eksisteerivates 

probleemides ning peamistes vajadustes. Filosoofilisest ning sotsioloogilisest seisukohast on 

tegemist aga huvitava nähtusega.  

 

Riigi- ja haldusõiguslikust aspektist tuleks aga e-riigi, e-valitsuse kui ka infoühiskonnaga 

seonduvaid küsimusi käsitleda kui küsimusi, mis on seotud elektroonilise riigihaldusega. 

Kuivõrd e-valitsuse mõiste on maailmapraktikas väga laialdaselt levinud, siis on seda mõistet 

ülaltoodud tähenduses kasutatud ka läbivalt kogu töö käigus, olles siiski oma olemuselt 

võrdsustatud elektroonilise riigihalduse mõistega, mille spetsiifilisi aspekte käsitletakse ka 

elektroonilise haldusmenetluse võtmes. 

 

 

1.2.2. Elektroonilise riigihalduse toimimise põhimõtted 
 

E-valitsuse töögrupp arenevas maailmas (The Working Group on e-Government in the 

Developing World) on oma raportis välja toonud viis peamist eesmärki, mida elektrooniline 

riigihaldus oma missioonis peamiselt taotleb77, kirjeldades e-valitsust kui laiemate sotsiaalsete 

eesmärkide saavutamise vahendit; pidades silmas eesmärke, mis lähevad oma visioonis 

kaugemale pelgast valitsusprotsesside efektiivsuse tõstmisest ning keskendudes pigem avaliku 

halduse reformile ja administratsiooni arengule78.  

 

                                                 
77 Alvina, T. „The Working Group on e-Government in the Developing World: raport on e-Government” 
Metropolitan Computer Times[Manila], XVIII köide, 3. märts 2003, lk 1, 5 
78 Rachel, K. “Battling Bush’s Digital Divide”, C/NET News.com [kodulehekülg]; 11 veebruar 2002; 
kättesaadav leheküljelt  http://news.com.com/2100-1023-834645.html; viimati vaadatud 9. novembril 2006. 
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Nendeks eesmärkideks on seega parema ärikeskkonna loomine79; avalike hüvede ja teenuste 

elektrooniline pakkumine80; hea haldustava tugevdamine ja üldsuse laiaulatuslikum 

kaasamine81; valitsusasutuste tõhususe ja tootlikkuse tõstmine82 ning tõrjutud kogukondade 

elukvaliteedi parandamine83. Seega on e-valitsuse eesmärgiks soodustada valitsuse, kodanike 

ning ettevõtjate omavahelist suhtlemist eesmärgiga edendada poliitilist, sotsiaalset ning 

majanduslikku arengut riigis.  

 

Austria valitsus oma 2006. aastal koostatud raportis84 täiendavalt leidnud, et elektroonilise 

riigihalduse edukaks toimimiseks tuleb tagada, et valitsuse poolt pakutavad e-teenused oleksid 

kättesaadavad kõigile, olenemata kasutaja asukohast või erivajadustest. Nimetatud käsitlus 

hõlmab ühtlasi nõuet, et kasutusele võetavad tehnoloogiad peavad olema lihtsad ning 

kasutajatele juba eelnevalt tuttavad infotehnoloogilised lahendused (tuues näitena esile 

mobiilside ja Interneti). Ta toob ühtlasi välja nõude, mille kohaselt peavad riigiasutused 

tagama e-teenuste maksimaalse atraktiivsuse kodanikele, nähes selleks ette erinevate 

portaalide ning teenustekeskkondade kasutamist vastavalt konkreetsetele ea- ja 

teemagruppidele85. Austria valitsus paistab sellise poliitikaga silma kui tõeliselt kliendile 

orienteeritud riik, kes on saavutamas oma Verwaltungsinnovationsprogramm der 

Bundesregierung’i86 eesmärke. 

 

Oma olemuselt põhineb eduka elektroonilise riigihalduse süsteem aga kolmel sambal, millest 

esimene on selge õiguslik raamistik, mis on lihtne ja üheselt arusaadav ning seetõttu ka 

avalikkuse poolt kiiresti omaksvõetav; teine koondab kokku turvalised ning jätkusuutlikud 

                                                 
79 Tehnoloogiat võib pidada järeleproovitud katalüsaatoriks produktiivsuse ja majandusliku kasvu 
suurendamisel, mis omab eriti suuri mõjusid maa- ning alateenindatud rahvastiku segmentide hulgas. Tänu 
tehnoloogia kasutuselevõtule avalikus sektoris kuuluvad e-valitsuse poolt selle eesmärgi raames saavutatavate 
hüvede hulka nii avaliku sektori läbipaistvus, teeninduse sõbralikkus ja kiirus kui ka nimetatud asjaoludest 
tingitud soodne keskkond ning suurenev huvi investeeringute majutamiseks.  
80 Seda eesmärki iseloomustab kiire menetlus, järjekordades seismise vajaduse puudumine ning minimaalse 
vajaliku kontakti loomine riigiga. 
81 Siin mängivad võtmerolli administratsiooni läbipaistvus, kuluefektiivsus, lai osalusdemokraatia ning 
kodanikealgatuste soodustamine kui ka võitlus korruptsiooni vastu jne 
82 See eesmärk hõlmab peaasjalikult uute menetlusprotsesside väljatöötamist, teenuste pakkumise lihtsustamist, 
bürokraatia tulemuslikkuse tõstmist ning kulude kokkuhoidmist. 
83 Tõrjutud kogukondade elukvaliteeti võib tõsta nende otsustusprotsessidesse kaasamise ning vajalike avalike 
hüvede ja teenuste pakkumise teel.  
84 Chroust, G. et al, „Administration on the Net. An ABC Guide to E-Government in Austria”. Federal 
Chancellery, ICT Strategy Unit, Vienna 2006, lk 16 
85 Selline lähenemine kirjeldab selgelt erasektori töökorralduse imbumist avalikku sektorisse, püüdes muuta riiki 
piisavalt atraktiivseks tooteks, et seda seejärel võimalikult paljudele „maha müüa”.  
86 Täpsemat teavet Austria valitsuse innovatsiooniprogrammi kohta leiab leheküljelt 
http://www.bka.gv.at/Docs/2007/1/4/Brosch_VIP.pdf , viimati vaadatud 24. veebruaril 2007 
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infosüsteemid, mis on e-valitsuse üleriigilise rakendamise eeltingimuseks ning kodanike 

usalduse tõstmiseks elektrooniliste haldusmenetluse ning -teenuste vastu; ning kolmas seisab 

säästva tehnoloogia kasutamise eest, mis põhineb avatud standarditel ning programmide 

eelkirjeldatud (kasutaja)liidestel, eesmärgiga tagada pidev areng uute tehnoloogiatega 

kohanemisel.87

 

Need on põhimõtted, millest tuleks teadlikult või siis pideva kogemustest õppimise 

tulemusena lähtuda ka Eesti infoühiskonna strateegia kujundajatel, projektide koostajatel, 

õigusaktide väljatöötajatel ning rakendajatel. Hea on antud olukorras see, et 

infotehnoloogiliste vahendite kasutuselevõtt toonud kaasa haldusmenetluse korra 

liberaliseerimise viisil, mis on avaliku halduse reformi läbiviimiseks jätnud riigiorganitele ja 

riigiasutustele suhteliselt suure otsustusruumi uue korra ning konkreetsete sammude sujuvaks 

planeerimiseks. Samas on see aga põhjus, miks esimeste infotehnoloogiliste lahenduste 

rakendamisel avalikus sektoris on senini lähtutud „pooltevahelistest kokkulepetest” ning seda 

ka juhul, kui „pooli” tegelikult ei eksisteerinudki. Pigem võinuks neid nimetada ka „töö 

parema korraldamise protokollideks”, mis olid kantud hea haldustava põhimõtetest ning 

eesmärkidest.  

 

 

1.2.3. Üldised arengud elektroonilises riigihalduses 

 

Elektrooniline riigihaldus on oma laialdase rakendatavuse läbi tuttav väga paljudes riikides, 

ent selle rakendamise maht ja määr varieeruvad riigist riiki üsnagi märkimisväärses ulatuses. 

See hõlmab erinevusi infotehnoloogiliste vahendite kasutuselevõtus avaliku sektori poolt kuni 

avalike teenuste täieliku automatiseerimiseni koos kõikide vajalike regulatsioonide ning 

arenduskavadega.  

 

Elektroonilise riigihalduse põhimõtete rakendamise kiirus sõltub tihti just konkreetses riigis 

toimiva seadusandliku menetluse tavapärasest tempost ehk ajast, mille jooksul tekkinud ning 

lahendamist vajavatest probleemidest on saanud vastavate õigusaktide kehtestamise, 

muutmise või täiendamise eelnõud ning millal on jõutud nende jõustamise või reaalse 

rakendamise juurde. Muidugi, nii nagu paljudes teisteski avaliku halduse reformi tingimustes 

                                                 
87 Chroust, G. et al, „Administration on the Net. An ABC Guide to E-Government in Austria”. Federal 
Chancellery, ICT Strategy Unit, Vienna 2006, lk 16 
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tegutsevates riikides, on ka Eestis tulnud pidevalt ette olukordi, kus tehniliselt ja 

infotehnoloogiliselt ollakse muutusteks juba valmis, ent reaalselt on asjad jäänud 

õiguspäraseks toimimiseks vajalikke õiguslikke regulatsioone ootama.  

 

Õigupoolest on sellised olukorrad tekkinud enamiku projektide elluviimisel, kuivõrd Euroopa 

Liidu struktuurifondidest eraldatud kui ka riigieelarvelised rahalised vahendid on seotud 

konkreetsete projektitähtaegadega, mis tähistavad peamiselt just infotehnoloogiliste 

lahenduste väljatöötamise ning infotehniliste vahendite rakendamise kuupäeva koos vastavate 

koolituste läbiviimisega. Nii tekivad olukorrad, kus õigusküsimuste lahendamisega hakatakse 

tegelema liiga hilja või võtavad need oma uudsuse ning lahendatavate probleemide rohkuse 

tõttu lihtsalt tavapärasest rohkem aega. Siinkohal võiks näidetena tuua nii e-tervise projekte, 

e-valimiste projekte, x-tee rakendamist jms. Sisuliselt on raskusi olnud aga kõikide 

innovaatiliste ning omasuguste seas esimeste projektide ellurakendamisega. Õnneks ei ole 

senini veel ületamatuid probleeme tekkinud.  

 

See on ka põhjus, miks nii Eestis kui ka teistes maailma riikides on avaliku halduse reformi 

algfaasis liberaliseeritud haldusmenetluse korda ning paljudel juhtudel antud ametiasutustele 

laialt tunnustatud hea haldamise põhimõtteid rõhutades vabad käed oma sisemise töö 

korraldamiseks. Kuivõrd käesoleva avaliku halduse reformi põhjustajaks on uute 

haldustehnoloogiate (IKT haldusmenetluses) kasutuselevõtt, on õiguslikud küsimused ning 

hilisemad regulatsioonid ka pigem just infoühiskonna ideed realiseerivat laadi.  

 

Kuna tavapäraselt jõuavad uued tehnoloogilised lahendused praktilisse kasutusse varem kui 

seadus korrastab selle kasutuselevõtuga seotud õigusküsimused, siis väljakutsed uute 

infotehnoloogiliste vahendite poolt ei ole siinkohal erandiks. Iseäranis oluliseks peetakse 

infotehnoloogia kontrollimatut rakendamist, mis võib kaasa tuua senisest suurema ohu 

üksikisiku privaatsusele, sest annab enneolematu võimaluse kontrollida ning piiramatult 

avalikustada eraelu aspekte vastu andmesubjekti tahet. Sellest tulenevalt peab jälgima ning 

arvestama, et õigusnormid ei takistaks ühiskonna heaolu tõstvate uute tehnoloogiate 

kasutuselevõttu ning nende roll peaks olema eelkõige toetav, võimaldav ning seadustav.88  

 

                                                 
88 Liiv, D. „Uued tehnoloogiad avalikus halduses”. Riigikogu Toimetised, 4/2001, lk 153 
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Näiteks on Prantsusmaa seadusandlikke tegevusi jälgides näha, et elektroonilise 

haldusmenetluse regulatsiooni väljatöötamisele hakati mõtlema alles mõned aastad peale 

mitmete ambitsioonikate e-valitsuse rakendamise projektide algatamist. Kui Prantsuse cabinet 

(valitsus) esitas pärast aastaid kestnud diskussioone kauaoodatud infoühiskonna seaduse 

eelnõu (Projet de Loi sur la Société de l’Information)89, jättis ta sisuliselt siiski käsitlemata 

administratiivseid otsuseid puudutavad küsimused seoses digitaalse haldusmenetluse 

kasutuselevõtuga, kuna Prantsusmaal puudus selleks poliitiline tahe.  

 

Erinevates allikates90 nimetatud poliitilise tahte puudumist on põhjendatud Prantsuse 

administratsiooni piisava valmisoleku puudumisega arvutite kasutamiseks ning moodsate 

tehnoloogiatega kohanemiseks91. Samuti on märgitud, et Prantsuse ametnikud kohtleksid 

kodanikke meelsamini ülalpeetavate üksikisikute kui „klientidena”92, mis juba oma olemuselt 

ei sobi kokku infoühiskonna ning elektroonilise halduse ideedega. Kodanike uus positsioon 

Prantsuse haldusmenetluses oleks seega avaliku halduse reformi liikumapaneva jõuna liigagi 

uus ning küsitav kontseptsioon, mis lubab väita, et Prantsuse administratsioon on riigi- ja 

kodanikevaheliste suhete paremal korraldamisel vägagi kaugel eesmärgist, mida ta oma 

ametlikes poliitilistes avaldustes deklareerinud on.  

 

Saksamaad iseloomustab aga föderaalsele riigile omane olukord, kus enamus suhtlusest 

kodanike ning avaliku sektori vahel toimub regionaalsel ning kohalikul tasandil. Seega 

pakuvad peaaegu kõik liidumaad reaalajas juurdepääsu kohalikele registritele ning need, kes 

ei ole veel selle tasemeni jõudnud, plaanivad seda peatselt teha. Võrreldes Prantsusmaaga on 

Saksamaa laialdane ja üha kiirenev areng e-valitsuse loomise suunas avaldanud omamoodi 

survet vajalike muudatuste tegemiseks Saksa õigusloomes, kusjuures igapäevase elu 

                                                 
89 Vt lähemalt „L’internet des services du Ministre délégué à l’Industrie.” Infoühiskonna seaduse eelnõu 
koosnes viiekümnest paragrahvist ning oli jagatud viide ossa, millest esimene kaitses kodaniku õigusi 
juurdepääsuks digitaalsele informatsioonile, teine online suhtlusega seotud vabadusi, kolmas e-äri võimalusi, 
neljas digitaalvõrgu arenguga seotud tagatisi ning viies küberkuritegude ennetamist. 
http://www.lsi.industrie.gouv.fr  
90 Vt näiteks Debbash, Ch., Bouchard, G. „Institutions et droit administratifs.”, 2. köide, „L’action et le contrôle 
de l’Administration.”, sarjast „Que sais-je?” 4. köide, PUF 1998, lk 34; vt samuti Morand-Deviller, J. „Cours 
de Droit Administratif”, 6. trükk, Montchrestien 1999, lk 349; ning Lemoyne de Forges, J.-M. „Droit 
Administratif”, PUF 1998, sarjast „Que sais-je?”, 4. trükk, lk 57 
91 Siinkohal meenub seik, et alles 2002. aastal, kui kogu Euroopa Kohtu personal oli juba paar aastat olnud 
varustatud kõige uuemate arvutitega ning kasutusele oli võetud uudsed andmetöötlussüsteemid, töötasid 
Prantsuse ja Kreeka kohtunikud ning tõlkijad endiselt „traditsiooniliste töövahenditega”, kasutades tekstide 
otsimiseks ning sisestamiseks dikteerimismetoodikat ning sekretäride abi. 
92 Sellega seoses vaata ka Corré, G. ja Lesné, J.F. poolt esitatud raportit „Evolution des téléprocédures à 
destination des entreprises”, mis on koostatud 2000. aasta detsembris, vt lähemalt 
http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=22098, viimati vaadatud 23. veebruaril 2007, lk 7 
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vajadustest tulenevalt on märgata pigem tavapärasest kiiremat menetluslikku käiku 

haldusmenetluse seaduse muudatuste väljatöötamisel93. 

 

Hea näitena võib tuua ka Saksamaal e-valimiste projekti realiseerimise, millega on reaalselt 

tegeletud juba üle kümne aasta. Toimivat e-hääletamise süsteemi omamata on Saksamaal 

viimase kümne aasta jooksul tegeletud andmekaitse probleemide kaardistamise ning vastavate 

õigusaktide väljatöötamisega. Hetkel aga ollakse juba olukorras, kus kehtivad isikuandmete 

kaitse seaduse sätted sellise süsteemi juurutamist suisa keelaksid. Peaasjalikult on aga 

tegemist üleüldise avaliku debati ning kodanike hirmuga keskvalitsuse ees, kes elektroonilisi 

kanaleid kasutades on leidnud viisi kodanike poolt tehtud kandidaadivalikute jälgimiseks. 

Samas võib ka asjade sellist käiku põhjendada pigem keskvalitsuse suutmatuses selgitada 

elektroonilise hääletamise turvalisuse küsimusi ning hirmus ebapopulaarsete otsuste tegemise 

ees. Teisest küljest tuleb aga Saksamaad hinnata kui kõrgelt arenenud osalusdemokraatiaga 

konservatiivset riiki.94

 

Vastupidiselt enamiku arvamusele ei ole aga USA e-valitsus oma konkurentsivõimelisuses 

kindel liider, nagu kirjutab Todd M. Marciniak Government Finance Review’s avaldatud 

artiklis95. Erinevate operatsioonisüsteemide detsentraliseeritud kasutamine erinevate 

valitsusorganite ning valitsusasutuste poolt on viinud USA e-valitsemise olukorda, kus IKT 

koosvõime puudumine on oluliselt takistanud avaliku sektori võimalikku sisekoostööd ühtsete 

integreeritud e-teenuste väljatöötamisel. Erinevates osariikides tuntud erinev ning killustatud 

praktika haldusmenetluses on loonud olukorra, kus on vastu võetud vaid üksikud 

elektroonilist suhtlust reguleerivad föderaalsed sätted96. Kuigi elektrooniliste haldusotsuste 

tegemise võimalust ei ole föderaaltasandi seadusandluses mainitud, ei tähenda see veel seda, 

et elektroonilisi haldusotsuseid ei tehtaks. Elektrooniliste haldusotsuste tegemise näitena võib 

tuua USA maksuameti tegevuse, mille käigus ta tagastab IKT võimalusi kasutades igal aastal 

hulgaliselt makse. Üldisemat laadi regulatsioone seoses digitaalsete suhtlusvahendite 

                                                 
93 Schmitz, H. „Moderner Staat – Modernes Verwaltungsverfahrensrecht”, Neue Zeitschrift für 
Verwaltungsrecht (NVwZ), 2000, lk 1238; Rosenbach, H.-J. „Zur geplanten Änderung der BGB-Regelungen 
betreffend die Schriftform und deren Auswirkungen auf das Verwaltungshandeln”, Nordrhein-Westfälische 
Verwaltungsblätter (NWVBI), Boorberg 2000, lk 161 
94 Intervjuud ajakirjanike ning Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ametniku Michael 
Ruck’iga infotehnoloogia-alasel messil „CeBIT 2007”, Hannoveris 
95 Marciniak, T.M. „Digital Government on the Internet. Rating e-gov Websites.” Government Finance Review, 
oktoober 2000, lk 54 
96 Kuigi USA föderatiivtasandil koostöö praktiliselt puudub, on osariike, kus elektrooniline suhtlus kohaliku 
valitsuse ja kodanike vahel on märkimisväärne. Kuivõrd käesolevas peatükis võrreldakse erinevate riikide 
riigiüleseid lahendusi, siis on ka sel puhul võetud vaatluse alla üleriigiline lähenemine. 
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kasutuselevõtuga võib leida eraõigusest, Electronic Signatures in Global and National 

Commerce Act’ist97, mis sätestab elektroonilisel kujul töödeldavate andmete ning allkirjade 

kasutamise siseriiklikus ning rahvusvahelises kaubanduses eesmärgiga hajutada ebakindlust 

seoses elektrooniliselt allkirjastatud lepingutega. Seega digitaalset allkirjastamist otseselt 

siiski ei reguleerita, vaid tuginetakse maksuameti poolt kohaldatavale praktikale.  

 

Sarnaseid tendentse on tunda ka Norras. Nimelt kasutab Norra avalik sektor juba aastaid oma 

siseküsimuste lahendamiseks Internetti, kuid e-valitsuse strateegiliste eesmärkide elluviimine 

on piisava seadusandliku raamistiku puudumise tõttu olnud pikka aega raskendatud. Sellest 

tulenevalt on Norra halduskorralduse seadusesse viidud pidevalt juurde uusi täiendusi, mis 

muuhulgas hõlmavad ka turvalisust ning elektroonilist suhtlust käsitlevaid regulatsioone.98

 

Eestis valitseb digitaalallkirja kasutamise ja reguleerimise puhul aga olukord, mis on tingitud 

asjaolust, et omal ajal jõudis digitaalse allkirja õiguslik reguleerimine ette massilise (st 

piisava) infotehnoloogiliste vahendite ning rakenduste turule tulekust. Digitaalallkirjaga 

seonduvat hakati reguleerima juba siis, kui võeti vastu esimesed andmekaitseseadused ning 

senine peamiselt paberpõhine teabe edastamis-, säilitamis- ja teisendamispraktika hakkas 

järjest enam asenduma elektroonilisega. Nende muutuste käigus nähti digitaalallkirja 

puudumises aga probleemi, mis oleks võinud takistada traditsiooniliste dokumentide 

asendamist elektrooniliste dokumentidega.99 Hetkel on aga vastavalt HMS § 5 lõike 6 

kohaselt võrdsustatud digitaalallkirja kasutamisel elektrooniline vorm kirjaliku vormiga.  

 

 

Kohtutava ja tavaõigus elektroonilises haldusmenetluses 

Pidades silmas elektroonilise haldusmenetluse hetkeseisu maailmas, on päevakorrale tõusnud 

küsimus: millest tuleks ühetaolise halduspraktika rakendamise huvides juhinduda? Kuna 

hetkel oleme olukorras, kus seadusõigusest uute ühiskondlike tendentside valguses kohati veel 

rääkida ei saa, oleme sunnitud ühiskonna tahet otsima teistest positiivse õiguse allikatest, 

milleks on vastavalt kontinentaalsele või common law (üldine õigus ehk angloameerika õigus) 

õigussüsteemile kohtutava ja/või tavaõigus. Kui angloameerika õigussüsteemis tõrjub 
                                                 
97 „Seadus elektrooniliste allkirjade kohta rahvusvahelises ning siseriiklikus kaubanduses” /mitteametlik tõlge/ 
98 Prins, J.E.J. „E-Government and its Implications for Administrative Law.” TMC Asser Press, Haag 2002, lk 
104 
99 Digitaalallkirja seaduse seletuskiri, 28.06.1999, http://web.riigikogu.ee/ems/saros-
bin/mgetdoc?itemid=991820001&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11, viimati vaadatud 12. 
märts 2007 
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tavaõigusel põhinev üksikjuhu õigus seadusõiguse (statute law) teisejärgulisele kohale, siis 

Mandri-Euroopas on kohtutava vaid siis tavaõigus, kui kohtuniku õiguslik seisukoht on 

õiguslikus elus üldist tunnustust leidnud ja seda seisukohta kinnitab ka õigusteooria.100

 

Niisiis tuleb pöörduda kohtutava või tavaõiguse poole selleks, et hinnata, kas digitaalseid 

vahendeid kasutades edastatud dokumenti või digitaalset allkirja võib lugeda „kirjalikule 

dokumendile” või „omakäelisele allkirjale” esitatud nõuetele vastavaks ning millistele 

tingimustele peab vastama andmete kogum, et teda võiks pidada dokumendiks traditsioonilist 

haldusmenetlust reguleerivaid sätteid aluseks võttes.  

 

Prantsuse kohtupraktika uurimise käigus selgus, et haldusasjade hulgas ei leidu kaasuseid, 

milles tunnustataks liberaalset lähenemist haldusaktide elektroonilisele edastamisele, kuigi 

sellele vaatamata võib eeldada, et haldusakti andmiseks kasutatakse haldusmenetluses ka 

muid viise peale kirjaliku. Kuigi Prantsuse õiguskord püüab oma olemuselt tavaõigust üldse 

välistada101, kehtib prantsuse õigussüsteemis siiski tava, mille kohaselt peetakse teleksit 

kehtivaks haldusakti andmise mooduseks, samuti nagu suulist keeldumist mitmetest 

taotlusest. Kuigi Conseil d’Etat (Riiginõukogu) on väitnud, et haldusmenetluses kasutatav 

allkiri peab olema antud omakäeliselt102, on eeltoodu põhjal raske järeldada, kas näited 

kehtivast tavaõigusest on piisavad tunnistamaks elektrooniliselt antavate haldusaktide 

kehtivust.103  

 

                                                 
100 Maruste, R. „Kohtupretsedendist”. Juridica 5/1994, lk 117, teoses Narits, R. „Õiguse entsüklopeedia.” 
Meetodiõpetus. Õigusteaduse õpik. Kirjastus Juura, Tallinn 2002; Eestikeelses õiguskirjanduses on avaldatud 
seisukoht, et „Meie keeles esinev väljend „seadusjõu kohtuotsus” ning menetlusseadustikes antud regulatsioon 
osundab pretsedendi vajalikkusele ja võimalikkusele Eesti õigussüsteemis. Samale suunab meid ka maailma 
jurisprudentside kogemus ja arengutendentsid. Seega oleks igati asjakohane teha endile selgeks pretsedendi 
olemus…” 
101 Narits, R. „Õiguse entsüklopeedia.” Meetodiõpetus. Õigusteaduse õpik. Kirjastus Juura, Tallinn 2002; 
Eckhardt, W., Schmidt, L. „Einführung in die Rechtswissenschaft”. Heidelberg 1977, lk 20 
102 Prins, J.E.J. „E-Government and its Implications for Administrative Law.” TMC Asser Press, Haag 2002, lk 
22; Conseil d’Etat, Syndicat national de l’Enseignement Supérieur, 30. juuni 1978, Revue de Droit Public 1979, 
lk 557; Conseil d’Etat, Conféderation Helvétique, actutalités Juridiques de Droit Administratif 1995, lk 56.  
103 Kehtiv Prantsuse eraõigus tunnustab digitaalseid dokumente, eriti osas, mis puudutab asjaolude tõendamist 
kohtumenetluses. Kuigi eraõigus on Prantsusmaal avalikust õigusest üsnagi teravalt eristatud, püütakse 
digitaalset allkirja reguleerivate täiendustega minna Code Civil’is lõpptulemusena nii kaugele, et vastavaid 
sätteid kohaldataks ka avaliku sektori asjaajamises. Hetkel sätestab Code Civil’i artikkel 1316-1, et „digitaalsel 
kujul kirjutist (écrit) peetakse kehtivaks tõendiks samadel alustel nagu kirjalikku dokumenti, eeldusel, et selle 
koostanud isik on üheselt tuvastatav ning dokument on säilitatav viisil, mis tagab selle muutmata kujul 
säilimise”, mida täpsustab Code Civil’i artikkel 1316-3, sätestades, et „elektroonilise vahendiga koostatud 
dokument omab samasugust tõenduslikku tähendust nagu omakäeline dokument”.  
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Germaani õigusperekonnas viidatakse tavaõigusega seoses kohtunikuõigusele või õigemini 

kohtutavale. Siin ei ole kohtunikud üldjuhul pretsedentidega seotud, ent kui ühiskonnas 

vaadatakse mõnele õiguslikule käsitlusele kui normile, muutub kohtutava tavaõiguseks.104 Nii 

on Saksamaa kohtud pakkunud seoses digitaalse asjaajamisega välja erinevaid lahendusi 

tavaõiguse rakendamiseks. Sellega seoses võib viidata Bundesverwaltungsgericht’ile 

(Föderaalne Halduskohus) ning Bundessozialgericht’ile (Föderaalne Sotsiaalkohus), kes on 

oma otsustes väitnud, et hagi, mis on esitatud e-postitaolist elektroonilist vahendit kasutades, 

vastab kirjalikule dokumendile esitatud nõuetele. Siinkohal on vaieldav, kas elektrooniline 

suhtlemine on õigussüsteemiga kooskõlas, kuid on selge, et täiendav õiguslik regulatsioon 

tuleks võimalike kahtluste hajutamise eesmärgil kindlasti kasuks. 

 

Common law seevastu tunnistab just pretsedenti kui üksikjuhu puhul tehtud otsust õiguse 

allikana. Common law koosnebki kohtulahenditest (case law) ning jätab seadusõiguse 

teisejärgulisele kohale105. Kuigi siinkohal oleks äärmiselt huvitav tutvuda USA kohtutes 

tehtud otsustega, peab leppima asjaoluga, et infoühiskonna ning digitaalse haldusmenetlusega 

seonduvaid otsuseid ei ole siiani veel tehtud106. Küll aga leidub näiteks otsuseid, milles 

rõhutatakse, et Uniform Commercial Code’i107 kohaselt tuleb allkirjaks lugeda „mis iganes 

sümbolit, mis on tehtud autentimise sooviga”108. Kuna täpsem kirjeldus allkirjale esitatavate 

nõuete kohta puudub, on kohtud leidnud, et lisaks omakäelisele allkirjale võib anda allkirjana 

ka erinevaid tähemärke (k.a „X”). Mitmed osariigid on elektrooniliste allkirjade osas asunud 

samale seisukohale, väites, et mis iganes vormis antud sõnumile lisatud elektrooniline 

„sümbol” võib tähistada allkirja. Seega ei mängi erineva tehnoloogilise vahendi kasutamise 

allkirjastamisel mingit rolli. Tähtis on vaid vastava sümboli või kokku lepitud turvareeglite 

olemasolu ning allkirjastaja tahe autentimiseks.109 Huvitav on siinkohal asjaolu, et eraõigusest 

ei ole taoline käitumine avalikku õigusesse siiski üle kandunud. 

                                                 
104 Narits, R. „Õiguse entsüklopeedia.” Meetodiõpetus. Õigusteaduse õpik. Kirjastus Juura, Tallinn 2002; 
Eckhardt, W., Schmidt, L. „Einführung in die Rechtswissenschaft.” Heidelberg 1977, lk 19-20 
105 Ibid, lk 20 
106 Dmedinghoff, T.J., Hill Bro, R. „Electronic Signature Legislation”, Bakker & Mckenzie LLP, FindLaw for 
Legal Professionals, kättesaadav veebilehel http://library.findlaw.com/1999/Jan/1/241481.html, viimati vaadatud 
24. veebruaril 2007.  
107 „Ühtne äriseadustik” /mitteametlik tõlge/ 
108 Uniform Commercial Code § 201(39) 
109 Selma Savings Bank v. Webster County Bank, 206 S.W. 870 (Ky. 1918); Hillstrom v. Gosnay, 614 P.2d 466 
Mont. (1989). Pike Industries, Inc. v. Middlebury Associates, 398 A.2d 280 (Vt. 1979); Watson v. Tom Growney 
Equip. Inc., 721 P.2d 1302 (N.M. 1986) – nimi, mis oli trükitud tellimusele leiti olevat allkirjana piisav, kuna 
allkirjastaja oli täitnud ka muud lehel toodud lüngad. Vt In re Matter of Save-On Carpet of Arizona, Inc., 545 
F.2d 1239 (9th Cir. 1976) – väites, et trükitud allkiri U.C.C. finantsaruandel täitis allkirjanõude Statute of 
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Ülaltoodud võrdlused ja järeldused põhinevad peamiselt siseriiklikel käsitlustel 

haldusmenetlusest ja sellele kohaldatavatest asjaajamisnõuetest, mis võivad riigist riiki 

suuresti erineda. Ebaühtlane tase probleemide püstitamises, vajalike järelduste tegemises kui 

ka infotehnoloogilistes ning seadusandlikes arengutes on tinginud olukorra, kus valikusse 

sattunud riikides esinevate probleemide hulgast on võimalik välja tuua vaid üksikud asjaolud 

mõnede huvitavamate arengutega. Kui ühes riigis peetakse e-valitsemise mõiste all silmas 

informatsiooni kättesaadavaks tegemist üldkasutatava veebilehe kaudu ning elektrooniliste 

vahendite lülitamist haldusmenetluse vormivaba suhtlemise vahendite hulka, on teised riigid 

püstitanud e-valituse edu mõõtmiseks küsimuse elektrooniliste haldusaktide ning allkirjade 

tõestusväärtusest ning vastavusest kehtivatele õigusaktidele. Ilmselt tuleb siin aga pöörduda 

tagasi e-valitsuse ning infoühiskonna mõistete juurde ning arutleda, kas kõik riigid on samade 

märksõnade valguses püstitanud endale samad eesmärgid.  

 

 

1.2.4. Elektrooniline riigihaldus Eesti õiguses 
 

Lähtudes asjaolust, et administratsiooni peamine ülesanne seisneb loendamatute normatiivsete 

üksikaktide andmises, on vormivabaduse idee Eesti haldusmenetluses paljuski see, mis on 

pidevalt tõstnud haldussuutlikkust ning lähendanud riiki rahvale. See on põhimõte, mida 

avalikus õiguses on tuntud juba haldusmenetluse reguleerimise algusest peale, ent oma 

tegelikku tähendust ja potentsiaali on see saavutamas alles praegu, kui kasutusele on võetud 

uued tehnoloogiad – elektroonilise haldusmenetluse lahutamatud komponendid.  

 

Eduka infoühiskonna ülesehitamiseks vajaliku õigusliku raamistiku väljatöötamisele pandi 

Eestis alus juba esimese andmekaitseseaduse väljatöötamise ning jõustumisega 1996. aastal. 

Sellele lisandus andmekogude seadus 1997. aastal ning 1. jaanuaril 2000 jõustunud avaliku 

teabe seadus koos kaks aastat hiljem jõustunud haldusmenetluse seadusega, mis püstitas 

riigiaparaadile ülesannete täitmiseks uued põhimõtted ja kvaliteedinõuded. Need olid 

esimesed ning ilmselt ka ühed olulisemad regulatsioonid, mis vallandasid suured muudatused 

avaliku halduse korralduses ning püstitasid avalikku võimu teostavate institutsioonide ette 

uued nõudmised.  

                                                                                                                                                         
Frauds’i kohaselt. Vaata ka In re Carlstrom, 3 U.C.C. Rep. Serv. 766 (Bk. D. Me. 1966). Vaata samuti A & G 
Const. Co. v. Reid Bros. Logging Co., 547 P.2d 1207 – väites, et trükitud nimi oli piisav (Alaska 1976), jms. 
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Suurimaks muudatuseks, mis avaldab märkimisväärset mõju Eesti avaliku halduse 

korrastamisele, võib kahtlemata pidada 2002. aastal jõustunud haldusmenetluse seadust, mis 

toetab muuhulgas nüüdisaegsete halduspõhimõtete ellurakendamist. Seaduses sätestatud 

vormivabaduse, eesmärgipärasuse, efektiivsuse ja avalikkuse põhimõtted haldusmenetluse 

läbiviimisel koos haldusorganeile antud kaalutlusõiguse ja selle piirangutega110 annavad 

haldusorganeile suurepärase võimaluse oma tegevuse ja asjaajamise ajakohastamiseks111. 

 

Kuigi vormivaba suhtlus võib toimuda mis tahes meediumi teel ning läbivaks põhimõtteks on 

vormivabaduse printsiip112, on haldusaktide vormistamisel seda oluliselt piiratud – 

haldusaktid vormistatakse reeglina kirjalikult ning mingi muu vorm on erandina vaid siis 

võimalik, kui seadus või määrus seda otsesõnu lubab või kui on vaja anda edasilükkamatu 

korraldus113;114. Näiteks on juba 2002. aastal jõustunud haldusmenetluse seaduse § 55 lg 3 

kohaselt võimalik haldusakti anda ka üksnes elektroonilises vormis, kui adressaat on sellega 

nõus ning haldusakt ei kuulu avaldamisele.  

 

Kuivõrd üldine riigivõimu teostamise seaduslikkuse nõue kehtib aga kõigi haldusaktide puhul, 

on oluline märkida, et haldusakti formaalse õiguspärasuse eeldustena on sätestatud pädevus- 

menetlus- ja vorminõuete järgimine. Nii on haldusakt haldusmenetluse seaduse kohaselt 

õiguspärane siis, kui ta on kooskõlas kehtiva õigusega, proportsionaalne, kaalutlusvigadeta, 

antud välja kehtiva õiguse alusel pädeva haldusorgani poolt menetlusnorme järgides ning 

vastab samal ajal vorminõuetele. Niisiis on haldusakti vastavus vorminõuetele115 üheks selle 

õiguspärasuse eelduseks. Seetõttu on tähtis, et lisaks mainitud haldusmenetluse 

üldpõhimõtetele võrdsustab haldusmenetluseseaduse paragrahv 5 lõige 6 elektroonilise 

asjaajamise kirjaliku asjaajamisega, koos kõikide selle juurde kuuluvate nõuetega  

 

Elektroonilise asjaajamise võimalusi kajastab otseselt või kaudselt veel mitu muudki 

haldusmenetluse seaduse paragrahvi, sätestades dokumentide elektroonilise kättetoimetamise 

                                                 
110 Vt Haldusmenetluse seaduse § 1-7 
111 D. Liiv, „Uued tehnoloogiad avalikus halduses”. Riigikogu Toimetised 4/2001, lk 153 
112 Vt Haldusmenetluse seaduse § 5 
113 Ka neil kahel erandjuhul on isikul, kellel on selleks põhjendatud huvi, õigus nõuda, et haldusakt 
vormistatakse tagantjärele kirjalikus vormis. 
114Aedmaa, A. et al., „Haldusmenetluse käsiraamat”, Tartu Ülikooli kirjastus, Tartu 2004, lk 294 
115 HMS § 167 
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küsimused116, võimaluse esitada menetlusosalisel oma arvamus või vastuväited ka lisaks 

kirjalikule vormile mõnes muus vormis117, milleks võib olla ka elektrooniline vorm. 

Formaalsuse nõuet, mis on haldusmenetluses oma olemuselt väga tähtis, ei saa siiski pidada 

üldreegliks administratiivsete üksikaktide osas118, kuna leidub olukordi, kus seadus teeb 

sellest nõudest erandeid. 

 

Kirjaliku nõude kehtestamine on aga vajalik eelkõige isikute õiguste kaitseks ning võimalike 

vaidluste vältimiseks, kuna isikul, kellele haldusakt on suunatud, peab olema võimalus üheselt 

aru saada, millised on tema haldusaktist tulenevad õigused ja kohustused. Samuti peab isik 

olema teadlik sellest, miks just selline otsustus tema suhtes tehti – see peab selguma 

haldusaktis sisalduvast põhjendusest119. Haldusaktis sisalduvaga mittenõustumisel annab see 

talle võimaluse esitada vaie või pöörduda kohtu poole. Eelkõige on kirjaliku vormistamise 

eesmärk vältida hilisemaid vaidlusi selle üle, milline oli haldusakti sisu selle andmise hetkel. 

Kirjaliku vormi nõudest ei tulene aga iseenesest kohustust vormistada haldusakt teatud tüüpi 

dokumendina. HMS § 55 lg 2 nõuete täitmiseks võib haldusakti vormistada nii otsusena, 

istuni protokolli osana kui ka ametikirjana – oluline on, et selles sisalduksid kõik vajalikud 

rekvisiidid120. Eriseadused ja nende alusel antud määrused võivad loomulikult vorminõudeid 

täpsustada121. 

 

Kuivõrd infotehnoloogia kasutuselevõttu eesmärgiks oli just info ning andmete töötlemise 

lihtsustamine, on äärmiselt oluline pöörata tähelepanu kohaste turbemeetmete 

väljatöötamisele ning rakendamisele, mis kujutavad endast ka eduka elektroonilise 

riigihalduse teist sammast122. Sellest tulenevalt töötati välja andmekogude seadusele 

põhinevad infosüsteemide kindlustavad süsteemid, mille hulka kuulub ka 2004. aastal 

Vabariigi Valitsuse poolt vastu võetud infosüsteemide turvameetmete süsteemi määrus123. 

                                                 
116 Vt haldusmenetluse seadus § 27 
117 Vt haldusmenetluse seadus § 40 
118 Kliimann, A.T. „Administratiivakti teooria”, Akadeemilise Kooperatiivi Kirjastus, Tartu 1932, lk 240 teoses 
Vrd Andersen, op. cit lk 91: „Principielt gaelder det da, at Forvaltningsakten er formløs.”; Kormann, op. cit., lk. 
175: „Es dürfte richtig sein, dass die Form im öffentlichen Recht eine grössere Rolle spielt als im Privatrecht… 
Trotzdem aber wird man auch im öffentlichen Recht die Formlosigkeit als Grundsatz zu priklamieren haben: Im 
Zweifel bedarf das publizistische Rechtsgeschäft so wenig wie das privatrechtliche einer besonderen Form… 
Der Grundsatz der Fromlosigkeit darf als in Wissenschaft und Praxis allgemein anerkannt werden.” 
119 Vt ka RKHK 3-3-1-4-96 
120 Vt ka RKHK 3-3-1-33-03, p 15; 3-3-1-41-03, p 15 
121 Aedmaa, A. et al., „Haldusmenetluse käsiraamat”, Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu 2004, lk 295 
122 Vt siinkohal ka ülaltoodud punkti 1.2.2.  
123 Infosüsteemide turvameetmete süsteemi kehtestamine. Vabariigi Valitsuse 12. augusti 2004. a määrus nr 273, 
RTI, 26.08.2004, 63, 443. 
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Määrusega kehtestati riigi- ja kohaliku omavalitsuse andmekogude pidamisel kasutatavate 

infosüsteemide ning nendega seotud infovarade turvameetmete süsteem, mis koosneb 

turvanõuete spetsifitseerimise korrast ning andmete organisatsiooniliste, füüsiliste ja 

infotehniliste turvameetmete kirjeldustest.  

 

Säästva infotehnoloogia kasutamise põhimõtted, mis on ühtlasi koondunud eduka 

elektroonilise riigihalduse kolmanda samba alla, hõlmavad Eesti infotehnoloogias kasutusele 

võetud standardeid kui ka põhimõtteid124, mis on osapoolte vahel sõlmitud kokkulepete alusel 

muutunud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste vahelisel suhtlemisel kohustuslikuks. Lisaks 

tugineb Eesti Euroopa Liidu koosvõime raamistikule125, mis on kogum dokumente ja 

uuringuid toetamaks üleeuroopaliste teenuste väljatöötamist ja rakendamist. Hetkel on 

Euroopa Liidu tasandil valminud ning ametlikult vastu võetud üksnes raamistik, ent endiselt 

on käimas mitmed uuringud ning koostamisel on ka dokumendid tehnilise, semantilise ja 

organisatsioonilise koosvõime tagamiseks.  

 

Seega võib öelda, et vormivabadus haldusmenetluses annab ametkonnale ning üksikisikutele 

võimaluse omavaheliseks tõhusaks koostööks, võimaldab saavutada administratsiooni poolt 

seatud avaliku halduse eesmärke ning viia haldussuutlikkus vastavalt infotehnoloogia 

arengule üha uuemale ja kvaliteetsemale tasemele. 

 

 

1.2.4.1. Digitaalallkiri ja digitaalne tempel 
 

Euroopa Liidu tasandil reguleerib digitaalallkirjade temaatikat peamiselt direktiiv 

1999/93/EÜ, mille vastuvõtmiseks esitati ettepanek alles 1998. a.126, mis sisuliselt realiseerus 

alles pärast elektroonilisi allkirju käsitlevate õigusaktide vastuvõtmiseks ettepaneku tegemist 
                                                 
124Säästva infotehnoloogia põhimõtted on kirjas Riigi IT raamistiku dokumentides, nagu „Riigi IT koosvõime 
raamistik”, „Riigi IT arhitektuur”, „Semantilise koosvõime strateegia”, „Veebide koosvõime raamistik”, 
„Infoturbe koosvõime raamistik”, „Avatud koodiga tarkvara põhimõtted”, „Koosvõimelised 
dokumendihaldussüsteemid” ning „Nõuded andmekogu kirjeldusele” kui ka „Nõuded teenuste kirjeldusele”. 
Kõik valminud dokumendid on kättesaadavad aadressil http://www.riso.ee/et/infopoliitika/koosvoime. Erinevalt 
varasematest aastatest on väljatöötatavad dokumendid nähtavad ka enne publitseerimist MKMi riigi 
infosüsteemide osakonna poolt loodud RISO Wikis, aadressil http://www.riso.ee/wiki/. Hetkel eelnõu staatuses 
olevas uues IT koosvõime raamistiku versioonis on arvesse võetud ka Euroopa Liidu koosvõime töögrupi 
initsiatiivil läbiviidud uuringuid ning ELi koosvõimeraamistiku parendusi ning täiendusi.  
125 Interoperable Delivery of European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and 
Citizens, (IDABC), (eesti keeles „Euroopa Liidu koosvõime raamistik”) asub veebilehel: 
http://europa.eu.int/idabc/en/document/2319/5644. Viimati vaadatud 23. veebruaril 2007. 
126 EÜT C 325, 23.10.1998, lk 5 
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teatises „Turvalisuse ja usalduse tagamine elektroonilises sides — digitaalallkirju ja 

krüpteerimist käsitleva Euroopa raamistiku poole“127. Mitmed liikmesriigid olid selleks ajaks 

juba elektroonilisi allkirju käsitlevad riiklikud õigusaktid vastu võtnud või kavatsenud seda 

lähiajal teha. Õigusruumi täiustamise plaane ning sellele järgnenud konkreetset poliitilist tahet 

peeti elektroonilise kaubanduse kasvu eelduseks ning sellega seoses ka tähtsaks strateegiliseks 

vajaduseks, mille eesmärgina nähti peamiselt elektrooniliste tehingute usaldusväärsuse 

tõstmist ning tagamist.128  

 

Kuivõrd Euroopa Liidu vaatenurgast kujutasid riiklike õigusaktide erinevad nõuded endast 

ohtu siseturu tõhusale väljakujunemisele, ja seda iseäranis elektrooniliste allkirjadega seotud 

toodetest ja teenustest sõltuvates valdkondades, siis sõnastati digitaalse allkirja kehtestamise 

raamistikule kaks väga olulist põhimõtet. Esimeseks selliseks põhimõtteks kavandatud 

ühtlustamismeetmete väljatöötamisel sai siseturu häirete vältimine valdkonnas, mida on 

ühtlasi peetud oluliseks seoses Euroopa majanduse elektrooniliste tehingute tulevikuga. 

Teiseks märkimisväärsemaks nõudeks direktiivi väljatöötamisel sõnastati aga vajadus 

täpsustada elektrooniliste allkirjade õiguslikku seisundit, eesmärgiga tagada nimetatud 

allkirjade tihti küsitavaks peetud juriidiline staatus. 

 

Eestis reguleerivad ID-kaardiga seonduvaid valdkondi kaks peamist seadust, milleks on isikut 

tõendavate dokumentide seadus ja digitaalallkirja seadus129. Isikut tõendavate dokumentide 

seadus kirjeldab ID-kaardi funktsioone esmase siseriikliku isikuttõendava dokumendina ning 

kehtestab Eesti elanikule dokumendikohustuse. Digitaalallkirja seadus kirjeldab aga Eestis 

kehtivat digitaalallkirja mõistet ning sellega seotud protseduure ja teenuseid, sätestades, et 

„[d]igitaalallkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud 

andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga.” Lisaks 

võimalusele anda digitaalallkirja, avaneb Eesti õigusruumis peatselt ka võimalus kasutada 

digitaalset templit, mis kujutab endast tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil 

                                                 
127 KOM(97) 503, 8.10.1997 
128 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 1999. aasta direktiiv 1999/93/EÜ elektroonilisi allkirju 
käsitleva ühenduse raamistiku kohta, EÜT L 13, 19.1.2000 
129 ID-kaardi väljaandmise ja sellel olevate andmetega seonduvad ka valitsuse määrused, nagu „Isikutunnistuse, 
Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase 
reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning 
väljaandmise tähtajad” ning „Isikutunnistuse vormi ja tehnilise kirjelduse ning isikutunnistusele kantavate 
andmete loetelu kehtestamine ja isikutunnistusele kantavate digitaalsete andmete kehtivusaja määramine”, 
sätestades konkreetsed taotlusele esitatavad nõuded ning muud menetluslikud üksikküsimused. 
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moodustatud andmete kogumit, mida templi andja kasutab, et tõendada oma seost digitaalse 

dokumendiga ja selle autentsust ning terviklust. 130

 

Digitaalse templiga seonduv regulatsioon hetkel küll puudub, ent plaanis on välja töötada 

digitaalallkirjale analoogsel tehnoloogial põhinev, ent juriidiliste isikute poolt kasutamiseks 

mõeldud vahend, mis kinnitaks nii templi andja seost dokumendiga kui ka annaks 

tõestusväärtusega volitusi digitaalallkirja andvatele isikutele. Nimetatud vahendi eeliseks 

saaks seeläbi lihtsam ning ühtlasi ka odavam tõestus ning kinnitusmenetlus võrreldes 

digitaalse allkirjaga, mis paistab silma eriti just massteenuste puhul, niisamuti nagu juriidiliste 

isikute poolt tehingute tegemisel. Kui digitaalne allkiri väljendab allakirjutanu tahet, ent ei 

tõenda näiteks, et allakirjutanul oleks õigus kolmandat isikut esindada, siis digitaalse templi 

kasutamine annab juriidilisest isikust teenuse pakkujaga lepingulistesse suhtesse astuvale 

kliendile õiguskindluse, et temaga suhtlev teenuse pakkuja esindaja omab vastavaid 

volitusi.131 Seeläbi muutuvad suhted turvalisemaks ja usaldusväärsemaks, millega kaasneb ka 

võimalike tehingute kiirus, lihtsus ning mugavus. 

 

Templi kasutusala võib jagada kaheks, milles ühe osa moodustab tsiviilkäive ning teise 

haldusmenetlus. Templi kasutusala võib olla aga suhteliselt lai ja kasutajate eneste poolt 

küllalt suures ulatuses määratav. Eeldades, et poolte kokkulepe digitaalse templi kasutamiseks 

eraõiguslikes suhetes ei allu eraldi vorminõuetele, võib sellest kujuneda lahendus juriidilise 

isiku identiteedivarguste problemaatikale. Oluline on rõhutada ka haldusmenetluse 

märkimisväärse kiirendamise võimalust, arvestades seejuures tänapäevast suhtlemisviiside 

üha tugevamat orienteeritust elektroonilise riigihalduse suunas.  

 

Niisiis võiks digitaalse templi suureks eeliseks pidada selle universaalsust, mugavust ning 

odavust, mille tulemusena kaoks tulevikus tarvidus eraldiseisva regulatsiooni loomiseks 

kohtutes või muudes asutustes kasutatavate dokumentide kinnitamiseks. Universaalsusest 

tulenev ühtlus teenuste pakkumisel muudaks need aga arusaadavamaks, kujutades endast 

paljusid erinevaid kinnitamismehhanisme asendavat ühtset riiklikult kontrollitavat ning 

tunnustatud meetodit. Kuigi nimetatud teenuseid võinuks kasutada ka ilma vastavate 

regulatsioonideta (kuivõrd kasutatavad tehnoloogilised lahendused põhinevad 

                                                 
130 Digitaalallkirja seaduse muutmise seaduse eelnõu. (Autori erakogust) 
131 Digitaalallkirja seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri. (Autori erakogust) 

 41



rahvusvahelistel standarditel), on ilmselt õiguskindlusest ning riiklikest garantiidest lähtuvalt 

neid küsimusi siiski mõistlik reguleerida.  

 

 

1.2.4.2. Andmevahetuskiht X-tee 
 

Huvitav on X-tee ja selle regulatsiooniga seonduv põhjusel, et Eesti on hetkel ainus riik, kus 

taoline lahendus on senini kasutusele võetud. Kuigi otseseid probleeme ei ole X-tee 

rakendamine kaasa toonud, on seadusandlust muudetud hetkel vaid määral, mis on osutunud 

vajalikuks X-teega liituvate asutuste ning infosüsteemide paremaks haldamiseks. Samas viitab 

selline tendents aga järjekordselt asjaolule, et elektrooniline haldusmenetlus areneb vastavalt 

selle loomulikule evolutsioonile.  

 

X-tee (andmekogude seaduses nimetatud infosüsteemide andmevahetuskiht) otsene 

regulatsioon sisaldub andmekogude seaduses, kehtestades andmekogude pidamist kindlustava 

süsteemina infosüsteemide andmevahetuskihi reguleerimiseseme, määrates selle 

organisatsioonilise kuuluvuse, sisustades selle mõiste eseme ja ulatuse ning andes Vabariigi 

Valitsusele volitusnormi infosüsteemide andmevahetuskihi rakendamise määruse132 

kehtestamiseks. Kuigi seadus näeb teatud juhtudel ette ka määruse andmise õiguse 

delegeerimise asjaomasele ministrile, siis infosüsteemide andmevahetuskihi puhul seda 

erandit ette nähtud ei ole.  

 

Niisiis on andmekogude seaduse § 53 lõike 1 punkti 5 kohaselt üheks andmekogude pidamist 

kindlustavaks süsteemiks infosüsteemide andmevahetuskiht (edaspidi X-tee). § 53 lõikes 6 on 

avatud selle kindlustava süsteemi mõiste, sätestades, et „[i]nfosüsteemide andmevahetuskiht 

[…] on turvalist internetipõhist andmevahetust võimaldav tehniline ja tehnoloogiline 

keskkond”. Andmekogude seaduse alusel Vabariigi Valitsuse poolt 19. detsembri 2003. aastal 

kehtestatud määruse „Infosüsteemide andmevahetuskihi rakendamine” § 2 lõikes 1 on 

                                                 
132 Infosüsteemide andmevahetuskihi rakendamise määrusega kehtestatakse ühtsed põhimõtted infosüsteemide 
andmevahetuskihi haldamiseks ja toimimiseks. X-tee arendamise ja haldamisega seotud õigussuhted 
reguleeritakse konkreetsemalt kas infosüsteemide andmevahetuskihi rakendamise määrusega või sätestades 
nimetatud määruses vastavate suhete liigi koos volitusega sõlmida tsiviilõiguslik kokkulepe kõikidest seadustest 
ning nende alamaktidest tulenevate õiguste, kohustuste ning eristustega. Infosüsteemide andmevahetuskihi 
rakendamiseks on Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse (Eesti Informaatikakeskuse õigusjärglane) direktor 
kehtestanud oma 15. veebruari 2002.a käskkirjaga nr 10 „Infosüsteemide andmevahenduskihi rakenduskorra”, 
kus on sisuliselt kirjeldatud sarnaseid õigussuhteid ning organisatsioonilisi ja tehnilisi küsimusi nagu VV 
määruses infosüsteemide andmevahetuskihi rakendamise kohta. 
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infosüsteemide andmevahetuskihi mõiste toodud samas sõnastuses. Oma struktuuriliselt 

ülesehituselt on infosüsteemide andmevahetuskiht Eesti riigi põhilisi andmebaase ühendav 

andmevahetuskiht, millega on autentimise eesmärgil liidestatud ID-kaardi kui ka pankade 

autentimise utiliidid. 

 

        Allikas: Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus 

 

Oma olemuselt on X-tee seega riigi infosüsteemi komponent, mis võimaldab liitunud 

infosüsteemidel kasutada keskset andmevahetuskeskkonda ja kasutajaliideste kogumit ning 

autentimissüsteemi. Keskselt toimides võimaldab X-teega liidestamine aga kokku hoida 

ressursse ning muuta andmevahetuse nii avaliku sektori sees kui ka suhtluses kodaniku ja riigi 

vahel tunduvalt efektiivsemaks, ühendades erinevaid riigi infosüsteemide haldussüsteemis 

registreeritud andmekogusid ning võimaldades neid nii kodanikul, ametnikul kui ka ettevõtjal 

neid turvaliselt üle Interneti kasutada. Andmevahenduskihi kaudu kättesaadavaks tehtavate 

andmete maht ja ulatus, samuti nendega tutvumiseks õigustatud isikute ring määratakse aga 

andmekogu vastutava töötleja poolt, arvestades õigusaktidega kehtestatud 

juurdepääsupiiranguid ning lähtudes põhimõttest, et kõik andmed on avalikud. 

 

 43



Kui lähtuda eeldusest, et X-tee määruses toodud regulatsioon on piisav kvaliteetse ning 

turvalise andmeteenuse pakkumiseks, tekib siiski küsimus, kas regulatsioon on piisav või 

koguni vajalik suhete reguleerimiseks määruses toodud osapoolte vahel. Niisiis sätestatakse 

käesolevas infosüsteemide andmevahetuskihi rakendamise määruses, et X-teega liitumiseks 

sõlmitakse kahte erinevat tüüpi lepinguid, millest esimesed reguleerivad riigi- ja kohalike 

omavalitsuste suhteid133 X-tee haldajaga osas, mis puutub X-tee teenuste kasutamisesse. 

Teised aga kujutavad endast X-tee teenuste pakkumise lepinguid134, mis sõlmitakse riigi 

andmekogude vastutavate töötlejate ning X-tee haldaja vahel. Samas tunneb X-tee määrus 

veel lepinguid135, mis sõlmitakse eraõiguslike juriidiliste isikutega andmekasutuse 

korraldamiseks.  

 

Seega tulenevad X-teega liitumise ja teenuste avamise alused pooltevahelistest kokkulepetest 

ehk lepingutest, mille sisuks136 on kehtivates Euroopa Liidu ning Eesti õigusaktides toodud 

regulatsioon ning kohustus realiseerida lepingus sätestatud õigusi, mis tulenevad seadustest, 

määrustest ning X-tee reeglistikust. Iseküsimus on, millisesse õigusvaldkonda need lepingud 

kuuluvad, kes saavad olla sõlmitavate lepingute poolteks ning millised on need õigused ja 

kohustused, mis nendest lepingutest tekivad. Samuti tuleb vastata küsimusele, millal oleks 

antud problemaatikat õigem ning otstarbekam reguleerida õigusaktidega, millal 

pooltevaheliste kokkulepetega? 

 

X-tee lepingutes on üheks lepingu pooleks alati X-tee arendamist ja haldamist koordineeriv 

asutus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kellel on õigus delegeerida konkreetse 

avaliku halduse küsimus oma haldusala vastavale asutusele (käesoleval juhul Riigi 

Infosüsteemide Arenduskeskusele). Teiseks lepingupooleks on vastavalt lepingu sisule kas 

riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus või seadusest tuleneva selge volitusega andmekogu 

vastutav töötleja. Andmekogu vastutavaks töötlejaks on riigi või kohaliku omavalitsuse 

andmekogu omanik, kelle õiguste teostaja määratakse seaduses või seaduse alusel 

vastuvõetud õigusaktis sätestatud korras. Valdavalt on selleks kas konkreetne haldusorgan või 

riigi jt avalik-õiguslike isikute iseseisva õigusvõimeta struktuuriüksus (ministeerium, 

vallavalitsus jms).  

                                                 
133 Infosüsteemide andmevahetuskihi rakendamise määruse § 5 lg 1 p 5 
134 Infosüsteemide andmevahetuskihi rakendamise määruse § 5 lg 3 p 6 
135 Infosüsteemide andmevahetuskihi rakendamise määruse § 5 lg 2. 
136 Nimetatud lepingutes fikseeritakse poolte õigused, kohustused ja vastutus, mille täpsemad tingimused on 
osaliselt ära toodud ka infosüsteemide andmevahetuskihi rakendamise määruses. 
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Kuivõrd haldusmenetluses kohaldatakse õigus- ja teovõimele tsiviilseadustiku üldosa seaduse 

sätteid, siis tulenevalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 24 saavad iseseisvateks avalik-

õiguslikeks õigussubjektideks (s.h haldusmenetluse seaduse alusel avaliku võimu kandjateks) 

olla vaid riik tervikuna, kohalike omavalitsuste üksused, muud avalik-õiguslikud juriidilised 

isikud, vabakutselised ametnikud ning avalik-õiguslikke ülesandeid täitvad eraõiguslikud 

juriidilised isikud. Kuna aga hetkel on valdav enamus lepinguid sõlmitud siiski riigi iseseisva 

õigusvõimeta struktuuriüksuste vahel, kelleks on peamiselt ministeeriumid ning nende 

hallatavad asutused, on küsitav, kas tehingu sooritamine nende üksuste vahel on olnud 

õiguspärane. Õiguspäraseks võib nimetada lepinguid nimetatud õigussubjektide vahel, ent 

mitte nende subjektide nimel tegutsevate haldusorganite vahel.  

 

Seega on vastavalt infosüsteemide andmevahetuskihi rakendamise määrusele X-teega 

liitumiseks sõlmitava lepingu sisuks õiguste ja kohustuste fikseerimine ning võimalike 

sanktsioonide kehtestamine X-teega liitujatele. Nii on hetkel kehtivates lepingutes sätestatud 

kohustus, et liitumislepingu pooled peavad järgima andmekogude pidamist, teabe avaldamist 

ja andmekaitset reguleerivate õigusaktide täitmist ning tagama andmevahetuskihiga liitumise 

korral oma infosüsteemi turvalise ja häireteta toimimise. Andmekogude pidamise järgimise 

kohustus tuleneb aga andmekogude seadusest, teabe avaldamisega seonduv avaliku teabe 

seadusest ning peamine andmete kaitse regulatsioon isikuandmete kaitse seadusest. 

Infosüsteemi turvalise ning häireteta toimimise saab osaline tagada läbi andmekogude 

kindlustavate süsteemide rakendamise, mis on kõikide riigi ja kohalike omavalitsuste 

andmekogude pidamisel kohustuslikud alates 1. jaanuarist 2004.137 Need on aga õigused ning 

kohustused, mis tulenevad otseselt õigusaktidest ning ei vaja täitmiseks täiendavat lepingulist 

kokkulepet. 

 

Küsimused, mida antud õigusaktid hetkel ei reguleeri, tuleks edaspidi fikseerida kas 

andmekogude seaduses (avaliku teabe seaduse jõustumisel vastavas andmekogusid käsitlevas 

peatükis) ja/või selle alamaktides, milleks käesoleval juhul on infosüsteemide 

andmevahetuskihi rakendamise määrus. Ilmselt tuleks õigusaktides reguleerida täpsemalt 

teenustaseme haldusega seotud küsimusi, sätestades X-teega liitujatele konkreetsed nõuded 

pakutavatele teenustele kui ka kohustustele seoses teenuste kasutamisega. Need nõuded 

                                                 
137AKS § 531 Asjaomaste andmekogude pidamist kindlustavate süsteemide kasutamine on kohustuslik kõigi riigi 
ja kohaliku omavalitsuse andmekogude pidamisel.  
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peaksid sisaldama skaalat teenuse põhiparameetrite ning äripoole parameetrite kohta ja X-

teega liituja kohustust kirjeldada riigi infosüsteemide haldussüsteemis138 (edaspidi ka RIHA) 

vastava teenuse olemus ning teostatavad põhiprotsessid.  

 

Seega võiks ülaltoodud analüüsist lähtuvalt toimuda liitumine X-teega sellekohaste teenuste 

pakkumiseks ja kasutamiseks vastavalt riigi infosüsteemide haldussüsteemi kehtestavas 

määruses sätestatud korrale (võimalik analoogia kohaldamine AvTS eelnõu § 433 lõike 7 osas, 

mis reguleerib andmekogu asutamise menetlust, k.a liidestamist X-teega). Nimetatud korra 

kohaselt kooskõlastab teenuse kohta esitatud andmed Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium, mis on teenuse registreerimise eeltingimuseks. Teise 

variandina võiks kaaluda regulatsiooni andmekogu asutavas seaduses või põhimääruses, 

kuivõrd need dokumendid sisaldavad informatsiooni ka teiste kindlustavate süsteemide 

rakendamise kohta (kohustus kindlustavate süsteemide rakendamiseks tuleneb andmekogude 

seadusest, millega seonduva teabe fikseerimiseks on peetud sobivaks andmekogusid 

kehtestavaid õigusakte ning seda teed on mindud kõiki uusi andmekogusid asutades). 

 

 

1.2.5. Erinevaid elektroonilise riigihaldusega seonduvaid probleeme 
 

Olgugi, et protsess digitaliseerimisele ning elektrooniliste vahendite kasutuselevõtule tundub 

olevat kiire ning pöördumatu, jääb ilmselt alles valdkondi või konkreetseid juhtumeid, mil 

toimingute sümboolsest tähendusest kantuna või isikusamasuse usaldusväärse tuvastamise 

huvides eelistatakse isiku füüsilist kohalolekut elektroonilisele. Lisaks võib oletada, et 

paberipõhine haldusmenetlus jääb laiema avalikkusega suhtlemisel kasutusse seniks, kuni 

digitaalne lõhe139 ei põhjusta enam elanikkonnale probleeme. See aga kätkeb endas ilmselt 

pikemat üleminekuaega.  

 

Üha enam on päevakorrale tõusnud ka küsimus, kas juurdepääs avaliku sektori poolt 

pakutavale informatsioonile ning avalikele teenustele võib põhjustada diskrimineerimist 

                                                 
138 RIHA on riigi infosüsteemide haldussüsteem, kus registreeritakse andmed andmekogude / infosüsteemide, 
teenuste ning andmekogude pidamist kindlustavate süsteemide kohta jms. 
139 Digitaalne lõhe - indiviidide, majapidamiste, ettevõtete ja geograafiliste piirkondade sotsiaalmajanduslikud 
erinevused info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise võimaluste ja Interneti kasutamise osas. Digitaalne 
lõhe peegeldab nii riigisiseseid kui riikidevahelisi erinevusi (OECD – Organisation for Economic Co-operation 
and Development). „Understanding the Digital Divide.” http://www.oecd.org/dsti/sti/prod/Digital_divide.pdf, 
2001, lk 5 
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erinevate ühiskonnakihtide vahel või kätkeb infoühiskond lihtsalt uute võrdsete võimaluste 

avardumist. Kui eeldada, et teatud diskrimineerimine siiski toimub, tuleb vaadelda nii esmast, 

tehnoloogilist taset, kui ka diskrimineerimist, mis võib realiseeruda erinevatele toimingutele 

lisatavate lõivude kaudu. Esimesel juhul on diskrimineerimine seotud kindla tehnoloogia 

kasutamisega, nt kiipide ja digitaalallkirjade andmise või elektroonilise tehnoloogia 

dikteerimisega. Teisel juhul pakutakse teenust küll erinevaid meetodeid kasutades (nt SMS, 

Internet, e-kiosk, ametniku vastuvõtt), ent ühe teenusvormi kasutamine on tunduvalt odavam 

kui teise kasutamine. Kodanikud või „kliendid” võivad sellist käitumist avaliku sektori poolt 

diskrimineerivaks ning problemaatiliseks pidada, samal ajal kui riik selgitab oma otsuseid 

lihtsa turumajandusliku põhjenduse kaudu, mille kohaselt täidab hinnapoliitika massidega 

manipuleerimise eesmärke.140  

 

Siinkohal võib näiteks tuua olukorra, kus traditsioonilist haldusmenetlust kasutades on 

toiming seotud riigilõivuseaduses sätestatud lõivu tasumisega, elektroonilist menetlust 

kasutades ei maksa sama resultaadiga päädiv toiming aga midagi. See võib olla tingitud 

konkreetse sätte puudumisest riigilõivuseaduses, ent samas võib tegu olla ka valituse 

poliitikaga inimeste käitumise mõjutamiseks, mille tulemusena soovitakse tõsta huvi ning 

nõudlust elektroonilise haldusmenetluse järele. Igatahes on teenuste maksustamise küsimus 

haldusorganite enda otsustada ning seega ka iga haldusorgani enda hinnata, millised on need 

administratiivkulud, mis tal ühel või teisel juhul kanda tuleb. Küsimuse kodanike võrdsest 

kohtlemisest võib aga seada kahtluse alla. 

 

Tehnoloogilisel tasandil toimuv diskrimineerimine tuleks lahendada haldusmenetluse seaduse 

§ 27 lõikes 2 toodud käsitluse valguses, mis sätestab, et juhul, kui isik on nõus dokumendi 

elektroonilise kättetoimetamisega, siis tehakse seda elektrooniliselt. Ilmselt võib siinkohal 

lugeda isiku nõusolekuks ka taotleja poolt taotluses näidatud elektronposti aadressi, millega ta 

annab ametnikule nõusoleku võtta dokumente vastu kindlas elektroonilises vormis141. 

Sarnaselt on olukord lahendanud ka Saksa õiguses, kus VwVfG § 3a lg 3 sätestab, et 

haldusorgan on kohustatud toimetama dokumendi menetlusosalisele kätte talle sobivas 

                                                 
140 Massidega manipuleerimise all mõeldakse siin eelkõige inimeste hoiakute kujundamist seoses uute 
tehnoloogiate kasutuselevõtuga. Kuivõrd tegemist on siiski valdkonnaga, mis vanemale ühiskonna segmendile 
on võõras ning tekitab paratamatult erinevaid hirme, püüab valitsus oma rahapoliitikaga motiveerida inimesi 
oma hirme ületama. 
141 Vt haldusmenetluse seaduse § 27 lg 1  
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elektroonilises vormis või juhul, kui isik teatab, et ta ei ole dokumendi elektroonilise 

kättetoimetamisega nõus, edastatakse see paberkandjal.  

 

Teemat on kommenteerinud ka mitmed teadlased, kes on jõudnud seisukohale, et kodanike 

ning riigi vahelise suhtluse piiramine ühele konkreetsele suhtluskanalile kujutab endast 

kodanike põhiõiguste rikkumist.142 Isikute võrdsus ning võrdse kohtlemise printsiip on üks 

peamisi üldise õigluse elemente ja seetõttu kaitstud ka EV põhiseaduse §-ga 12. Samas ei 

nõua võrdsuse põhimõte seda, et kõiki isikuid tuleks alati kohelda ühetaoliselt143, kuid erinev 

kohtlemine peab olema mõistlikul viisil põhjendatud ning ratsionaalne. Loota võib vaid seda, 

et ehk suudavad uued kodanikesõbralikud teeninduskeskused ära hoida või leevendada 

diskrimineerimist, mille kogu avaliku sektori digitaliseerimine võib kaasa tuua. Sarnaseid 

lahendusi on juba olemasolevate avalike teenuste (elektroonilised või mitte) koordineeritud 

pakkumiseks rakendatud Kanadas, Austraalias, Soomes ning mujal144. Muidugi sõltub 

juurdepääs avalikule infole ning teenustele mitte ainult tehnoloogilistele vahenditele 

juurdepääsu puudumisest, vaid ka vähestest teadmistest ning eelneva kogemuse 

puudumisest145, mis annab avalikule sektorile märku täiendavatest kohustustest sobiliku toe ja 

nõustamisteenuse pakkumise korraldamisel.  

 

Kuna avaliku halduse reform koos vastavate õigusaktide korrastamisega ei ole veel lõpule 

viidud, on elektroonilise ja traditsioonilise haldusmenetluse erisusi õiguslikust aspektist 

küllaltki raske hinnata. Igatahes on selge, et enamik poliitikutest tegutseb elektroonilise 

riigihalduse põhimõtete võimalikult laia rakendamise suunas, mis ühtlasi tähendab seda, et 

traditsiooniline haldusmenetlus koos paberipõhise asjaajamisega hakkab elektroonilisele üha 

rohkem ruumi tegema. 

                                                 
142 Hoffmann-Riem, W., Schmidt-Assmann, E. „Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft”, Baden-
Baden 2000, lk 422; Rossnagel, A. „Möglichkeiten für Transparenz und Üffenttlichkeit im Verwaltungshandeln 
– unter besonderer Berücksichtigung des Internet als Instrument der Staatskommunikation”, Nomos Verlag, 
Baden-Baden 2000, lk 312 
143 Aedmaa, A. et al, „Haldusmenetluse käsiraamat”, Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu 2004, lk 288; nt ei pea alati 
ühtmoodi kohtlema era- ja avalik-õiguslikku ringhäälingut, RKHK 3-3-1-14-99, lk 3 
144 Bent, S., Kernaghan, K., Marson, D.B. „Innovations and Good Practices in Single Window Service”. 
Canadian Centre for Management Development, märts 1999, http://www.myschool-
monecole.gc.ca/Research/publications/pdfs/single_w.pdf , viimati vaadatud 25. veebruaril 2007 
145 Kalkun, M., Kalvet, T. „Digitaalne lõhe Eestis ja selle ületamise võimalused.” Emor ja Poliitikauuringute 
Keskus PRAXIS, Tallinn 2002, lk 139; vt ka Kubicek, H. et al, „Multimedia@Verwaltung”, Heidelberg 1999, lk 
332 jj 
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II ANDMEKAITSE INFOÜHISKONNAS 
 
2.1. Andmekaitseõiguse areng ja teoreetilised lähtekohad 
 

2.1.1. Andmekaitse infoühiskonnas 
 

Kuna andmekaitsest infoühiskonnas saame rääkida eelkõige andmete töötlemise kontekstis, 

mis toimub avaliku sektori poolt elektrooniliste teenuste pakkumisega kaasnevas 

elektroonilises riigihalduses, on käesolevas peatükis võetud eraldi vaatluse alla riigi poolt 

välja töötatud infoühiskonna edendamise vahendid ja vastavad regulatsioonid 

konfidentsiaalseks, käideldavaks ning terviklikuks andmevahetuseks. See on küsimus 

privaatsuse ja isikuandmete kaitsest tasemel, mis võiks ühiskondlikes suhetes osalevaid 

andmesubjektide rahuldada, arvestades samas ühiskondlikest vajadustest tingitud 

informatsiooniõiguse piisavat tagatust kui ka efektiivsete infoühiskonnateenuste 

väljatöötamist riigihalduse parema toimimise nimel. 

 

Peatükis käsitletavad küsimused on iseäranis olulised aga seetõttu, et uute meediumite 

kasutuselevõtu ning uute kommunikatsiooni- ja andmetöötlusteenuste väljatöötamise käigus 

on ühtelugu tõusetunud küsimused regulatsioonide olemusest, eesmärkidest ja ulatusest ning 

sellest, kas õigusaktide väljatöötamine peaks eelnema infotehnoloogiliste lahenduste 

kasutuselevõtmisele või vastupidi. Vastus tuleb leida ka küsimusele, kas püstitatud 

eesmärkide saavutamist aitab tagada regulatsioonide rohkus või vähesus ning milline tee 

võiks riigi ning indiviidi seisukohalt olla kõige otstarbekam. 

 

 

2.1.2. Andmekaitse mõiste ja olemus 
 

Tuleb tõdeda, et infoturbele küll mahu poolt alla jäädes, pakub andmekaitsealane kirjandus 

siiski küllaltki kirju paleti mitmesuguseid definitsioone, kus püütakse kõnealust valdkonda 

määratleda. Kuigi andmekaitse on Eestis üsna värskelt õiguslikult reguleeritud ala, mille 
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mõiste ning olemuse kohta ei ole veel erinevaid käsitlusi pakutud, tuleks lähtuda isikuandmete 

kaitse seaduses antud määratlusest, mis ütleb, et andmekaitse objektiks on isiku põhiõiguste ja 

vabaduste kaitsmine isikuandmete töötlemisel kooskõlas isiku õigusega vabalt saada üldiseks 

kasutamiseks levitatavat teavet.146 Võrreldes ülaltoodud definitsiooni mujal maades 

pakututega, võib asuda õigustatult seisukohale, et see on kahtlemata üks parimaid. 

 

Üks täpsemaid definitsioone andmekaitse kohta on antud ka Briti valitsuse seletavas raportis 

lisatuna Euroopa Nõukogu andmekaitse konventsioonile, mis ütleb, et: “Andmekaitse on 

üksikisikute õiguslik kaitse nendega seotud isikliku informatsiooni automatiseeritud 

töötlemisel.” („Data Protection is the legal protection of individuals with regard to automatic 

processing of personal information relating to them”).147  

 

Alternatiivne ettepanek andmekaitse õigusliku reguleerimise definitsiooni sõnastamiseks tehti 

Andmekaitse Registreerimisbüroo poolt Londonis 4. märtsil 1988 peetud konverentsil, kus 

üks andmebaasi vastutav töötleja defineeris andmekaitset kui “õiglustavat seadusandlust”, mis 

ei nõua (õiguste ja kohustuste) tasakaalu andmekasutajate ja andmesubjektide vahel, vaid 

lihtsalt isiku vastu õiglane olemist.148 On ka riike, kes on pakkunud välja andmekaitse mõiste 

laiema sõnastuse, leides, et rahvuslikku suveräänsust, turvalisust, majanduslikku heaolu ning 

sotsiaalkultuurilisi huve puudutav informatsioon ja teadmised peaksid olema seatud 

andmekaitse piiridesse.149 Tundub, et antud definitsioonid ei ole siiski piisavad hõlmamaks 

andmekaitse õigusliku regulatsiooni kõiki variatsioone industrialiseeritud rahvaste vahel 

laiemas plaanis ega ka Euroopas. 

 

Euroopast näiteid otsides võiks välja tuua Taani, Austria ja Luksemburgi, kes laiendavad 

isikuandmete kaitse füüsiliste isikute kõrval ka juriidilistele isikutele, eesotsas ettevõtete ning 

ametiühingutega. Prantsusmaa ja Holland, kelle kõrval on veel teisigi, kes kohaldavad 

andmekaitse kohta käivaid seadusi nii käsitsi peetavatele andmebaasidele kui ka arvutite poolt 

töödeldavale informatsioonile. Samas paistavad kirju ja mitmekülgse Euroopa kõrval oma 

andmekaitse õigusliku reguleerimise puhul silma Ameerika Ühendriigid ja Uus Meremaa 

                                                 
146 Isikuandmete kaitse seadus, § 1 
147 Convention for the protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, 
Strasbourg, London 1981, lk 5 
148 Reed, Ch. “Computer Law”, Sweet & Maxwell, London 1996, lk 328 
149 Ibid., lk 328-329 
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asjaoluga, et neis riikides piirdub andmekaitse seadusandlus peamiselt avaliku sektori 

andmetöötlusega.150

 
 

2.1.3. Andmekaitse eesmärk 
 

Kuna viimastel aastatel on seoses teabe säilitamise, teisendamise, edastamise ja 

arvutustehnika laialdase kasutamisega toimunud mitmeid suuri info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogilisi muutusi, kahaneb pidevalt traditsiooniliste paberkandjal 

olevate dokumentide osakaal, et loovutada oma koht elektroonilisele teabele. Erinevalt 

paberdokumentidest saab edastatava digitaalteabe konfidentsiaalsust ja autentsust tagada 

piisavalt vaid infotehnoloogiliste meetoditega, mille praktiline kasutamine nõuab aga 

tegelemist suhteliselt eraldiseisva ja uue valdkonnaga, milleks on andmekaitse.  

 

Niisiis võib isikutega seotud informatsiooni kogumine nii riigi kui eraisikute poolt hõlmata 

endas ohtu eraelule. Oht eraelule suureneb aga veelgi, kui andmete töötlemisel kasutatakse 

arvuteid, mis võimaldavad valida, võrrelda ja risttöödelda tohutut hulka andmeid väga 

lühikese aja jooksul ning luua isikust täieliku pildi.151 Selline situatsioon loob aga hea pinnase 

informatsiooni kasutamiseks võimuna andmesubjekti üle ning võimaldab andmete piisava 

kaitse puudumisel üksikisiku privaatsust oluliselt kahjustada. See on ka põhjus, miks 

isikuandmete kaitse konventsioon ETS 108, direktiiv 95/46/EC ning eesti siseriiklikus 

õiguskorras paiknevad seadused tuginevad oma andmekaitse põhimõtete osas inimõiguste ja 

põhivabaduste kaitse konventsioonile, et tagada vastavad õigused ka Eesti põhiseaduse 

põhiõiguste blokis. 

 

Üksikisikut on vaja kaitsta riigiaparaadi kui sidusa infosüsteemi eest, kellele andmete 

väljastamine kogumiseks, töötlemiseks ning salvestamiseks on kohustuslik (erinevalt 

eraandmebaasidest) ja kus mitmete prognooside põhjal kasvab digitaalteabe roll võrreldes 

praeguse olukorraga pidevalt ja märgatavalt. Kuivõrd riigiaparaadi funktsioneerimine on alati 

toetunud teabele riigi tegevuse erinevate aspektide kohta, olgu nendeks siis riigi kodanikud, 

                                                 
150 Lloyd, I.Y. “Information Technology law”, Butterworths 1996, lk 55-56 
151 Coughlan, P. „Personal Information and Privacy. Human Rights. A European Perspective.” Ed Sir Heffernau 
1997, lk 166 
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riigis elavad isikud, maakasutus, ettevõtlus või muu, on küllaldaselt alust arvata, et 

infoühiskonnas kujutab andmekaitse endast riigile vägagi prioriteetset valdkonda.152

 

Seepärast on andmete õigeaegne kättesaadavus, adekvaatsus ja aktuaalsus riiklike 

funktsioonide täitmiseks ning otsuste tegemiseks vajaliku teabe kohustuslikud põhiomadused, 

millele lisanduvad veel riigi funktsioneerimiseks põhilised turvanõuded, mis sisaldavad 

juhiseid nii informatsiooni käideldavuse, tervikluse kui ka konfidentsiaalsuse kohta. 

Turvalisusest, mida andmekaitsega püütakse saavutada, saab aga igas infosüsteemis rääkida 

alati vaid teatud tasemel, kuna reaalses maailmas pole olemas absoluutset turvet, seega ei 

absoluutset konfidentsiaalsust, absoluutset terviklust ega ka absoluutset käideldavust. 

 

 

2.1.4. Andmekaitseõiguse areng Euroopas ning maailmas 
 

2.1.4.1. Rahvusvaheline andmevahetus ja koostöö 
 

Seoses info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erakordselt kiire kasvuga ning arvutisüsteemide 

kasutuselevõtuga 1960ndatel ja 1970ndatel aastatel, tekkis esmakordselt vajadus 

regulatsioonide järele, mis koordineeriksid andmete digitaalset kogumist, töötlemist ja 

talletamist. Sellele järgnes soov end kaitsta andmete volitamata töötlemise eest, mille 

tulemusena võeti esimene andmekaitse seadus153 vastu 1970. aastal Saksamaal Hessenis.154 

Seaduste baasil, mis riigid kaheksakümnendatel vastu võtsid, loodi kaks tähtsat 

rahvusvahelise tähtsuseaga andmekaitsealast normatiivakti – Euroopa Nõukogu konventsioon 

üksikisikute kaitse kohta seoses isikuandmete automatiseeritud töötlemisega155 1981. aastal ja 

OECD juhised isiku privaatsuse ja isikuandmete riikidevahelise andmevahetuse kaitse 

                                                 
152 Wallin, A.L; Nurmi, P. “Tietosuojanlainsäädäntö. Henkilöregisterilaki ja siihen liityvät säädökset.”, 
Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 1991, lk 1-3 
153 Hesseni liidumaa andmekaitseseaduse vastuvõtmisele järgnes Rootsi 1973ndal aastal, Ameerika Ühendriigid 
1974ndal, Saksamaa 1977ndal ja Prantsusmaa 1978ndal aastal. 
154 Need seadused, mida 90ndatel rakendati, olid oma arengutasemelt alles esimese generatsiooni seadused, mis 
töötati tegelikult välja alles 80ndatel. Arvestada tuleb ka asjaoluga, et nende seaduste väljatöötamise perioodil 
juurdepääs arvutitele niisama lihtne ei olnud, kuna seitsmekümnendate alguses täitsid toad arvutit, mitte 
vastupidi ning andmebaasid olid enamalt jaolt ikka paberipõhised. 
155 Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS 
108), Strasbourg (28.01.1981), http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/108.htm, 
http://www.coe.ee/files2/euroopa_nk_docs/konvetsioonid/zip/ets10en/ets108.htm, viimati vaadatud 25. 
veebruaril 2007 
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kohta156, mis sätestavad spetsiaalsed nõuded digitaalkujul salvestatavate andmete 

töötlemisele, mida käsitletakse kui andmeid, mida tuleb kaitsta nii kogumisel, talletamisel kui 

ka levitamisel. Need on n.ö andmekaitsealase seadusandluse alustaladeks, millest on oma 

hilisemates regulatsioonides juhindunud ka Euroopa Liidu institutsioonid. 

 

1977. aastal alustas OECD oma juhiste väljatöötamisega, mis puudutasid eelkõige privaatsuse 

kaitset ning piiriülest isikuandmete vahetust. Need juhised võeti vastu OECD nõukogu poolt 

1980ndal aastal kui soovitused oma liikmesriikidele.157 Sisuliselt ei oma need küll otsest 

õiguslikku jõudu ega ole liikmesriikidele siduvad, kuid sisaldavad üldiste printsiipide 

rakendamiseks mitmesuguseid soovituslikke instrumente. Väljatöötatud juhiste 

reguleerimisulatus hõlmab aga andmesubjektidena vaid füüsilisi isikuid158, käsitledes nii 

automatiseeritud kui ka mitteautomatiseeritud andmetöötluse põhimõtteid nii era- kui ka 

avalikus sektoris. OECD juhtnööride kaheksa olulisimat printsiipi käsitlevad andmete 

kogumise piiranguid, andmete kvaliteeti, nende kasutamise eesmärgipärasust, andmete 

kasutamisele seatud piiranguid, andmekaitse abinõusid, andmetele juurdepääsu, isiklikku 

osalust ja vastutust.159 Mis puutub aga isikuandmete kaitset puudutavate seaduste 

rahvusvahelisse kohaldamisesse, on juhistes toodud põhimõtete alusel nõutav vaba 

riikidevaheline andmevahetus. Sellest hoolimata on teatud juhtudel vajalik kindlustada vaba 

andmevahetuse puhul piiranguid, mis tõusetuvad päevakorda seoses andmete korduva riigist 

väljaviimisega selleks, et minna mööda siseriiklikest andmekaitseseadustest. Oluline on 

märkida, et kõik OECD liikmesriigid on nimetatud juhised hiljem ka heaks kiitnud.160

 

Veel üheks huvitavaks andmekaitset puudutavaks algatuseks, millest väga palju küll juttu ei 

ole olnud, võib pidada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni diskrimineerimise ennetamise ja 

                                                 
156 OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data (23.09.1980); 
http://www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html, viimati vaadatud 25. 
veebruaril 2007  
157 OECD, Guidelines on the protection of Privacy and the Transborder Flows of Personal Data (1980); OECD, 
Transborder Data Flows and the Protection of Privacy (1979); OECD, Transborrder Data Flows: An Overview 
of Issues, raport SDTI/ICCP/83.29, seisuga 11. oktoober, 1983. 
158 Kui esimene otseselt isikuandmete kaitset reguleeriv siduv rahvusvaheline instrument, milleks oli Euroopa 
Nõukogu konventsioon üksikisikute kaitse kohta seoses isikuandmete automatiseeritud töötlemisega, määratles 
isikuandmetena mis tahes informatsiooni tuvastatud või tuvastatava isiku kohta, siis direktiivi 95/46 kohaselt on 
isikuandmeteks igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Sellest võib järeldada, et 
Euroopa Liidu vastava seadusandliku baasi loomisel on lähtutud just OECD juhistes toodud põhimõttest. 
159 Sieber, U. „The International Emergence of Criminal Information Law.” Ius Informationis, 1. köide, Carl 
Heymanns Verlag KG, München 1992, lk 82 
160 Nendeks riikideks on Austraalia, Austria, Belgia, Kanada, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, 
Island, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Luksemburg, Holland, Uus-Meremaa, Norra, Portugal, Hispaania, Rootsi, Šveits, 
Türgi, Ühinenud Kuningriik ja Ameerika Ühendriigid.  
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vähemuste kaitse nõukogu tööd, mis viis automatiseeritud isikuandmete registrite kaitse 

juhtnööride väljatöötamiseni 1988. aastal. Lisameetmed andmekaitseks koostati ÜRO 

majandus- ja sotsiaalnõukogu inimõiguste komisjoni poolt, mis võeti vastu ÜRO 15. 

detsembril 1989. aastal toimunud 44. peaassamblee istungil otsusega 44/13, kandes pealkirja 

“Juhised elektrooniliste isikuandmefailide reguleerimiseks”161. Need juhised on oma 

olemuselt üsna sarnased OECD ning Euroopa Nõukogu omadele. 

 

 

2.1.4.2. Euroopa Liidu andmekaitsealane tegevus 
 

Euroopa Liidu andmekaitse direktiivi asuti ette valmistama eelkõige seetõttu, et nii Euroopa 

Nõukogu konventsioon kui ka OECD soovitused jätsid riikidele suhteliselt vabad käed ning 

sellest tulenes ka nende aktide väga ebaühtlane rakendamine siseriiklikus õiguses. Euroopa 

Liidu sekkumist oma liikmesriikide andmekaitse regulatsiooni mõjutas „[…] otsus kujuneda 

majanduslikust ühendusest poliitiliseks, mis tõi päevakorda ka privaatsuse kaitse 

küsimused”.162  

 

Euroopa Komisjon tuli andmekaitse direktiivi eelnõuga avalikkuse ette 1990. aastal, mil 

Euroopa Liidu mitmete prioriteetvaldkondade (viisavabadus, ühisturg) arengu tagamiseks oli 

vajalik ühtse andmekaitse standardi kehtestamine ja Euroopa Nõukogu konventsiooni 

kitsaskohtade ületamine. Direktiivi eesmärk on sõnastatud selle artiklis 1, mis sätestab, et: 

„Vastavalt käesolevale direktiivile kaitsevad liikmesriigid isikuandmete töötlemisel füüsiliste 

isikute põhiõigusi ja –vabadusi ning eelkõige nende õigust eraelu puutumatusele. 

Liikmesriigid ei piira ega keela isikuandmete vaba liikumist liikmesriikide vahel põhjustel, 

mis on seotud lõikes 1 sätestatud kaitsega”, kujutades endast sisuliselt andmete kaitset 

vastavalt kaalutletud siseturu huvidele.  

 

Isikuandmete kaitset sätestavate õigusaktide kohaldamisala määratlemisel on olulised 

isikuandmete, nende töötlemise ja töötleja mõiste, mille kohaldumine on seotud eeldusega, et 

toimub isikuandmete töötlemine ning et töötleja vastab direktiivis ja seaduses esitatud 

kriteeriumidele. Euroopa Liidus reguleerib isikuandmete kaitset 1995. aastal vastu võetud 
                                                 
161 Joinet, L. „Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities”, 40. istungijärk., 
Guidelines for the regulation of computerized personal data files, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1988/22. 
http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v1n3/lyford13.txt, viimati vaadatud 27. märtsil 2007 
162 Cate, F.H. „Privacy in the Information Age”. D.C. Brookings Institution Press, Washington 1994, lk 62 
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 

töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta163, mis sätestab Euroopa Liidu 

andmekaitse alused.  

 

Elektroonilise kommunikatsiooni vajadusi silmas pidades on koostatud aga Euroopa 

Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja 

eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist 

sidet käsitlev direktiiv)164. See formuleerib järjest olulisemaks muutuvale elektroonilise side 

valdkonnale sobiva raamistiku, mis garanteerib Euroopa kodanike õigust privaatsusele ja 

andmekaitsele. Siiski sisaldab see ka juba teadlikku ebakohta, nimelt avamisklauslit, mis 

võimaldaks elektroonilise side käibeandmete salvestamise sisseviimist, millest on saanud 

praeguseks ajaks tuliste diskussioonide teema.165 Muuhulgas nähtub ühest hiljutisest 

lahendist, et Euroopa Kohus peab isikuandmete kaitse direktiivi mitmeid sätteid ka 

otsekohaldatavateks.166

 

Direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete 

vaba liikumise kohta ei kohaldu aga andmetöötlusele, mis toimub sellise tegevuse käigus, mis 

jääb väljapoole ühenduse õigust, nagu näiteks Euroopa Liidu lepingu V ja VI jaotises osutatud 

tegevustele. Direktiivi kohaldamisalast jäävad välja ka toimingud isikuandmetega avaliku 

korra, riigikaitse, riigi julgeoleku (sealhulgas riigi majandusliku heaolu, kui töötlemine on 

seotud riigi julgeoleku küsimustega) ja riigi toimingutega kriminaalõiguse valdkonnas, 

kuivõrd nimetatud valdkonnad ei ole EL õigusega reguleeritud. Teise erandi teeb direktiivi 

artikkel 3 (2) töötlemisjuhtude suhtes, mida teostab füüsiline isik kas isiklikel või kodustel 

eesmärkidel. Ka Eesti isikuandmete kaitse seadusest tulenevalt „Lähtudes üleüldiselt 

omaksvõetud põhimõttest (ka Euroopa Liidus) ei reguleerita isikuandmete kaitse valdkonnas 
                                                 
163 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of 
individuals with regard to the processing of personal data and on teh free movement of such data, ELT L 281, 
23.11.1995, lk 31, http://www.legaltext.ee/text/et/T50019.htm, viimati vaadatud 25. veebruaril 2007 
164 Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the 
processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on 
privacy and electronic communications) L 201, 12. juuli 2002, lk 37, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:EN:HTML, viimati vaadatud 25. veebruaril 
2007  
165 Gundermann, L. Euroopa Liidu andmekaitseõigus – andmekaitse ja andmetele avaliku juurdepääsu suhtest 
ning andmekaitsekontrolli positsioonist. Eesti Vabariigi õiguskantsleri andmekaitsealane teaduskonverents 
koostöös Saksa Rahvusvahelise Õiguskoostöö Fondiga. „Infonälg v. privaatsusjanu” 13. mail 2005. aastal 
Tallinnas. 
166 Euroopa Kohtu kaasus C-465/00, 20.05.2003 lõik 101: „Articles 6(1)© and 7© and (e) of Directive 95/46 are 
directly applicable, in that they may be relied on by an idnuvidual before the national courts too ust the 
application of rules  of national law which are contrary to those provisions.” 
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füüsiliste isikute poolt isikuandmete töötlemist, kui see toimub isiklikul otstarbel (§ 2 lg 2 p 

1), nagu näiteks kirjavahetus või aadresside loetelu.”167

 

Euroopa Liidu tasandil reguleerivad andmekaitse ja sellega seoses ka avaliku sektori poolt 

pakutavate elektrooniliste teenuste problemaatikat veel Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 

kaubanduse kohta siseturul168 ja ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. 

aasta direktiiv 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta169, 

kehtestades miinimumreeglid liikmesriikide avaliku sektori asutuste valduses olevate 

dokumentide taaskasutamise ja nende taaskasutamist soodustavate praktiliste abinõude kohta.  

 

Infoühiskonna arendamise eesmärgil on Eesti Vabariik võtnud ülaltoodud EL direktiivide 

rakendamiseks vastu andmekogude seaduse, isikuandmete automatiseeritud töötlemisel 

isikukaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse, isikuandmete kaitse seaduse, elektroonilise 

side seaduse, telekommunikatsiooni seaduse ja avaliku teabe seaduse, kusjuures vastavaid 

sätteid sisaldab ka rahvastikuregistri seadus, mõjutades nii otse kui ka kaudselt andmete 

kasutust ja kaitset seoses turvaliste andmeteenuste arendamise ning haldamisega. Mitmeid 

neist seadustest on aastate jooksul parandatud ning täiendatud, ent suur osa sellest on veel ees. 

                                                 
167 Seletuskiri „Isikuandmete kaitse seaduse” eelnõu juurde, 17.10.2002, http://web.riigikogu.ee/ems/saros-
bin/mgetdoc?itemid=022900017&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11, viimati vaadatud 26. 
veebruaril 2007 
168 Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the 
processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on 
privacy and electronic communications) ELT L, 178, 17.7.2000 lk 1, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:EN:HTML, viimati vaadatud 25. veebruaril 
2007  
169 Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of 
public sector information, ELT L 345, 31.12.2003, lk 90-96, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0098:ET:HTML , viimati vaadatud 26. veebruaril 
2007  
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2.2. Andmekaitse regulatsioon Eestis 
 

2.2.1. Põhiseaduslikud garantiid andmekaitses ning infovabadusest tulenevad 
piirangud privaatsusele 
 

Andmete kaitse, täpsemalt isikuandmete kaitse, on vajalik inimõiguste konventsioonist, 

Euroopa Liidu direktiividest, OECD juhtnööridest, Euroopa Nõukogu kui ka Eesti 

põhiseadusest tulenevalt. Ta on osa laiematest väärtustest nagu inimväärikus ja 

enesemääramisõigus, konkreetsemalt on ta aga eraelu ehk privaatsuse kaitse üks 

põhielemente170. Isiku informatsioonilise privaatsuse kaitse on aga hüve, millele 

korrespondeerib igaühe õigus saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni, 

realiseerides sellega konflikti isiku eraelu ning avalike huvide vahel. Kui konflikt huvide 

vahel seisneb ühelt poolt soovis hoida teavet avalikkuse eest salajas ning rakendada selleks 

võimalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ning infotehnilisi meetmeid, siis teiselt poolt seisneb 

see õiguses ning soovis oma kaaskondsete kohta võimalikult palju teada saada.  

 

Privaatsusest laiemat inimese kohta käivate andmete põhiõiguslikku kaitset tunnustavad 

paljud Euroopa riigid, mida nt Saksamaal tehakse informatsioonilise enesemääramisõiguse 

kontseptsiooni kaudu. Täpsemalt on informatsioonilise enesemääramise õigus isiku õigus ise 

määrata oma isiklike andmete avaldamise ja kasutamise üle, olles tuletatud õigusest 

inimväärikusele ja vabale eneseteostusele171. Eestis on inimväärikus tunnustatud põhiõigusi 

genereeriva põhiseadusliku printsiibina ning õigus vabale eneseteostusele on Riigikohtu 

praktikas leidnud tunnustamist põhiõigusena. Samuti leiavad mitmed küsimusega tegelenud 

autorid, et informatsiooniline enesemääramisõigus on tõlgendamise teel põhiseadusest välja 

loetav.  

 

                                                 
170 Pilving, I. „Sugupuud müügiks ja roolijoodikud häbiposti? Isikuandmetega seonduvad piirangud avaliku 
teabe avaldamisel”. Juridica 7/2004, lk 75-85 
171 Albers, M. „Isikuandmete kaitse põhiseaduslikud alused – Õigus informatsioonilisele enesemääramisele ja 
/või eraelu puutumatusele?”, Õiguskantsleri andmekaitsealane teaduskonverents koostöös Saksa Rahvusvahelise 
Õiguskoostöö Fondiga „Infonälg v. Privaatsusjanu”, Tallinn 2005  
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Privaatsust kaitsvaid ning Eesti jaoks siduvaid rahvusvahelise õiguse allikaid on kaks. 

Esimene neist on Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (EIÕK)172, mis 

kujutab endast Euroopa Nõukogu liikmesriikide lepingut ning regionaalse inimõiguste kaitse 

dokumenti ning on Eestis otsekohaldatav 11. aprillist 1996. Teiseks rahvusvahelise õiguse 

allikaks on kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt, ÜRO dokument, mis muutus 

Eesti siseriikliku õigussüsteemi osaks 21. jaanuaril 1992. Mõlemad rahvusvahelised lepingud 

on põhiseaduse § 3 ja § 123 tulenevalt Eesti õiguskorra osadeks ja on Eestis otsekohaldatavad. 

 

Euroopa inimõiguste konventsioonis sätestab õiguse eraelule artikkel 8, mis ütleb, et igaühel 

on õigus, et austataks tema era- ja perekonnaelu ja kodu ning korrespondentsi saladust. 

Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis reguleerib seda valdkonda artikkel 17, 

mis sätestab, et kellegi isiklikku või perekonnaellu ei tohi meelevaldselt või ebaseaduslikult 

sekkuda, kellegi korteripuutumatusele, kirjavahetuse saladusele, aule ja reputatsioonile ei tohi 

meelevaldselt või ebaseaduslikult kallale kippuda ning et igal inimesel on õigus seaduse 

kaitsele selliste vahelesegamiste ja kallalekippumiste eest.  

 

Õigust eraelu puutumatusele ning sellega seoses ka kaitset eraeluliste andmete volitamata 

töötlemise eest sisaldab ka Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta, mille art 7 näeb ette isiku õiguse 

era- ja perekonnaelu austamiseks kolmandate isikute poolt ning kodu ja edastatavate sõnumite 

saladusele.173 Üldise isikuõiguse ja üldise vabadusõiguse põhimõte Eesti õiguskorras lähtub 

aga põhiseaduse paragrahvist 19, väljendades samuti kõigi võrdse vabaduse ideed, mis on 

kaitstud teiste Eesti põhiõiguste kataloogi põhiõigustega nagu näiteks perekonna- ja eraelu 

puutumatusega174, isiku veendumuste kohta käiva informatsiooni kogumisega175 ning 

informatsiooni saamisega176. Sellest mõttest kantuna tasub mõelda Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni inimõiguste deklaratsiooni artiklile 12, mis sätestab, et igal indiviidil on õigus 

privaatsusele, mille täpsem regulatsioon sisaldub Eesti siseriiklikus õigusloomes, sätestades 

                                                 
172 Euroopa inimõiguste konventsiooni kui olulisimat üleeuroopalist lepingut iseloomustab efektiivse inimõiguste 
kaitsemehhanismi olemasolu, mille jõustumisega tekkis ka Eesti elanikel nende õiguste ja vabaduste rikkumise 
korral õigus pöörduda kaebusega Inimõiguste Kohtusse ja nõuda oma õiguste rikkumise tuvastamist ja õiglast 
hüvitist. Olulist rolli mängivad ka Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendid, millest Eesti kohtud juhinduvad 
kohtuotsuste tegemisel ka ilma selleks kohustava õigusnormita. Euroopa inimõiguste konventsiooni on 
nimetatud ka elavaks instrumendiks, sest EIÕK tõlgendamisel lähtub nii Inimõiguste Kohus ja varem ka 
Inimõiguste Komisjon muutuvast sotsiaalsest ja õiguslikust olukorrast liikmesriikides.  
173 Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta, http://www.legaltext.ee, viimati vaadatud 10. märts 2007 
174 Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 26 
175 Ibid, § 42 
176 Ibid, § 44 
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eraelu kaitse sisu ja ulatuse. 177 Toodud määratlus lubab järeldada, et konkreetsel juhul on 

privaatsfääri piiritlemine jäetud iga rahva enda määratleda vastavalt tema kultuurilisele 

taustale. 

 

Kuivõrd eraelu kaitseb põhiseaduse § 26, jäävad era-, isikusaladuse ja intiimvaldkonnast välja 

need kaitseesemed, mida põhiseaduse § 26 ei hõlma178. Nimetatud sätte näol on tegemist väga 

üldise normiga, mis kaitseb õigust eraelule kui kompleksset mõistet. Sätte üldisus ei ole aga 

antud juhul mitte negatiivseks tunnuseks, vaid jätab võimaluse sisustada eraelu mõistet 

vastavalt muutustele ühiskonnas, millest lähtuvalt tuleb põhiseaduse paragrahvi 26 avara 

koosseisu teooria kohaselt võimalikult laialt tõlgendada, hõlmates andmed, mis sellisele laiale 

tõlgendusele vaatamata antud paragrahvi alla ei mahu, põhiseaduse § 19 lõikega 1.  

 

Põhiseaduse § 19 esimesel lõigul, mis sätestab üldise isikuõiguse, on eriline tähtsus olukorras, 

kus riik üritab hankida teavet isiku hingelise seisundi ja iseloomu kohta. Paragrahvis 42 

sätestatud isiku kaitseõigus riigi poolt kogutavatest ja säilitavatest andmetest isiku 

veendumuste kohta ei hõlma ei hingelist seisundit ega iseloomu puudutava teabe kogumist 

ega säilitamist. Seega kujutaksid riigi poolt koostatavad ja läbiviidavad psühholoogilised 

ekspertiisid endast üldise isikuõiguse rikkumist. Sama kehtib isiku õiguse kohta 

informatsioonilisele enesemääramisele, kus isikul on õigus otsustada, kas ja milliseid 

isikuandmeid avaldada, mis on tuletatav isiku üldise enesemääramise õigusest, sätestatuna 

põhiseaduse §-s 19. Vaatamata sellele ei ole õigus informatsioonilisele enesemääramisele kui 

osale üldisest isikuõigusest, piiramatult tagatud, mistõttu ei ole välistatud riigi jaoks 

hädavajalike andmete kogumine proportsionaalselt hulgas, mis on põhjendatud ning vajalik. 

Teisest küljest peab riik kaitsma kodanikku ohtude eest, mis võivad kaasneda isiksuse vaba 

eneseteostuse põlise idee realiseerimisel.  

 

Privaatsuse küsimus puudutab otseselt ka andmekaitse õigusliku regulatsiooni ning 

informatsiooni liikumist reguleerivate seaduste vahekorda. Näiteks võiks vaba juurdepääsu 

õigus avalikele arhiividele viia isikute privaatsuse olulise ohustamiseni.179 Seepärast 

                                                 
177 ÜRO inimõiguste konventsioon RT II 1996/11/12, artikkel 12 
178 Alexy, R. “Põhiõigused Eesti põhiseaduses”; Juridica 2001 (eriväljaanne), lk 50 
179 Sellise olukorra vältimiseks on Quebecis (Kanada) võetud vastu seadus, kus on üheaegselt reguleeritud 
juurdepääs nii avalike organite dokumentidele kui ka isikliku informatsiooni kaitset puudutavad küsimused. 
Seevastu on Inglismaal väljendatud seisukoht, et 1984. aastal vastu võetud andmekaitse seadust on mõningate 
valitsusvõimude poolt kasutatud kui seaduslikku ettekäänet avalike dokumentide esitamisest keeldumise 
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hinnatakse Eesti kohtupraktikas avalikule teabele juurdepääsu põhiseaduslikust 

proportsionaalsuse põhimõttest lähtuvalt180, arvestades igal konkreetsel juhtumil erinevate 

poolte huve ning seaduse eesmärki. Proportsionaalsusest kaalutlusotsuse tegemisel räägiti 

nimetatud kaasuses pigem lihtisikuandmete avaldamisega seoses, mis sisuliselt laienes ka 

teistele isikuandmete liikidele181. Seega leidis Riigikohtu halduskolleegium põhjendatult, et 

õiguspärane ei ole teabenõude täitmisest keelduda ainuüksi motiivil, et teabenõudega seonduv 

dokument sisaldab muuhulgas delikaatseid või eraelulisi isikuandmeid. Need tuleks 

teabenõude täitmisel lihtsalt kinni katta.  

 

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 44 kohaselt on igaühel õigus saada üldiseks kasutamiseks 

levitatavat informatsiooni182. Nimetatud paragrahv täpsustab teabe saamise õigust, piiritledes 

isikud, kes on üldiseks kasutamiseks mõeldud teavet kohustatud väljastama ning vahendama 

ja kes on õigustatud avalikku teavet saama ning kasutama. Põhiseaduse kohaselt on kõik 

riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud kohustatud seaduses sätestatud 

korras andma Eesti kodanikule tema nõudel informatsiooni oma tegevuse kohta. Samuti on 

Eesti kodanikul õigus seaduses sätestatud korras tutvuda tema kohta riigiasutustes ja 

kohalikes omavalitsustes ning riigi ja kohalike omavalitsuste arhiivides hoitavate 

andmetega183. Kui seadus ei sätesta teisiti, ei ole nimetatud tutvumisõigus piiratud üksnes 

Eesti kodanikega, vaid see laieneb ka Eestis viibivale välisriigi kodanikule ja kodakondsuseta 

isikule, kelle õigus saada teavet põhineb seaduslikul alusel Eestis viibimises.  

 

                                                                                                                                                         
õigustamiseks. Campell, D; Connor, S. “On the Record: Surveillanve, Computers and Privacy”, Michael 
Joseph, London 1986, lk 34 
180 OÜ Eesti Isikuloo Keskuse kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 15. aprilli 2003. a otsuse peale 
haldusasjas nr 2-3-10/2003 Tartu Maavalitsuse perekonnaseisuosakonna poolt toimingute sooritamata jätmise 
peale.  
181 Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse uuele redaktsioonile, mis jõustub 1. jaanuaril 2008, on loobutud Eesti 
õigusesse avaliku teabe seadusega kasutusele võetud isikuandmete kolmikjaotusest (isikuandmed, eraelulised 
isikuandmed, delikaatsed isikuandmed) ning jäädud üldarusaadava kaksikjaotuse juurde, nimetades isikuandmete 
erilist kaitset vajava alaliigina üksnes delikaatseid isikuandmeid. Senine loetelu eraelulistest isikuandmetest 
viiakse eelnõu rakendussätetega üle (sisuliselt tagasi) avaliku teabe seadusesse, sätestades need seal mitte 
isikuandmete eriliigina, vaid üksikute alustena avalikule teabele juurdepääsupiirangute kehtestamiseks. Selguse 
huvides on seaduse uues redaktsioonis isikuandmete mõistet ka täpsustatud, märkides, et isikuandmete kaitse 
laieneb ükskõik millisel kujul või vormis olevatele andmetele, hõlmates nii heli- ja pildiandmeid kui ka 
biomeetrilisi andmeid (nt sõrmejäljekujutised, silmaiirisekujutised jms). 
182 Lähtuvalt mitmetest õigusteadlaste arvamustest leitakse, et Eesti põhiseaduse paragrahvi 44 tõlgendamisel 
tuleb lähtuda EIÕK artiklis 10 sätestatust.  
183 Isikuandmete kaitse seaduse § 29 
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Põhiseaduse § 44 on väga otseselt seotud aga EIÕK artikliga 10, mis sätestab isiku õiguse 

saada ja levitada informatsiooni riigi sekkumiseta.184 Tegemist on algselt negatiivse õigusega 

riigi omavolilise tegevuse vastu, mis sisuliselt peaks tagama indiviidile õiguse vabaks 

kommunikatsiooniks. Antud artikli reguleerimisalast ei ole välistatud ametlikele 

dokumentidele juurdepääsu õigus, ent säte ei loo riigile otse positiivset kohustust sellise 

juurdepääsu tingimusteta loomiseks. Inimõiguste kohtu praktika antud sätte kohaldamisel 

piisavalt laiaulatuslikke järeldusi teha ei võimalda, kuna erinevalt artiklist 8, mille sisu kohus 

on „positiivseks tõlgendanud”185, on artikli 10 sisustamine jäetud suuresti siseriikliku õiguse 

hooleks. Riigi positiivne kohustus teabe avalikustamiseks on enamasti eeldatav juhtudel, mil 

teabe avalikustamata jätmine võib põhjustada kahju isikute elule, tervisele või varale. Sellest 

tulenevalt on teada juhtumeid, kus kohus on leidnud, et isikuid tuleb nende tervist ähvardavast 

ohust teavitada.186

 

Põhiseadusega sätestatud teabevabaduse tagamise kohustus on niisiis siseriiklikult seaduse 

tasemel reguleeritud 15. novembril 2000. aastal vastu võetud avaliku teabe seadusega187, mis 

jõustus 2001. aasta 1. jaanuaril ning täpsustas nõuded avaliku võimu poolt dokumenteeritud ja 

talletatud teabe avalikustamiseks. Seaduse eesmärgiks on üldiseks kasutamiseks mõeldud 

teabele avalikkuse ja igaühe juurdepääsu võimaluse tagamine, lähtudes demokraatliku ja 

sotsiaalse õigusriigi ning avatud ühiskonna põhimõtetest ning avalikkuse kontrolli võimaluse 

loomisest avalike ülesannete täitmise üle188. See avalikkuse ja igaühe juurdepääsu võimaluse 

tagamine ei tähenda muidugi, et avatud ühiskonna põhimõtted toetaksid teabe avalikustamist 

ilma igasuguste piiranguteta.  

 

Nii on vastavalt avaliku teabe seaduse § 3 lõikele 1 sätestatud, et 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. Seda 

sätet täpsustab aga paragrahvi teine säte, kus öeldakse, et seadusega võib avalikule teabele 

juurdepääsu piirata. Sellest erandist tulenebki seega reaalne piirang juurdepääsuks avalikule 

teabele, mille kohta käivad konkreetsed sätted sisalduvad nii avaliku teabe seaduses endas kui 
                                                 
184 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Rome, 4. november 
1950, artikkel 10; vt ka Universal Declaration of Human Rights, General Assembly resolution 217 A (III) 10. 
detsember 1948, artikkel 19; vt ka United Nations Covenant on Civil and political Rights, General Assembly 
resolution 2200A (XXI) 16. detsember 1996, artikkel 19 
185 Guerra jt v. Itaalia. 19.02.1998, 14967/89. Vt ka McGinley and Egan v. UK, 09.06.1998, 21825/93, 23414/94. 
186 Truuväli, E.-J. „Eesti Vabariigi Põhiseadus”, Juura, Õigusteabe AS, Tallinn 2002, lk 306-307.  
187 Avaliku teabe seadus RT I 2000/92/597 
188 Avaliku teabe seaduse § 1 
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ka mitmetes eriseadustes, s.h isikuandmete kaitse seaduses. Siit nähtub, et avalik teave ei 

pruugi sugugi olla avalik selles tähenduses, et seda tuleks avaldada, s.o üldsusele või 

konkreetsele soovijale teatavaks teha. Avaliku teabe avalikkus seisneb hoopis selles, et see on 

kogutud avalikke ülesandeid täites.  

 

1992. aastast pärineva põhiseaduse ja 2000. aastal vastuvõetud avaliku teabe seaduse mõistete 

erinev maht demonstreerib ilmekalt infovabaduse põhimõtte üldist arengut maailmas. Kui 

varem olid infovabaduse seadused orienteeritud just asutuste tegevust puudutavate andmete 

kättesaadavuse tagamisele eesmärgiga allutada võim avalikkuse kontrollile, siis viimasel ajal 

peetakse vajalikuks igasuguse teabe võimalikult vaba liikumist lähtuvalt avatud ühiskonna 

põhimõtetest189. Avatud ühiskonna sihiks ei ole aga iseenesest üksikisiku või äriühingu 

tegevuse võimalikult suure läbipaistvuse saavutamine, veel vähem tema allutamine avalikkuse 

valvsale kontrollile, vaid inimestele oma elus ja tegemistes õigemate otsuste tegemiseks, 

samuti avalikus elus osalemiseks vajaliku lähtematerjali pakkumiseks. Seega on suur vahe, 

kas teabele soovitakse ligi pääseda pelgalt uudishimust või põhjendatud huvist190;191. 

 

 

2.2.2. Andmete töötlemine infoühiskonnas ja sellega seonduvad praktilised 
probleemid  
 

Andmete töötlemine, sealhulgas isikuandmete töötlemine, on avaliku halduse üsna olemuslik 

komponent, kuivõrd suur osa avalikust haldusest seisnebki just info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiliste vahendite abil andmete kogumises, salvestamises ning 

taaskasutamises. Andmeid kogutakse kõige ja kõigi kohta, püüdes jälgida, kirjeldada, koguda 

ning dokumenteerida loodusnähtusi, inimtegevuse produkte kui ka inimeste isikuga 

seonduvat. Sellest tulenevalt on loodud ulatuslikud andmemahud ja kogumid registrites, mis 
                                                 
189 USA-s kehtestati nn egoistlik juurdepääsuõigus 1996. aastal (Electronic Freedom of Information Act 
Amendments, 1996, § 2, avaldatud rida nr 104-231. 110 Stat. 3048). Varem ei olnud võimalik juurde pääseda 
puhtalt eraisikuid puudutavale teabele. Vt O’Reilly, J.T. „Expanding the Purpose of Federal Records Access: 
New Private Entitlement or New Threat to Privacy?” – Administrative Law Review 50/1998, lk 371. Vt ka 
AvTS § 1, kus on avatud ühiskond samuti seaduse eesmärgina ära märgitud. 
190 Vrd Palmer, S. „Freedom of Information: The New Proposals. – Freedom of Expression and Freedom of 
Information”, Oxford University Press 2000, lk 255; Kloepfer, M. „Informationszugangsfreiheit und 
Datenschutz: Zwei Säulen des Rechts der Informationsgesellschaft”. – DÖV 56/2003, lk 221; Ibler, M. 
„Zerstören die neuen Informationszugangsgesetze die Dogmatik des deutschen Verwaltungsrechts? – Der 
Wandel des Staates vor den Herausforderungen der Gegenwart. Festschrift für Winfried Brohm”, Beck 2002, lk 
405, 406 jj 
191 Pilving, I. „Sugupuud müügiks ja roolijoodikud häbiposti? Isikuandmetega seonduvad piirangud avaliku 
teabe avaldamisel”, Juridica 7/2004, lk 75-85 
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algavad rahvastikuandmetest ning lõppevad luureteenistuse infosüsteemide, planeerimis- ja 

loamenetluse andmekogudega ning mille eesmärgiks on sekkumine nii majandusnähtuste 

kulgemisse kui ka sademete ja geoinfo kaardistamisse. Seega hõlmavad avaliku sektori poolt 

kogutavad andmed nii isikuandmeid kui ka muid haldusotsuste tegemiseks vajalikke andmeid.  

 

Ülaltoodud asjaolu silmas pidades võib tekkida küsimus, kas avalikul haldusel on siiski õigus 

kõiki neid andmeid koguda ning juhul, kui mitte, siis millisele informatsioonile on avalikul 

haldusel juurdepääs ja millise informatsiooni väljastamisest on avalikul haldusel lubatud 

keelduda. Sellise probleemipüstitusega kaasneb huvitav seik, et täitevvõimu käsutusse 

antavate andmete piiramine on alles 19. sajandi õigusriigi saavutus, mis on realiseerunud 

erinevate andmekaitseseaduste väljatöötamise valguses. Nii töötati näiteks Saksamaal välja 

õpetus, et riik tohib sekkuda kodanike õigustesse vaid juhul, kui tal on selleks õiguslikul 

alusel loodud pädevus192. Sarnane regulatsioon sisaldub ka Eesti Vabariigi põhiseaduses, 

sätestades, et riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste 

alusel193, kujutades endast põhimõtet, mis ei kehti üksnes füüsilise meetmete rakendamise, 

nagu näiteks vabadusest ilmajätmise, maksude tõstmise ja muude käskude ja keeldude 

kindlaksmääramise suhtes, vaid ka isikuandmete töötlemisel.  

 

Asjaolu, et informatsiooni kogumine kujutab endast sekkumist põhiõigustesse, toodi 

esmakordselt esile 1980. aastal advokaatide Samuel Warreni ja Louis Brandeisi artiklis „The 

Right to Privacy”194, väites, et informatsioonilise enesemääramise õiguse piirangud on 

lubatavad üksnes ülekaalukate üldiste huvide olemasolu korral, eeldades põhiseadusega 

kooskõlas olevat seaduslikku alust, mis peab vastama õigusriiklikule normide selguse 

nõudele. See artikkel algatas diskussiooni, mis kestab tänaseni. Leidub neid, kes usuvad, et 

automatiseeritud andmetöötluse tingimustes ei ole üksikisiku privaatsfäär mitte lihtsalt ohtu 

sattunud, vaid kohati ka sootuks kadunud195, kui ka neid, kes möönavad, et privaatsuse 

inimõiguslik staatus tuleneb eelkõige selle prima facie seosest inimautonoomia ja –

väärikusega, kuigi sügavam filosoofiline põhjendus privaatsuse kaitsmiseks inimõiguste 

                                                 
192 Garstka, H. „Isikuandmete töötlemine ja kaitse avaliku võimu poolt – vastuolu?” Õiguskantsleri 
andmekaitsealane teaduskonverents koostöös Saksa Rahvusvahelise Õiguskoostöö Fondiga. Infonälg v. 
privaatsusjanu, Tallinn 2005. 
193 Eesti Vabariigi põhiseaduse § 3 
194 Warren, S., Brandeis, L. „The Right to Privacy”, Harvard Law Review IV/1890, lk 3 jj 
195 Vt nt Bainbridge, D., Pearce, G. „Tilting at Windmills – Has the New Data Protection Law Failed to Make a 
Significant Contribution to Rights of Privacy”, Journal on Information Law and Technology, 2/2000, 
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/journals/jilt/jilt2000.html#BainbridgeP00, viimati vaadatud 11. märts 
2007 
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tasandil puudub196. Sellest tuleneb, et andmete kogumine ja töötlemine avaliku halduse poolt 

võib toimuda üksnes igakordse selgesõnalise seadusesätte alusel. Säte peab aga olema antud 

andmete töötlemise eest vastutava asutuse ülesannete täitmiseks.197  

 

 

2.2.2.1. Andmete töötlemisega seonduv regulatsioon 
 

Direktiivi 95/46 artikli 2 b) kohaselt loetakse isikuandmete töötlemiseks iga isikuandmetega 

tehtav toiming või toimingute kogum, olenemata sellest, kas see on automatiseeritud või 

mitte, näiteks kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, kohandamine või 

muutmine, väljavõtete tegemine, päringu teostamine, kasutamine, üleandmine, levitamine või 

muul moel avaldamine, ühitamine või ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine. 

Tegemist on avatud loeteluga, mistõttu ka töötlemise mõiste võimaldab avarat tõlgendamist.  

 

Ka töötlemise lahtimõtestamisel ei erine liikmesriikide õigus direktiivis sätestatust kuigi palju 

ning enamikes siseriiklikes seadustes esitatakse võimalike toimingute loetelu 

mitteammendavana. On ka riike, kus töötlemist tähistab iga isikuandmetega automaatsete või 

mitteautomaatsete vahendite abil teostatav operatsioon või operatsioonide kogum ning riike, 

kus isikuandmete töötlemine tähistab andmete saamist, salvestamist või hoidmist või sellega 

tehtavaid toiminguid. Nii on Suurbritannia andmekaitsealases seaduses toodud andmete 

töötlemise viisid grupeeritud ning esitatud vastavate loogiliste kategooriatena. Nendeks 

kategooriateks on andmete või infomatsiooni korraldamine, kohandamine või muutmisega 

seotud toimingud; selle hankimine või kasutamine; andmete või informatsiooni 

avalikustamine selle edastamise, avaldamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise teel; või 

informatsiooni või andmete võõrandamine, kombineerimine; sellele juurdepääsu tõkestamine, 

andmete kustutamine või hävitamine.  

 

Eesti seadusandluses reguleerivad andmete töötlemist nii andmekogude seadus kui ka 

isikuandmete kaitse seadus, mille § 5 mõistab isikuandmete töötlemisena iga isikuandmetega 

tehtavat toimingut, sealhulgas isikuandmete kogumist, salvestamist, korrastamist, säilitamist, 

muutmist, juurdepääsu võimaldamist, päringute teostamist, väljavõtete tegemist, kasutamist, 
                                                 
196 Walters, G. J. „Privacy and Security: An Ethical Analysis”, Computers and Society, 6/ 2001, lk 8-23 
197 Garstka, H., „Isikuandmete töötlemine ja kaitse avaliku võimu poolt – vastuolu?” Õiguskantsleri 
andmekaitsealane teaduskonverents koostöös Saksa Rahvusvahelise Õiguskoostöö Fondiga. Infonälg v. 
privaatsusjanu, Tallinn 2005 
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edastamist, ristkasutamist, ühendamist, sulgemist, kustutamist või hävitamist või mitut 

eeltoodud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest.  

 

Andmekogude seaduses toodud andmete töötlemise mõiste defineerib andmete töötlemist kui 

andmete kogumist, salvestamist, korrastamist, säilitamist, muutmist, nende kohta päringute 

teostamist, nendest väljavõtete tegemist, andmete kasutamist, üleandmist, ühendamist, 

sulgemist, kustutamist või hävitamist või mitut eeltoodud toimingut, sõltumata toimingute 

teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest. Kuivõrd töötlemise mõiste ei sõltu suhete 

iseloomust, võib järeldada, et direktiivi tagatised kehtivad muutumatult nii era- kui avalike 

suhete raames andmete töötlemisele. Lisaks toob andmekogude seadus välja ka 

automatiseeritud andmetöötluse ning andmete ristkasutuse mõisted, püüdes sisustada andmete 

töötlemise uusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogilisi vahendeid kasutades.198  

 

Kui isikuandmete kaitse seaduses on välja toodud andmete töötlemise põhimõtted, siis 

andmekogude seadus nimetab vaid üksikuid andmete töötlemise aluseid, lähtudes muudes 

küsimustes direktiivis ning isikuandmete kaitse seaduses toodud põhimõtetest. Iseküsimus aga 

on, kas selline täiendav andmete töötlemise aluste nimetamine annab olulist lisandväärtust või 

mitte.  

 

 

2.2.2.2. Andmete töötlejaga seonduv regulatsioon 
 

Direktiivi kohaselt on isikuandmetega toiminguid teostavad subjektid jaotatud kaheks 

erinevaks kategooriaks, vastutavaks ja volitatud töötlejaks. Vastutavaks töötlejaks loetakse 

füüsilist või juriidilist isikut, riigiasutust, esindust või mõnd muud organit, kes määrab üksi 

või koos teistega kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Volitatud 

töötlejaks nimetatakse aga isikut, kes töötleb andmeid vastutava töötleja nimel. Vastutaval 

töötlejal on alati õigus andmeid endal töödelda, et ta ei pruugi seda teha, ostes andmetöötluse 

mõnelt teiselt ettevõttelt sisse. Volitatud töötleja puhul ei ole aga nõutav, et ta omaks kontrolli 

töötlemise eesmärkide ja viiside üle, esindades andmetega toimingute tegemisel vastutava 

töötleja huve.  

 

                                                 
198 Andmekogude seaduse § 2 lg 3, 4 ja 7 
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Isikuandmete töötlemine Eesti õiguses toimub vastavalt isikuandmete kaitse seaduses 

defineeritud vastutava ja volitatud töötleja poolt. Vastutav töötleja on sarnaselt direktiivile 

füüsiline või juriidiline isik või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes töötleb või kelle 

ülesandel töödeldakse isikuandmeid199. Volitatud töötleja seevastu on füüsiline või juriidiline 

isik või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja 

ülesandel haldusakti või lepingu alusel, milles määratakse kindlaks isikuandmete töötlemise 

kord, viisid ja tingimused.200 Sarnaselt direktiivile nähakse siin ette võimalust osta 

andmetöötlust sisse. Vastutav töötleja küll ei pruugi isikuandmeid ise töödelda, kuid tal on 

alati õigus seda teha. Volitatud töötlejast erineb vastutav töötleja aga selle poolest, et vaid 

temal on õigus iseseisvalt isikuandmeid töödelda, volitatud töötleja tegeleb aga alati vastutava 

töötleja volituse ja juhiste alusel ning tema järelevalve all. 

 

Uues isikuandmete kaitse seaduse eelnõus räägitakse senise pideva vastutava töötleja ja 

volitatud töötleja eristamise asemel lihtsalt isikuandmete töötlejast. Sellele vaatamata ei ole 

uues regulatsioonis sellisest eristamisest siiski täielikult loobutud, kuna mõningad kohustused 

kehtivad uues isikuandmete kaitse seaduses siiski vaid üksnes ühe töötleja kategooria kohta. 

Sellise näite võib tuua äriseadustiku § 384 lõikest 2, mille kohaselt ei ole välismaa äriühingu 

filiaal juriidiline isik, millest lähtuvalt on isikuandmete töötleja mõistet täpsustatud viitega, et 

isikuandmete töötleja on ka filiaal.201 Sellele lisaks esineb erinevusi volitatud töötleja 

määramises, mis seaduse uue eelnõu kohaselt on lubatud ka üksnes haldusakti või 

lepinguga202. Hetkel toimub volitatud töötleja määramine siiski seaduse või määruse alusel, 

mille osas on leitud, et analoogne seaduse või määruse alusel volitamine võib viia selleni, et 

volitatud töötlejal on lõppkokkuvõttes suuremad õigused kui vastutaval töötlejal.  

 

Kuivõrd hetkel toimub vastutava ja volitatud töötleja määramine õigustloova akti, seega 

seaduse ja/või määruse alusel, siis on vastavad sätted viidud sisse igasse konkreetsesse 

valdkonnaseadusesse, milles sisaldub ühtlasi ka haldusorgani kohustus mingite kindlate 

andmete kogumise kohta oma eesmärkide saavutamiseks. Viimasel ajal on probleeme 

                                                 
199 Isikuandmete kaitse seaduse § 7 
200 Isikuandmete kaitse seaduse § 8 
201 Uue isikuandmete kaitse seaduse seletuskiri, autori erakogust. 
202 Siinjuures tuleb rõhutada, et legaliteedi põhimõttest lähtuvalt peab haldusorganite tegevus olema alati 
tagasiviidav seaduse sättele, mis tähendab, et igasugune isikuandmete töötlemine, kui seda teeb avaliku võimu 
kandja, peab toimuma seaduse või määruse alusel (isikuandmete töötlemine peab olema vajalik asutusele pandud 
ülesannete täitmiseks). Volitatud töötaja määramise haldusaktis või lepingus tuleb kindlaks määrata ka IKS § 7 
lõikes 2 nimetatu. 

 66



tekitanud aga valdkonnaüleste andmekogude või infosüsteemide asutamine, kus ühe ja sama 

eesmärgi saavutamiseks peavad andmeid töötlema mitmed erinevad haldusorganid.  

 

 

2.2.2.3. Andmetöötluse põhimõtted ja nende rakendamise praktika 
 

Selleks, et andmete töötlemine tagaks administratsiooni eesmärkide saavutamise ega rikuks 

üksikisikute põhiõigusi, on välja töötatud andmete töötlemise põhimõtted, millest on eelpool 

juba põgusalt juttu olnud. Need põhimõtted on aluseks kõikidele andmetöötlust käsitlevates 

seadustes toodud normidele ning sätestatud isikuandmete kaitse seaduse paragrahvis 6, 

kujutades endast isikuandmete töötlemise peamisi reegleid, mis on aluseks võetud 

isikuandmete kaitse seaduses isikuandmete töötlemise üksikasjalisemate nõuete 

kehtestamisel, mida tuleb arvestada nii seaduse tõlgendamisel kui ka teiste andmekaitset 

puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ja rakendamisel.  

 

Samasugused põhimõtted on sätestatud ka direktiivis 95/46/EÜ, millele lisaks tulenevad need 

põhimõtted ka Euroopa Nõukogu 1981. aasta isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku 

kaitse konventsiooni erinevatest artiklitest, võimaldades teostada töödeldavate andmete kohta 

lihtsat ning efektiivset eel- ning järelkontrolli. 

 

 

2.2.2.3.1. Seaduslikkuse põhimõte 
Niisiis võib õigusriigi põhimõtetest ja sellega kaasnevatest hüvedest lähtuvalt (iseäranis osas, 

mis puutub isikuandmete töötlemisse), pidada kõige tähtsamaks põhimõtteks seaduslikkuse 

põhimõtet, mille kohaselt tuleb andmeid koguda ausal ja seaduslikul teel, allutades 

andmetöötluse nii õiglusele kui seaduslikkusele. See tähendab eelkõige seda, et andmetöötlus 

toimub seaduse alusel ning piires, hõlmates ainuüksi andmeid, mis on piisavad ja asjakohased 

ega ületa töötlemiseks kehtestatud otstarbe piire. Töötlemise eesmärkide defineerimisel tuleb 

lähtuda aga sellest, et need eesmärgid oleksid selgelt väljendatud ja õiguspärased ning 

ühtiksid ka eesmärkidega, milleks neid andmeid ka kogumise järgselt kasutatakse.  

 

Seaduslikkuse põhimõte näeb ühtlasi ette nõude, mille kohaselt ei tohi isikuandmete 

töötlemisega piirata andmesubjekti õigust eraelu puutumatusele, välja arvatud juhul, kui see 
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on proportsionaalne ning riive määr ja ulatus on sätestatud seadusega203. Selle õiguse 

realiseerimiseks peab andmesubjektil olema võimalik saada töötlemisest teada ja juhul, kui 

andmeid kogutakse tema enda käest, peab teda täpselt ja täies ulatuses teavitama kõikidest 

andmete kogumisega seonduvatest olulistest asjaoludest.204  

 

Osas, mis isikuandmeid ei hõlma, on avalikul sektoril õigus koguda andmeid, mis on 

kooskõlas tema tegevuse eesmärkidega. Siin küll kellegi õiguste riive ja kaitsmisega otsest 

seost ei ole205, küll aga peab avaliku sektori asutus muudegi andmete kogumisel minimaalsuse 

ning eesmärgipärasuse põhimõtetest, kuivõrd vastasel juhul oleks tegemist riigi raha 

mitteotstarbekohase kasutamisega. Eriti tuleks seda silmas pidada keskkonnaandmete 

kogumisel, mis oma olemuselt on võrdlemisi kallid.  

 

Andmete töötlemise eesmärgid võivad aga andmete taaskasutamisel muutuda, ent sellisel 

juhul tuleks uute eesmärkide seadmine ning realiseerimise kavatsus sätestada ka igal 

konkreetsel juhul vastavas valdkonnaseaduses. Siinkohal võib näiteks tuua e-tervise 

infosüsteemi õigusliku reguleerimisega seonduvad küsimused, mille ellurakendamine ilma 

kehtivat õigust muutmata rikuks oluliselt andmete töötlemise seaduslikkuse põhimõtet. 

Küsimus aga, millise seaduse juurde uued normid lülitada, on osutunud problemaatiliseks, 

kuivõrd Eestis ei ole meditsiiniõigus kodifitseeritud, vaid on jaotatud mitme erineva seaduse 

vahel, mis on omavahel ühtlustamata206. Seega on küsimus normide lisamisest mõne 

konkreetse valdkonnaseaduse juurde nii sisuliselt kui ka normitehniliselt raske või koguni 

küsitav ning kinnitab argumenti, mis räägib eraseaduse vastuvõtmise ja sellest tulenevalt ka 

vajaliku õigusselguse tagamise kasuks.  

 

                                                 
203 Siinkohal tuleb ühtlasi meeles pidada ka seda, et isikuandmete töötlemine peab toimuma seaduslikul alusel ka 
siis, kui seda tehakse andmesubjekti eluliste huvide kaitsmise eesmärgil. 
204 Vt direktiivi 95/46 preambuli punkti 38 
205 Kaudne seos avaldub aga jällegi andmete kogumis, mis seostatakse kas otseselt või kaudselt teatud isikuga. 
Sellise seose tekkimisel on automaatselt tegemist isikuandmete töötlemisega, millele rakenduvad vastavad 
seaduses sätestatud nõuded.  
206 Näiteks kehtivad Eestis inimgeeniuuringute seadus, vereseadus, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse 
seadus, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus, raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus, elundite ja 
kudede siirdamise seadus, tervishoiuteenuste korraldamise seadus, rahvatervise seadus. Sellele võiks lisada ka 
erineva sotsiaalkindlustust reguleerivad õigusaktid, milledest meditsiiniõiguse jaoks on kõige olulisem 
ravikindlustuse seadus. Patsiendi ja arsti jaoks kõige olulisem regulatsioon on aga sätestatud hoopis 
võlaõigusseaduse 41. peatükis. Sellest johtuvalt võib järeldada, et Eesti õigustraditsioonile on omane, et 
meditsiiniõiguse küsimusi reguleeritakse eraldi seadustes, kuigi nende seaduste kodifitseerimine ilmselt 
õiguskindlust ega –selgust ei vähendaks.  
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Eraseaduse vastuvõtmine ei pruugi aga alati kõige otstarbekam lahendus olla, kui 

valdkonnasisesed suhted otseselt reguleerimist ei vaja, küll aga on tähtis sätestada andmete 

taaskasutamisel tekkiv uus andmete töötlemise eesmärk. Siin on küsimus just 

ülevaldkonnaliste andmeteenuste väljatöötamises, kuivõrd valdkonnaseadust, kuhu uus 

andmete töötlemise eesmärk sisse kirjutada, ei ole võimalik leida. Teisisõnu tähendab see 

seda, et kehtivas õiguses puudub seadus, mille reguleerimisesemeks oleksid konkreetse 

teenuse, infosüsteemi või andmekogu erinevad küsimused.  

 

Sarnane probleem tuli välja seoses lapsehoiuteenuse osutamise teenuse (lapsehoiuteenuse 

osutamise infosüsteemi) rakendamisega, kus sisuliselt oli tegemist sotsiaalteenuse ja 

haridusteenuse reguleerimisvaldkondade koosmõjuga kohaliku omavalitsuse kontekstis207. 

Kuna lasteaedu peetakse ka algharidust pakkuvateks asutusteks, mitte üksnes hooldust, 

arendamist ja turvalisust pakkuvaks asutuseks 208, tekkis Sotsiaalministeeriumil küsimus, 

millistel kaalutlustel on kavandatud regulatsioon sotsiaalhoolekande seadusesse, arvestades, et 

sotsiaalhoolekande seaduse reguleerimisalast jäävad välja lasteaiad.209 Põhjendamaks antud 

vajadust, oli vaja välja tuua asjaolu, et kodanik kasutab sotsiaalteenust ja haridusteenust, mille 

ühisosaks on lapsehoid. Samuti oli vaja rõhutada mõlema teenuse osutamise puhul ülesande 

laiemaid eesmärke, mis on sisuliselt samad – hoida ja hoolitseda kodaniku eest vastavalt tema 

eale parimal võimalikul viisil. Ka lapsehoiuteenuse osutamiseks kitsalt sotsiaalhoolekande 

seaduse tähenduses on vajalik luua tõhus ja hästitoimiv infosüsteem. See, et selle infosüsteemi 

funktsionaalsusele lisatakse ühiskondlikest vajadustest lähtuvalt ka lapsehoidmine lasteaias, ei 

tee tarbetuks selle infosüsteemi loomist.  

 

Mida kaugemale infoühiskond areneb, seda rohkem tekib ilmselt probleeme, kuidas ning 

millistel alustel neid olukordi lahendada. Ühest küljest tahaks loota, et õnnestub rakendada 

lihtsamaid ning tõhusamaid instrumente uute infosüsteemide loomisel, mis võimaldaksid 

kiiresti ning efektiivselt realiseerida elektroonilist haldusmenetlust ning seega edendada 

                                                 
207 Lapsehoiuteenuse osutamise infosüsteemi eesmärgiks on lapsehoiuteenuste osutamisele kaasaaitamine ja 
lapsehoiuteenuste kättesaadavuse parandamine vabade lasteaiakohtade, alternatiivsete lapsehoiuvõimaluste ning 
kvalifitseeritud lapsehoidjate kohta teavet andes ning lapsehoiuteenuse kasutamist toetades nii riigi kui ka 
kohalike omavalitsuste lõikes, mille pidamise kulud kaetakse riigieelarvest. 
208 Sotsiaalhoolekande seaduse § 1115 (1) järgi on lapsehoiuteenus lapse seadusliku esindaja või selle seaduse § 
252 lõikes 1 nimetatud hooldaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud 
isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja. 
209 Vastused Sotsiaalministeeriumi küsimustele, mis olid esitatud seoses lapsehoiuteenuse osutamise 
infosüsteemis töödeldavate andmete eesmärgi muutumisega ning sellest tulenevalt vajadusega kehtestada 
töötlemisele seaduslik alus, 18. oktoobrist 2006. Autori erakogust. 
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infoühiskonna arengut, mis oma info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste lahendustega 

võimaldaks oluliselt parandada inimeste elukvaliteeti ja rahulolu, teisest küljest aga seda, et 

andmetöötluse seaduslikkus ning isikute põhiõiguslikud tagatised jääksid kaitstuks.  

 

 

2.2.2.3.2. Eesmärgikohasuse põhimõte 
Eesmärgikohasuse põhimõte tähendab seda, et isikuandmeid võib koguda üksnes määratletud 

ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning töödelda ainult kooskõlas nende 

eesmärkidega. Teatud kindlal eesmärgil andmete töötlemine eeldab aga isikuandmete 

töötlemiseks andmesubjekti kehtivat nõusolekut, mis peab olema kindlaks määratud juba enne 

andmete kogumist. Selleks aga, et andmesubjekti nõusolek kehtiks, peab isikuandmete 

töötleja tegema andmesubjektile tema soovil teatavaks tema kohta käivad isikuandmed, mida 

töödeldakse, nende andmete töötlemise eesmärgid, isikuandmete koosseisu ja allikad, 

kolmandad isikud või nende kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud ning 

vastutava töötleja nime ja tegevuskoha aadressi.  

 

Kui teatud andmete töötlemiseks mingil kindlal eesmärgil on nõusolek juba saadud, siis kõik, 

mis jääb sellest eesmärgist kõrvale, on jäänud kõrvale ka andmesubjekti poolt antud 

nõusolekust. See tähendab, et andmete järgnev töötlemine jääb alati esialgse eesmärgi ning 

nõusolekuga seotuks. Seetõttu oleks nõusoleku taotlemisel mõistlik ette näha ka eesmärgi või 

fookuse potentsiaalne laienemine tulevikus, sõnastades selle pigem laiemalt kui kitsamalt, ent 

siiski valdkonnaspetsiifiliselt. Ühtlasi määrab eesmärk ära ka selle, kui palju andmeid koguda, 

mis on otseselt seotud andmetöötluse minimaalsuse põhimõttega.  

 

Kuivõrd andmeid on lubatud töödelda vaid sel eesmärgil, milleks need koguti, eeldab 

igasugune eesmärgi muudatus selgesõnalist seaduslikku alust. Millises ulatuses on seda liiki 

eesmärgi muudatusi võimalik üldklauslite kaudu kehtestada, kuulub andmekaitsealaste 

debattide üsnagi vaieldud küsimuste hulka. Üheks praktiliseks probleemiks, mille sisu 

avaldub ilmselt kõige paremini andmetöötluse eesmärgi muutumises andmete edasise 

töötlemise ehk taaskasutamise käigus, on andmekogu ja infosüsteemi kontseptsioonide 

erinevus ning ühtlasi ka võimalikud erisused nende reguleerimisel.  

 

Ilmselt võib küsimus seisneda ka selles, et andmete taaskasutust õigusakti tasandil otseselt 

reguleeritud ei ole ning vastav praktika on antud valdkonnas veel välja kujunemata. Sellest 
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tulenevalt on sageli tekkinud olukordi, kus haldusorgan ei ole osanud kujundada seisukohta 

seoses elektrooniliste andmeteenuste ning vastavaid suhteid kirjeldavate infosüsteemide 

õigusliku reguleerimise osas, kuivõrd avaliku sektori andmeteenusteid ning infosüsteeme 

kirjeldavaid definitsioone käesoleval ajal seaduse tasandil avatud ei ole, vaatamata sellele, et 

erinevad seadused seda terminit siiski kasutavad. Hetkel on “infosüsteemi” mõiste kasutusel 

pigem “andmekogu” mõiste sünonüümina, mis võib pigem tekitada segadust kui lahendada 

päevakorrale tõusnud probleeme.210  

 

Esmalt tuleks ilmselt jõuda arusaamisele, milliseid suhteid konkreetselt reguleerida soovitakse 

ning kuidas oleks kõige mõistlikum püstitatud eesmärgid saavutada. Kui seadusega soovitakse 

reguleerida andmekogu rakendusega (infosüsteem) seonduvat, tekib küsimus, kas 

„infosüsteemi” all on mõeldud siiski „andmekogu” sünonüümi kehtiva andmekogude seaduse 

mõttes või üksnes infotehnoloogilist rakendust, mis andmeid ei sisalda. Seetõttu ei ole 

„infosüsteemi” mõiste kasutamine olukorras, kus soovitakse andmekogude seaduse 

kohaldamisest „kõrvale hiilida”, õigustatud. Pealegi on andmekogude seaduses sätestatud 

alus, mille kohaselt võib seadusega ette näha registreid, mis ei ole andmekogud andmekogude 

seaduse tähenduses ja millele kohaldatakse andmekogude seadust vastavates seadustes 

sätestatud ulatuses.  

 

Kui seaduse sätetest ilmneb, et mõeldud on siiski infosüsteemi, mis koosneb selle erinevatest 

ressurssidest, andmetest ning protsessidest, kus töödeldakse erinevaid juba eelnevalt kogutud 

andmeid, mis on vajalikud konkreetse infosüsteemi nõuetekohaseks toimimiseks, siis on seda 

võimalik mõista kui „andmekogu” sünonüümi.  

 

Vastava mõiste sisustab andmekogude seaduse § 2 lõige 1, mille kohaselt on „andmekogu” 

riigi, kohaliku omavalitsuse, avalik-õigusliku isiku või eraõigusliku isiku peetav korrastatud 

andmete kogum, mille pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust […]”. 

Automatiseeritud andmetöötluse all mõistetakse aga […] andmete töötlemist arvuti või 

arvutisüsteemi ja andmete töötlemiseks ettenähtud tarkvara abil” (AKS § 2 lg 4). 

„Andmekogu” sünonüümina kasutatava mõiste „infosüsteem” täpsustamisel võib juhinduda 

Vabariigi Valitsuse 12. augusti 2004. a määruse nr 273 (ISKE) infosüsteemi definitsioonist, 

mille § 3 lõike 1 punkti 4 kohaselt on „[i]nfosüsteem andmeid töötlev, salvestav või edastav 

                                                 
210 Vt nt Vereseaduse § 15 lg 2 
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tehniline süsteem koos tema normaalseks talituseks vajalike vahendite, ressursside ja 

protsessidega.” Kuna tegemist on andmekogude seaduse alusel kehtestatud andmekogude 

pidamist kindlustava süsteemiga, siis tuleb seda sätet tõlgendada kui andmekogu 

automatiseeritud andmetöötlusele rakendatavat turvameetmete süsteemi. 

 

Ilmselt tuleb nõustuda asjaoluga, et „infosüsteem on tunduvalt laiem mõiste kui 

„andmekogu”, kuna andmekogu all mõistetakse siiski vaid „andmete kogumit”. Sellest 

aspektist lähtuvalt ning andmekogu olemust ja eesmärke rõhutades on AvTS muutmise 

seaduse eelnõu § 431 lõikes 1 sätestatud ka andmekogu täpsem definitsioon, mille kohaselt 

„[a]ndmekogu on riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke 

ülesandeid täitva eraõigusliku isiku infosüsteemis töödeldavate korrastatud andmete kogum, 

mis asutatakse ja mida kasutatakse seaduses, selle alusel antud õigusaktis või rahvusvahelises 

lepingus sätestatud ülesannete täitmiseks.” Isegi juhul, kui infosüsteemis talletatakse andmeid, 

mida kogutakse vaid teiste andmekogude poolt, on tegemist andmekoguga. Siinkohal 

viitaksime ka AvTS muutmise seaduse eelnõu § 431 lõikele 2, mis sätestab, et „[a]ndmekogu 

võib koosneda ka üksnes teistes andmekogudes sisalduvatest unikaalsetest andmetest.”  

 

Seega tuleb andmekogu asutada ka siis, kui meil mingi seadusest tuleneva eesmärgi täitmiseks 

kasutada kindlat valimit andmeid erinevatest andmekogudest, kusjuures seda uut valimit 

andmetest töödeldakse (kogutakse) erineval eesmärgil kui varasemalt. Seega tuleb lisaks 

andmekogusse kantavatele andmetele (nii põhiandmed kui ka muud andmed) määrata 

andmekogu asutavas määruses ära ka andmekogu vastutava ja volitatud töötleja, andmete 

esitajad, andmete registreerimise, muutmise ja väljastamise alused ning järelevalve teostamise 

korra andmekogu pidamise seaduslikkuse üle. Lisaks tuleb sätestada, kuidas andmekogu 

volitatud töötleja peab organisatsiooniliste ja tehniliste meetmetega tagama andmekogu 

andmete terviklikkuse ja autentsuse ning andmekogu pidamise ja selles sisalduvate andmete 

töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise. 

 

Eesmärgikohasus andmete taaskasutamisel on ilmne eraõiguslikes suhetes, kus andmete 

taaskasutamisele ei kohaldata isikuandmete seadusest tulenevaid nõudeid juhul, kui toimub 

juba õiguspäraselt avalikuks kasutamiseks antud andmete töötlemine.211 Samas ei saa aga 

vastavalt selgele sättele seaduses seda päris piiramatult tõlgendada — andmete edasine 

                                                 
211 Tikk, E., „Bürooandmed veebi?”, Arvutimaailm, 23. märts 2004, http://www.ria.ee/lib/am-2001-
2005/11007_13.HTM, viimati vaadatud 2. märtsil 2007.  
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töötlemine ei tohiks toimuda eesmärkidel, mis ületavad esialgse eesmärgi, mistõttu juba 

teatud eesmärgil avaldatud andmeid on keelatud kasutada mõnel muul eesmärgil212. 

 

Uue isikuandmete kaitse seaduse eelnõuga on täpsemalt käsitletud ka küsimusi seoses 

teadusuuringu ning statistikaga, mis põhineb otseselt direktiivil 95/46/EC ning puudutab 

andmete töötlemist statistika ja teadusuuringute eesmärgil. Direktiiv näeb ette, et kogutud 

isikuandmete täiendavat töötlemist ajaloo, statistika või teadusega seotud eesmärkidel ei peeta 

tavaliselt andmete kogumise esialgse eesmärgiga vastuolus olevaks, kui liikmesriigid tagavad, 

et töödeldavaid andmeid ei kasutataks ühegi konkreetse isikuga seotud meetmete või otsuste 

toetamiseks. Muuhulgas lubab direktiiv teadusuuringute ja statistika valdkonna vajadusi 

arvestades kalduda kõrvale ka delikaatsete isikuandmete töötlemise keelust tingimusel, et 

andmesubjektidele kindlustatakse sobivad tagatised nende põhiõiguste ja eraelu puutumatuse 

kaitseks.  

 

Töötlemine on siiski õiguspärane üksnes juhul, kui selleks esineb ülekaalukas avalik huvi 

ning neid andmeid ei kasutata isiku nõusolekuta tema kahjuks, muutmata nende alusel isiku 

kohustuste mahtu213.Töötlemine ei tohi ka muul viisil ülemääraselt andmesubjekti õigusi 

kahjustada. Ammendavat loetelu ei ole seaduses võimalik anda ja isikute õiguste tõhusa kaitse 

huvides tuleks jätta avatuks võimalus tõkestada ka ettenägematuid väärtarvitusi. Pidades aga 

silmas, et üldjuhul kehtivad ka teadusuuringute ja statistika tarbeks kogutud andmete kohta 

üldised isikuandmete töötlemise põhimõtted, sealhulgas kohustus mitte säilitada 

isikuandmeid, mille kogumise eesmärk on juba saavutatud, on siiski ette nähtud, et 

teadusuuringute ja statistika vajadusteks kogutud isikuandmeid võib säilitada ka eesmärgiga 

kasutada neid veel tulevikus teiste teadusuuringute või statistiliste vaatluste tarbeks.  

 

Kui rääkida konkreetse haldusvaldkonna siseselt kogutavatest andmetest, tuleb ka siin järgida 

proportsionaalsuse põhimõtet, mis tähendab, et töödeldavad andmed peavad olema vastava 

halduseesmärgi jaoks sobivad, andmetöötluse valitud vorm peab endast kujutama vähimat 

võimalikku sekkumist informatsioonilisse enesemääramisõigusesse ja meetmed tervikuna 

                                                 
212 Näiteks ei saa isiku poolt oma telefoninumbri avaldamine telefonikataloogis tähendada nõusolekut 
kommertsteadaannete edastamiseks, kuna vastasel juhul kaoks teatud kontekstis tasakaal erinevate isikute 
ühiskonnale läbipaistvuse vahel. 
213 Näiteks ei tohi statistilisel eesmärgil töödeldavate sissetulekuandmete alusel suurendada isiku 
maksukohustust. 
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peavad olema kohased, s.t halduseesmärgi ja andmetöötlusega seonduva sekkumise vaheline 

suhe peab olema tasakaalustatud.  

 

 

2.2.2.3.3. Minimaalsuse põhimõte 
Minimaalsuse põhimõtte kohaselt peavad kogutavad isikuandmed olema piisavad ja 

asjakohased ega tohi ületada piire, mille tarvis neid kogutakse ja / või hiljem töödeldakse214. 

See tähendab seda, et isikuandmeid võib koguda vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud 

eesmärkide saavutamiseks. See eesmärk seondub ka andmete kvaliteedi põhimõttega ning 

väljendab seda, et isikuandmeid võib koguda üksnes ulatuses, mis on vältimatult vajalik 

andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks.  

 

Selle eesmärgi mõttest on kantud ka idee, mille kohaselt on kehtivas andmekogude seaduses 

sätestatud keeld sarnaste ja teineteist sisuliselt kordavate andmekogude pidamiseks 

riigiasutuste poolt215. Selle mõtte edasiarendus on sätestatud 1. jaanuaril 2008. aastal 

jõustuvas avaliku teabe seaduse andmekogude peatükis, sätestades, et põhiandmed riigi 

infosüsteemi kuuluvas andmekogus seaduse või selle alusel antud õigusakti põhjal kogutavad 

andmekogu unikaalsed andmed, mida teistes andmekogudes ei koguta ja mis tekivad 

andmekogu haldaja avalike ülesannete täitmise käigus. Sellise regulatsiooni eesmärgiks on 

lisaks andmete minimaalsuse põhimõtte tagamisele läbi andmete dubleeriva kogumise ka 

andmete kvaliteedi põhimõtte tagamine, mis kindlustab läbi andmete ühekordse kogumise 

andmete vajaliku autentsuse.  

 

Seega on põhiandmete regulatsioon suunatud andmete dubleeriva kogumise vältimisele ja 

riigi infosüsteemis sisalduvate andmete ühtlustamisele ning omavahelisele andmevahetusele. 

Põhiandmed on riigi infosüsteemi kuuluvas andmekogus seaduse või selle alusel antud 

õigusakti alusel kogutavad andmekogu unikaalsed andmed, mida teistes andmekogudes ei 

koguta ja mis tekivad andmekogu haldaja avalike ülesannete täitmise käigus. Andmete 

töötlemisel, mida andmekogu ise põhiandmetena ei kogu, tuleb aluseks võtta vastava teise 

andmekogu põhiandmed. 

 

                                                 
214 Vt direktiiv 95/36/EÜ artikli 6 lõige 1 punkt c 
215 Vt Andmekogude seadus § 20 lg 4 
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Kui riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu töötleb andmeid, mida ta ise esmaselt ei kogu, peab 

ta need andmed võtma nendest riigi infosüsteemi kuuluvast andmekogust, kuhu nimetatud 

andmed algselt tekivad (ehk millises andmekogus nad on põhiandmed). See, millised andmed 

on riigi infosüsteemi kuuluva andmekogu põhiandmed, määratakse ära kõigepealt andmekogu 

asutamise esmasel kooskõlastamisel § 433 lõike 7 kohaselt. Andmete põhiandmeteks olek 

kinnitatakse andmekogu registreerimisel riigi infosüsteemide haldussüsteemis (edaspidi ka 

RIHA). Erinevad seadused võivad ette näha küll samade andmete kogumise andmekogusse (nt 

isiku kontaktandmed, isikukood), kuid see ei tähenda, et nende kogumiseks asutatud 

andmekogu saaks selliste andmete kogumise registreerida põhiandmetena. Näiteks kui isik 

peab andmekogule esitama oma andmed, siis esitab ta ikkagi kõik seaduses nõutavad andmed. 

Andmekogu kannab nendest esitatud andmetest ise andmekogusse ainult need, mida ta kogub 

põhiandmetena, ülejäänud võtab teistest asjakohastest andmekogudest (nt 

rahvastikuregistrist). Põhiandmete registreerimise korralduslik pool reguleeritakse riigi 

infosüsteemi haldussüsteemi kehtestavas määruses. 

 

RIHA kaudu näevad teised andmekogud, mis andmeid millisest andmekogust nad saada 

võivad. Selle alusel võivad nad taotleda endale vastava andmeteenuse kasutamise õigust. Kui 

näiteks mõnele riigiasutusele pannakse uus ülesanne, mille täitmiseks on vaja koguda 

andmeid, siis esmalt vaadatakse RIHA-st, kas vajalikud andmed on juba kuskil teises riigi 

infosüsteemi kuuluvas andmekogus põhiandmeteks. Kui vajalikud andmed on teises 

andmekogus põhiandmetena olemas, tehakse põhiandmeid haldavale andmekogule ettepanek 

uue andmeteenuse loomiseks või olemasoleva avamiseks. Kui vajalikke andmeid ei ole üheski 

riigi infosüsteemi kuuluvas andmekogus, asutatakse uus riigi infosüsteemi andmekogu ning 

uued andmed määratakse asutatud andmekogu põhiandmeteks. 216

 

 

2.2.2.3.4. Kasutuse piiramise põhimõte 
Kasutuse piiramise põhimõte põhineb direktiivi artikli 6 lõike 1 punkt b ja preambuli 

punktidel 29, 34, mis ütleb, et isikuandmeid võib muudel eesmärkidel kasutada üksnes 

andmesubjekti nõusolekul või selleks pädeva organi loal. See väljendab andmete töötlemise 

eesmärgikohasuse põhimõtte teist külge, mis võimaldab enne andmete kogumist määratletud 

töötlemiseesmärkidest hiljem kõrvale kalduda üldjuhul vaid andmesubjekti nõusolekul või 

                                                 
216 Vt Avaliku teabe seaduse eelnõu seletuskiri, 08.12.2006 
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vastava sätte lülitamisel konkreetsesse valdkonnaseadusesse. Siin tuleb samuti märkida, et 

kasutuse piiramise põhimõte ei piira siiski kogutud andmete täiendavat töötlemist 

teadusuuringu või statistika vajadusteks.217  

 

 

2.2.2.3.5. Andmete kvaliteedi põhimõte 
Andmete kvaliteedi põhimõte tähendab seda, et isikuandmed peavad olema ajakohased, 

täielikud ning vajalikud antud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks. Ühest küljest 

väljendab see põhimõte, et kui juba isikuandmeid töödeldakse, siis tuleks seda teha 

korrektselt. Põhjendamatu oleks isikuandmete töötlemisega sekkumine isiku eraellu, kui kas 

kogutud andmete ebapiisavuse või nende ebatäpsuse või mitteajakohasuse tõttu jääks 

saavutamata see oluline töötlemise eesmärk, mis sellist isiku privaatsfääri sekkumist õigustas. 

Teisest küljest piirab see põhimõte aga isikuandmete kogumist suuremas ulatuses, kui on 

vältimatult vajalik andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks. Andmete kvaliteedi põhimõte 

sisaldab ka kohustust töödelda andmesubjekti tuvastamist võimaldavaid isikuandmeid üksnes 

juhul, kui see on vajalik seoses andmete kogumise või hilisema töötlemise eesmärkidega, 

millest võib teha erandi juhul, kui see töötlemine puudutab teaduse ja statistika vajadusi. 

 

Heaks võimaluseks ning ühtlasi ka näiteks selle kohta, kuidas riigis oleks võimalik tagada 

andmete autentsuse ehk andmete kvaliteedi põhimõte, on sätestatud andmekogude seaduse § 

20 lõikes 4, öeldes, et riigil on keelatud pidada sarnaseid ja teineteist kordavaid 

andmekogusid, millest on pikemalt kirjutatud juba andmete minimaalsuse põhimõtte 

käsitluses. Selle mõtte edasiarendus on sätestatud ka avaliku teabe seaduse muutmise 

seadusesse lisatud andmekogude peatükis põhiandmete regulatsioonis, mis sisuliselt 

kujutavad endast riigi infosüsteemi kuuluvasse andmekogusse seaduse või selle alusel antud 

õigusakti põhjal kogutavaid andmekogu unikaalsed andmeid, mida teistes andmekogudes ei 

koguta ja mis tekivad andmekogu haldaja avalike ülesannete täitmise käigus. Selle sätte näol 

on Euroopas tegemist unikaalse regulatsiooniga, kuivõrd teistes Euroopa riikides riigi 

põhiandmekogude vahelist andmevahetust veel ei tunta, kuigi tendents andmete võimalikult 

minimaalseks kogumiseks on käivitunud.  

 

                                                 
217 Vt Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu seletuskiri, 08.05.2006 
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Semantiliselt on muidugi tegemist üsnagi keerulise probleemiga, kuna erinevad riigiasutused 

ning -organid ei ole veel senini kasutusele võtnud meetmeid semantilise koosvõime 

arendamiseks ühtsete andmetöötlemise võtete edasiarendamiseks uuel kvalitatiivsel tasemel, 

ent töö vaastava metoodika väljatöötamiseks juba käib.  

 

 

2.2.2.3.6. Individuaalse osaluse põhimõte 
Vähem oluline ei ole ka individuaalse osaluse põhimõte, mille kohaselt tuleb andmesubjekti 

tema kohta kogutavatest andmetest teavitada ning võimaldada talle juurdepääs tema kohta 

käivatele andmetele. Lisaks on andmesubjektil õigus nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete 

parandamist. Direktiivi artiklitest 10–14 ning preambuli punktidest 38–43 tulenevalt peab 

andmesubjektidele olema andmete töötlemise õiguse huvides tagatud võimalus saada teada 

oma andmete töötlemisest, töötlejatest ja töötlemise eesmärkidest, samuti üldjuhul otsustada 

enda kohta käivate andmete töötlemiseks nõusoleku andmise või mitteandmise üle, välja 

arvatud juhul, kui selle kohta on kehtestatud mingid erandid või piirangud, ning andmete 

ebatäpsuse või mittetäielikkuse korral nõuda oma isikuandmete parandamist. Individuaalse 

osaluse põhimõte laieneb ka surnud isiku andmete töötlemisele, kuigi arusaadavalt 

realiseerivad andmesubjekti õigusi sellisel juhul surnu pärijad. 

 

 

2.2.2.3.7. Turvalisuse põhimõte 
Andmete turvalisuse põhimõte on valdavalt see, mida andmete kaitsmisega kõige rohkem 

seostatakse. See on põhimõte, mis näeb isikuandmete ning teiste juurdepääsupiiranguga 

andmete kaitseks ette turvameetmete rakendamise nende tahtmatu või volitamata töötlemise, 

avalikuks tuleku või hävimise eest.  

 

Tavaliselt peetakse andmekaitse eesmärgi all silmas üksnes andmete konfidentsiaalsuse 

tagamist, kuid sellist lähenemist ei saa siiski päris õigeks pidada. Andmete turvalisuse 

põhimõtte eesmärk koosneb tegelikult kolmest võrdselt tähtsast komponendist, milleks on 

käideldavus, terviklus ja konfidentsiaalsus. Käideldavuse all mõistetakse andmeturbes 

inforessursside või selle osade õigeaegset ning mugavat kättesaadavust ning kasutatavust 

selleks volitatud isikutele, subjektidele ning protsessidele, mis tähendab, et andmed peavad 

selleks volitatud olemile olema kättesaadavad talle vajalikul ajal ning talle sobivas vormingus. 
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Tervikluse218 all mõistetakse andmeturbes inforessursside või selle osade pärinemist 

autentsest allikast ning veendumust, et need pole hiljem muutunud ja/või neid pole hiljem 

volitamatult muudetud. Eelkõige tähendab see aga seda, et andmed peavad olema terviklikud 

ja õiged, aga samuti ka seda, et nende õigsus ning sidusus peavad olema tagatud. 

Konfidentsiaalsus tähendab seda, et andmed on käideldavad ainult selleks volitatud isikutele, 

subjektidele ning protsessidele. Siinjuures tuleb kindlasti teha vahet andmete 

konfidentsiaalsusel ja statistilisel konfidentsiaalsusel. Viimane tähistab matemaatiliste 

meetodite kogumit andmete konfidentsiaalsuse tagamiseks ning on seega üldise 

konfidentsiaalsuse üks osa. 219

 

Andmetöötluse nõuete ja turvameetmete regulatsioon tugineb peamiselt direktiivi 95/46/EÜ 

artiklitele 16 ja 17 ning lähtub isikuandmete kaitse seadusest ning andmekogude seadusest, 

ent erisätteid leidub ka avaliku teabe seaduses, elektroonilise side seaduses, riikliku statistika 

seaduses, riigisaladuse seaduses, arhiiviseaduses jms. Peamine regulatsioon sisaldub aga 

isikuandmete kaitse seaduses220, kuna andmekogude seadus sätestab üksnes peamised 

andmetöötluse alused.  

 

Turvameetmete reaalne rakendamine toimub aga andmekogude seaduse § 53 lg 1 p 4 alusel 

kehtestatud ”Infosüsteemide turvameetmemete süsteemi kehtestamise” määruses (Vabariigi 

Valitsuse 12. augusti 2004. a määrus nr 273, nn ISKE määrus), kinnitatud standardina ”EVS-

ISO/IEC TR 13335-1:1999 Infotehnoloogia. Infoturbe halduse suunised.” ning Riigi 

Infosüsteemide Arenduskeskuse poolt koostatud infoturbe soovituste juhendis ”Infoturbe 

juhend. Lühiülevaade olulisematest infoturbealastest turvameetmetest.” Kuna üldised 

andmetöötluse protsessid on igal pool sarnased, siis ei ole turvalisuse tõestamisel vaja välja 

mõelda midagi uut, vaid läheneda sellele juba ära proovitud meetodil, kasutades ISO poolt 

heaks kiidetud standardeid. Andmetöötluse protsesside kirjeldamisel on abiks infotehnoloogia 

halduse hea tava CobiT (Control Objectives for Information and related Technology). Kuigi 

CobiT ei ole kinnitatud ISO standardina, on ta rahvusvaheliselt aktsepteeritud de facto 

standardina. CobiT kasutuselevõtmise poolt räägib ka see, et ta ühildub täielikult infoturbe 

halduse menetluskoodeksiga, mis on ISO/IEC standard 17799. 
                                                 
218 Andmeturbe olemusest lähtuvalt tuleks vahet teha terviklikkusel ja terviklusel. Kui esimene on puhtalt 
andmete kvaliteedi näitaja, siis teine mõiste sisaldab lisaks andmete terviklikkusele ka nende muutmise 
jälitatavust – kes, millal ja miks on andmeid sisestanud, muutnud või kustutanud. 
219 Põldmaa, H., „Andmekaitse – riigistatistika vaatenurk.” Statistikaseltsi aastakonverents „Statistiline 
kirjaoskus”, jaanuar 2007 
220 Isikuandmete kaitse seaduse § 19 
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Lähtuvalt isikuandmete kaitse seaduses toodud regulatsioonist tuleb märkida, et ka direktiivi 

preambula punktis 46 rõhutatakse, et andmesubjektide õiguste ja vabaduste kaitsmine 

isikuandmete töötlemisel eeldab vajalike tehniliste ja korralduslike meetmete võtmist nii 

töötlemissüsteemi kavandamise kui ka töötlemise ajal eesmärgiga tagada andmete turvalisus 

ning välistada võimalik omavoliline töötlemine. Sealjuures on liikmesriigid kohustatud 

tagama, et isikuandmete töötlejad neid meetmeid järgiksid221 Direktiivi kohaselt tuleb 

kõnealuste meetmetega tagada vajalik turvalisuse tase, mis vastaks töötlemise riskile ja 

kaitstavate andmete laadile, võttes arvesse tehnika taset ja meetmete rakenduskulusid.  

 

Eelpool sai märgitud, et kõik kolm andmekaitse alast komponenti on võrdselt tähtsad. Selline 

võrdsustamine tuleneb sellest, et tegelikult on kõik kolm komponenti oma vahel väga tugevalt 

seotud ning ühte suurendades on võimalik vähendada teist ja vastupidi. Nii näiteks peatati 

Andmekaitse Inspektsiooni poolt 2004 aastal rahvastikusündmuste andmekogu töötlemine, 

millega tekkis käideldavuse kadu. Andmetöötluse peatamise eesmärgiks oli aga andmete 

konfidentsiaalsuse tagamine – nimelt sisaldab rahvastikusündmuste andmekogu isikute kohta 

käivat delikaatset informatsiooni ning Andmekaitse Inspektsioonil puudus veendumus, et 

antud tingimustel oli tagatud nende konfidentsiaalsus. Piltlikult võib öelda, et käideldavuse, 

konfidentsiaalsuse ka tervikluse puhul on tegemist kolme õlaga kaaluga ning samamoodi nagu 

kaalude puhul võib ühte õlga üleliia koormates kaal ümber minna.222

 

Sarnasest proportsionaalsuse põhimõttest tuleb lähtuda ka Eesti isikuandmete kaitse seaduse 

rakendamisel. See tähendab, et isikuandmete kaitse eeldab küll tõhusate turvameetmete 

rakendamist, kuid andmekaitse järelevalveasutus ei või isikuandmete töötlejatelt siiski nõuda 

ebaproportsionaalselt koormavate turvalisuse nõuete täitmist. On selge, et isikuandmete 

volitamata töötlemise ohtu ei ole kunagi võimalik täielikult välistada, kuid isikuandmete 

kaitse seaduse eesmärk on, et selline oht oleks igas olukorras võimalikult väike. Sellest 

tulenevalt peab isikuandmete töötleja igas olukorras tagama mõistliku kaitsetaseme.  

 

                                                 
221 Ilmselt on see küsimus tõusetunud üha teravamalt seoses Eesti püüdlustega Schengeni inforuumiga 
ühinemiseks vt Development of the Schengen Infromation System II, http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_do
c=2001&nu_doc=720, viimati vaadatud 2. märts 2007. 
222 Põldmaa, H., „Andmekaitse – riigistatistika vaatenurk.” Statistikaseltsi aastakonverents „Statistiline 
kirjaoskus”, jaanuar 2007 
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Juhtudel, kus oht andmesubjektide õiguste rikkumiseks või võimalus volitamata töötlemise, 

rünnete, andmete hävimise jne osas on suurem, tuleb Andmekaitse Inspektsioonil esitada 

isikuandmete töötlejatele täiendavaid nõudeid, et vastavaid riske maandada. Samas ei saa 

isikuandmete kaitse nõuded olla ka sedavõrd karmid, et nende täitmine muudaks sisuliselt 

võimatuks näiteks isikuandmete töötlejale seadusega pandud ülesannete täitmise223. Teiselt 

poolt tuleb silmas pidada, et tehnika taseme pideva arengu tingimustes ei saa ka andmekaitse 

nõuded püsida pikka aega muutumatutena, vaid neid tuleb pidevalt kaasajastada, et säiliks 

piisav kaitsetase. Seetõttu peavad ka isikuandmete töötlejad jätkuvalt investeerima 

turvameetmete tõhustamisse, et oleks tagatud isikuandmete töötlemise õiguspärasus (sh 

täidetud töötlemise turvanõuded). 

 

Andmete kaitse kontekstis tuleks vaadelda ka andmete kvaliteedi näitajaid, kuna see on 

andmekaitsega väga tugevasti seotud. Nimelt koosnevad käideldavus, terviklus ja 

konfidentsiaalsus andmekvaliteedi mõistetest, milleks on asjakohasus (relevance), mis näitab, 

kas ja kui palju on andmed seotud uuritavate objektide või nähtustega; täpsus (accuracy) 

näitab, kui suur on olemasolevate andmete võimalik erinevus tegelikkusest, sidusus ehk 

koherentsus (coherence) ütleb kas olemas olevad andmed on omavahel ilma vastuoludeta; 

ajakohasus (timeliness), mis näitab, kas andmed peegeldavad uuritavat ajavahemikku; 

täielikkus (completeness), mis näitab, et info kajastab reaalsust paraja mitmekülgsusega ja 

detailsusega; vorming (format), mis ütleb, kas andmed on nende töötleja käsutuses olevate 

programmide jaoks arusaadaval kujul; kättesaadavus (accessibility), mis näitab, et andmed on 

töötleja jaoks vajalikul ajahetkel töödeldavad; ühilduvus (compatibility), mis vaatleb mingi 

andmehulga ühilduvust teiste sama objekti või nähtuse kohta käivate, kuid teistest 

andmeallikatest saadavate andmetega; turvalisus (security), mille all mõeldakse andmete 

füüsilist ja loogilist turvalisust ning kehtivus (validity), mis seisneb põhimõttelises võimaluses 

kontrollida info õigsust ja infokvaliteedi vastavust eelnimetatud dimensioonidele.224

 

Võrreldes kvaliteedi ja andmeturbe definitsioone on näha, et käideldavus sisaldab endas 

mõisteid vorming, kättesaadavus ning ühilduvus. Terviklus sisaldab mõisteid terviklikkus, 

                                                 
223 Kasvõi selle kaudu, et kogu asutuse eelarve tuleks nõuete täitmiseks kulutada andmeturbevahendite 
soetamiseks. 
224 Peltier, Th. R. „Information Security Policies, Procedures, and Standards: guidelines for effective 
information security management.” FL, Auerbach publications, Boca Raton 2002, lk 9-13 
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sidusus asjakohasus, ajakohasus, täielikkus ning kehtivus. Nagu eelpool mainitud, on 

andmeturvajad laiendanud seda mõistega jälitatavus.225

 

Seaduse § 19 lõike 3 kohaselt on isikuandmete töötleja kohustatud pidama arvestust 

isikuandmete töötlemisel kasutatavate tema kontrolli all olevate seadmete ja tarkvara üle, 

dokumenteerides muuhulgas seadmete ja tarkvara valmistaja andmed. Selline nõue on vajalik 

Andmekaitse Inspektsiooni järelevalveülesannete täitmiseks ning on samuti vajalik 

isikuandmete töötlejale endale, aidates tal omada ülevaadet kasutatavatest seadmetest ja 

tarkvarast ning näiteks seadmete varguse korral on selline arvestus abiks puuduolevate 

seadmete tuvastamisel. Andmekaitse Inspektsioonil on isikuandmete töötleja poolt 

isikuandmete kaitse nõuete täitmise kontrollimisel alati õigus nõuda andmete esitamist 

kasutatavate seadmete ja tarkvara kohta ning samuti vastavate seadmete ja tarkvara 

ettenäitamist.226

 

Turvameetmete piisavuse hindamisel peab arvesse võtma ka konkreetse töötlemisviisiga 

seotud riske ja kaitstavate andmete laadi. Mida delikaatsemat laadi on andmed ning suurem 

tahtmatu või volitamata töötlemise oht, seda tõhusamad peavad olema ka rakendatavad 

turvameetmed. Selle põhimõtte järgi tegutsedes tuleb tagada töötlemisel selline turvalisuse 

tase, mille saavutamine on võimalik parimat mõistlike kulutustega kättesaadavat tehnoloogiat 

kasutades. Võimalikud andmekaitse järelevalveasutuse poolt esitatavad nõuded isikuandmete 

töötleja poolt ebaproportsionaalsete turvameetmete rakendamiseks on aga tühised.  

 

Selleks, et andmed ei lekiks, peab isikuandmete töötleja tagama, et igal andmetöötlussüsteemi 

kasutajal oleks juurdepääs ainult temale töötlemiseks lubatud isikuandmetele ja õigus ainult 

temale lubatud andmetöötlusvõteteks. Oluline on ka see, et isik, kes isikuandmeid töötleb, 

tagaks andmed ka nende isikuandmete edastamise kohta (nt millal, kellele ja millisel 

eesmärgil on isikuandmed edastatud). Ühtlasi peab isikuandmete töötleja hea seisma selle 

eest, et isikuandmete edastamisel andmesidevahenditega ja andmekandjate transportimisel ei 

toimuks isikuandmete omavolilist lugemist, kopeerimist, muutmist või kustutamist ning 

kujundama üldiselt ettevõtte, asutuse või ühenduse töökorralduse niisuguseks, et see 

                                                 
225 Põldmaa, H., „Andmekaitse – riigistatistika vaatenurk.” Statistikaseltsi aastakonverents „Statistiline 
kirjaoskus”, jaanuar 2007 
226 Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu seletuskiri, 2007. http://web.riigikogu.ee/ems/saros-
bin/mgetdoc?itemid=063130007&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11, viimati vaadatud 2. 
märtsil 2007 

 81



võimaldaks täita andmekaitse nõudeid. Siinkohal on aga sage olukord, kus nõuded on 

iseenesest kehtestatud, ent mingid kaitsemehhanismid või meetmed on jäetud endiselt 

juurutamata.227  

 

Isikul, kes isikuandmete töötleja alluvuses isikuandmeid töötleb, on seaduslik kohustus hoida 

talle teatavaks saanud isikuandmeid saladuses. See kohustus jääb kestma ka pärast töö- või 

teenistuslepingu lõppemist. Kutse- või ametitegevuses teatavaks saanud teise isiku tervist, 

eraelu või äritegevust puudutavate andmete avaldamine isiku poolt, kellel on seadusest 

tulenev kohustus hoida sellist teavet saladuses, on kriminaalkorras karistatav. Andmete 

salajases hoidmise kohustus on põhimõtteliselt meil kõigil, kui meile on teatavaks saanud 

isikuandmed, mille avaldamine võiks kellegi põhiseaduslikke õigusi rikkuda. Selliseid 

andmeid tuleb hoida salajases tasuta, tähtajatult ja täielikult. Sama kehtib siis, kui need 

andmed on meile teatavaks saanud tööülesannete täitmisel, olgugi, et sellise saladuse 

hoidmise eest pole isikule lepingulist kohustust pandud ega eritasu makstud.  

 

Seega on infosüsteemide turvameetmete süsteemi kohaldamise nõue direktiivist 95/46 tulenev 

instrument, mida kasutatakse selleks, et andmed ei lekiks, olgu nendeks andmeteks siis 

delikaatsed isikuandmed, riigi- või ärisaladus. Ta loob eeldused turvalise infotehnoloogilise 

keskkonna tekkimiseks, milles nii riik kui ka üksikisikud võivad andmete ja infovahetuse 

toimimise ja sihipärase kasutamise suhtes kindlad olla.   

                                                 
227 Analoogilisi olukordi on üsna sageli ette tulnud kohalike omavalitsuste andmekogude turvalisuse 
auditeerimisel. Turvameetmete kasutusele võtmata jätmist põhjendatakse peamiselt rahanappuse või aja 
puudusega.  
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KOKKUVÕTE 
 

Käesolevas töös on autor käsitlenud ühte järjest aktuaalsemaks muutunud valdkonda, mida 

iseloomustab teadmiste ja informatsiooni efektiivne kasutamine ning mida seostatakse 

isikukeskse ja kaasava ühiskonna kujundamise, teadmistepõhise majanduse edendamise ning 

isikukeskse, läbipaistva ja tõhusalt toimiva avaliku sektori arendamisega. Käsitletavaks 

valdkonnaks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, mida peetakse kehtiva 

ühiskonnakorralduse alustalaks ning erinevate teoreetiliste käsitluste lähtepunktiks.  

 

Töö eesmärgist lähtuvalt on töö käigus läbivalt vaadeldud kehtivate õiguslike regulatsioonide 

proportsionaalsust, vajalikkust ja eesmärgipärasust ning hinnatud nende mõju infoühiskonna 

arengule läbi vajalike info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste lahenduste väljatöötamise ja 

rakendamise võimalikkuse olemasolevat normatiivset baasi aluseks võttes. Sellele lisaks on 

enamasti küll töö teises pooles hinnatud ka uute lahenduste väljatöötamisega kaasnevat 

problemaatikat seoses andmekaitse ning turvalisuse tagamisega, mis oma terviklikkuses 

moodustab andmekaitse võimaluste ja vajadustega teise külje infoühiskonna olemusega 

seonduvate oluliste aspektide taustal. 

 

Esmalt on vaadeldud infoühiskonna teket ning arengut läbi erinevate ühiskonnateooriate, et 

hinnata infoühiskonna olemust ning informatsiooni väärtust ühiskonnaliikmete elus kui ka 

võimalikes strateegilistes valikutes. Toodud analüüs toob ilmekalt välja aspektid, mis 

näitavad, et inimesed mõjutavad ühiskonda samavõrd nagu ühiskond mõjutab inimesi, 

esitades neile pidevalt uusi väljakutseid ning õhutades motivatsiooni innovatsiooniks, oodates 

samas aega, mil see muutub ühiskonnas valitsevaks paratamatuseks ning uute suhete ja 

probleemide allikaks.  

 

Erinevaid sotsiaalseid kordi vaadeldes ning infoühiskonna arengut ja selle mõjusid 

analüüsides ei ole mööda mindud ka Interneti rollist uute sotsiaalsete protsesside käivitajana, 

käsitledes seda kui fenomeni, mis on uue meediakanali näol kaasa toonud seni kasutatavate 

 83



kanalite kõrval kiirema, lihtsama ning operatiivsema süsteemi, mis lisaks oma 

innovaatilisusele paistab silma ka kasutajamugavuse ning interaktiivsusega.  

 

Samas tuleb möönda, et vaatamata paljudele eelistele, mida Internet oma arengu ning 

levikuga aastate jooksul kaasa on toonud, hõlmates nii efektiivsemat kaubandust kui ka uues 

võtmes osalusdemokraatiat, kätkeb ta endas mitmeid ohte üksikisikutele, millest 

olulisematena tuleks välja tuua ohu privaatsusele ning eraelu puutumatusele. Samas leidub ka 

riske, mida võivad kaasa tuua ründed infosüsteemide ning elektrooniliste teenuste vastu kui ka 

lihtsalt illegaalse või vaenu õhutava infosisu levitamine Internetilehekülgedel. Selleks aga, et 

ühiskonnaliikmete huvid saaksid kaitstud ning nende õigused tagatud, sõltub palju sellest, 

kuidas väljatoodud probleemidele seadusandlikul ja poliitilisel tasandil reageeritakse ning 

milliseid otsuseid olukordade lahendamiseks vastu võetakse.  

 

Uued sotsiaalsed suhted ning üha uuemad regulatsioonid erinevates riikides lubavad väita, et 

Internet ning sellest johtuvalt ka infoühiskond ei kujuta endast enam õiguslikult reguleerimata 

ruumi. Sellele vaatamata esineb endiselt olukordi, kus infoühiskonnale omased jooned nagu 

isikute ja toimingute virtuaalsus, andmeliikluse maht, toimingute kiirus ning tehnoloogia 

universaalsus toovad kaasa nii põhimõttelisi kui ka menetluslikke probleeme. Neid probleeme 

ei saa kindlasti pidada ületamatuteks, kujutades endast sageli küsimusi, mida on võimalik 

ületada õiguse tõlgendamise teel, kuigi eluliste asjaolude konkreetseks lahendamiseks võivad 

sobivad normid ka tihti puududa. Lünkade probleem tõusetub aga ühel või teisel ajahetkel 

kõigis õiguskordades, kuna elu on väga dünaamiline ning positiivne õigus kui inimloomingu 

resultaat ei saa kunagi olla lõpetatud süsteem. 

 

Hetkel on Eestis infoühiskonna arendamisega seonduvad probleemid seoses andmetöötlusega 

lahendatud peamiselt üksikute sätete viimisega üldseadustesse, jättes ülejäänud küsimused 

määruste reguleerida. Kuigi erinevaid infoühiskonda reguleerivaid eriseadusi on Eestis veel 

vähe, on autor jõudnud seisukohale, et õigusselguse mõttes võiks isegi sagedamini eriseaduse 

vastuvõtmise kasuks otsustada, iseäranis osas, mis puudutab erinevaid valdkondi siduvaid 

kompleksseid infosüsteeme ning nende pinnalt osutatavaid andmeteenuseid. Sellised 

kaalutlused on kantud lähtuvalt vajadusest, mis kaasneb infotehnoloogia horisontaalse 

olemusega riigis kui ka ühiskonnas. Tehtavad regulatiivsed muudatused tuleks aga suunata 

kvaliteetse ning kodanikekesksete infoühiskonna teenuste pakkumisele, mis paradigmana 

eeldaks riigiasutuste muutumist paindlikumaks ja inimeste vajadustele vastavaks.  
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Kuna tavapäraselt jõuavad uued tehnoloogilised lahendused praktilisse kasutusse varem kui 

seadus jõuab korrastada selle kasutuselevõtuga seotud õigusküsimusi, siis väljakutsed uute 

infotehnoloogiliste vahendite poolt ei ole siinkohal erandiks. Iseäranis oluliseks peetakse 

infotehnoloogia kontrollimatut rakendamist, mis võib kaasa tuua senisest suurema ohu 

üksikisiku privaatsusele, sest annab enneolematu võimaluse kontrollida ning piiramatult 

avalikustada eraelu aspekte vastu andmesubjekti tahet. Sellest tulenevalt peab jälgima ning 

arvestama, et õigusnormid ei takistaks ühiskonna heaolu tõstvate uute tehnoloogiate 

kasutuselevõttu ning seda, et nende roll oleks eelkõige toetav, võimaldav ning seadustav.  

 

See on ka põhjus, miks nii Eestis kui ka teistes maailma riikides on avaliku halduse reformi 

algfaasis liberaliseeritud haldusmenetluse korda ning paljudel juhtudel antud ametiasutustele 

laialt tunnustatud hea haldamise põhimõtteid rõhutades vabad käed oma sisemise töö 

korraldamiseks. Kuivõrd käesoleva avaliku halduse reformi põhjustajaks riigihalduses on uute 

haldustehnoloogiate kasutuselevõtt, on õiguslikud küsimused ning hilisemad regulatsioonid 

ka pigem just infoühiskonna ideed realiseerivat laadi. Seega võib öelda, et vormivabadus 

haldusmenetluses annab ametkonnale ning üksikisikutele võimaluse omavaheliseks tõhusaks 

koostööks, et saavutada administratsiooni poolt seatud avaliku halduse eesmärke ning viia 

haldussuutlikkus vastavalt infotehnoloogia arengule uuele ja kvaliteetsemale tasemele. 

 

Kuna avaliku halduse reform koos vastavate õigusaktide korrastamisega ei ole veel lõpule 

viidud, on elektroonilise ja traditsioonilise haldusmenetluse erisusi õiguslikust aspektist 

küllaltki raske hinnata. Igatahes on selge, et enamik poliitikutest tegutseb elektroonilise 

riigihalduse põhimõtete võimalikult laia rakendamise suunas, mis ühtlasi tähendab seda, et 

traditsiooniline haldusmenetlus koos paberipõhise asjaajamisega hakkab elektroonilisele üha 

rohkem ruumi tegema. Olgugi, et protsess digitaliseerimisele ning elektrooniliste vahendite 

kasutuselevõtule tundub olevat kiire ning pöördumatu, jääb ilmselt alles valdkondi või 

konkreetseid juhtumeid, kus toimingute sümboolsest tähendusest kantuna või isikusamasuse 

usaldusväärse tuvastamise huvides eelistatakse isiku füüsilist kohalolekut elektroonilisele. 

Lisaks võib oletada, et paberipõhine haldusmenetlus jääb laiema avalikkusega suhtlemisel 

kasutusse seniks, kuni digitaalne lõhe ei põhjusta enam elanikkonnale probleeme. See aga 

kätkeb endas ilmselt pikemat üleminekuaega. 
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Kuivõrd suur osa elektroonilisest riigihaldusest seisnebki just info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiliste vahendite abil andmete kogumises, salvestamises ning 

taaskasutamises, on autor töö käigus erilist rõhku pööranud ka andmete, eriti isikuandmete, 

töötlemisele, pühendades teemale selle olulisuse rõhutamiseks terve teise peatüki. Nimetatud 

asjaolu annab märku sellest, et andmekaitse on endiselt teema, mis tänapäevases 

globaliseerunud infoühiskonnas on andmebaaside elektroonilisele kujule viimisega ohustamas 

üksikisiku erasfääri ning turvatunnet, mistõttu vajab infoühiskonda ja selle rakendamist 

käsitlevates küsimustes eraldi arutelu.  

 

Aja jooksul on muutunud nii andmete digitaalse töötlemise võimalused kui ka meetodid, mis 

omakorda on tekitanud vajaduse aastate eest vastu võetud seaduste täiendamiseks ning 

muutmiseks. Selline tendents on märgatav ka Eesti õigusloomes, millele viitavad 

andmekogude ning isikuandmete kaitse seaduste aadressil tehtud märkused viimaste 

muutmise vajaduse kohta. Oluliseks põhjuseks seaduste uuel läbivaatamisel on kujunenud ka 

tõsiasi seaduste kaootilisest täitmisest kui ka normide liigsest keerukusest. Niisiis on olukorra 

parandamiseks paljud muudatused seadustesse juba olulisel määral sisse viidud, oodates 

käesoleval ajal vaid hetke, et jõustuda ning reaalselt rakenduda. Sellele vaatamata leidub 

mitmeid aspekte, kus hetkel vajalikud regulatsioonid on lünklikud või puuduvad. Sellest 

tulenevalt on oluline, et vastavaid muudatusi tehtaks ka edaspidi, eriti seoses riigi 

infosüsteemi ja elektrooniliste teenuste arenguga, mis kujutab endast otsest väljundit ning 

vajalikku reguleerimisinstrumenti andmeid töötlevate infosüsteemide kindlustavate 

süsteemide väljatöötamiseks ja rakendamiseks.  

 

Seoses isikuandmete kaitse muutumisega üha komplekssemaks valdkonnaks, on järjest 

keerukamaks muutunud ka piisava ning adekvaatse järelvalve teostamine isikuandmete 

töötlemise ja andmekogude pidamise seaduslikkuse üle, mis kuulub peamiselt Andmekaitse 

Inspektsiooni pädevusse. Muutused infotehnoloogias on tinginud täiendavate turvanõuete 

kehtestamise, sisaldades juhiseid nii informatsiooni käideldavuse, tervikluse kui ka 

konfidentsiaalsuse osas. Turvanõuete kehtestamine ning järgmine on aga valdkond, mille 

seadusandlikul reguleerimisel osutub möödapääsmatuks koostöö infoturbe spetsialistidega. 

 

Töös esitatud ettepanekute tegemisel uute õigusaktide väljatöötamiseks ning kehtivate 

täiendamiseks on silmas peetud valdkonnas kehtivaid olulisi põhimõtteid, mis on kujundatud 

isikukeskse ja kaasava ühiskonna, teadmistepõhise majanduse ja läbipaistva ning tõhusalt 
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toimiva avaliku sektori arendamise toetamiseks. Need põhimõtted kannavad infoühiskonna 

strateegilise raamistiku tunnuseid, aidates kaasa koosvõimelise riigi infosüsteemi toimimisele, 

ühtse teenusruumi kujundamisele, suurema usaldusväärsuse tekkele ning ressursside 

optimaalsele kasutamisele. Sellega seoses tuleks ühiskonna heaolu suurendamise nimel 

lähtuda tehnoloogilise arengu edendamisest läbi infoühiskonna arendamise, mille 

kohustuslikeks komponentideks oleks tehnoloogiasiirde toetamine, kohalike innovaatiliste 

lahenduste väljatöötamise soodustamine ja teadlaste ning ettevõtjate vahelise koostöö 

edendamine. Heaolu kasv sõltub kindlasti ka (info)ühiskonna vajaliku infrastruktuuriga 

kindlustamisest ning majandustegevuse efektiivsuse tõstmisest ausa konkurentsi tagamise 

teel. 

 

Üldiselt on töö autor jõudnud aga seisukohale, et infoühiskonna teenuste arendamiseks ning 

realiseerimiseks vajalik regulatsioon Eestis on vaatamata õigusloomeprotsessi lühikesele 

perioodile jõudnud hämmastavalt kõrge ja kvaliteetse tulemuseni võrreldes riikidega, kes 

alustasid juba paarkümmend aastat tagasi. Palju tööd on juba tehtud, samas on aga uued 

perspektiivid seatud ning töögrupid nende eesmärkide saavutamiseks moodustatud, mistõttu 

jääb üle vaid kaasa aidata, rakendades töös tehtud järeldusi ning ettepanekuid. On näha, et 

Eesti näol on tegemist progressiivse ning avatud demokraatliku riigiga, kes on huvitatud oma 

kodanikele nii privaatsuse, informatsioonivabaduse kui ka muude põhiõiguste maksimaalse 

kaitse tagamisest.  

 

Seega võib öelda, et tehtud töö õigusaktide ja arengukavadega on olnud märkimisväärne ning 

edasiminek mõõdetav. See on Eesti vastus ühiskondlikule tahtele ning reaktsioon sotsiaalse 

käitumise reguleerimiseks (info)ühiskonnas, mida võiks nimetada positiivse õiguse 

evolutsiooniks info- ja kommunikatsioonitehnoloogias. 
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SUMMARY 
 

In today’s globalising world, only countries that place a high value on efficient usage of 

knowledge and information and apply it for the benefit of the society have been able to ensure 

economic success and a high standard of living. Such approach could even be considered a 

well mapped-out strategy steering the society with considerable persistence towards a person-

centred and inclusive one, enhancing knowledge-based economy, and developing a person-

centred, transparent, and efficiently functioning public sector228. It is irrefutable that in 

today’s world, information and communication technology have a great impact on economic 

growth, employment, and people’s behaviour patterns. This means that development of 

knowledge-based economy, compact but high-quality functioning of the public sector, and 

provision of all citizens with equal opportunities to participate in the information society are 

especially important for Estonia as it is a small country with limited resources.  

 

Taking into account that the activities of the state have to contribute to increasing well-being 

in the society, expressed by the creation and making available of both material and immaterial 

values as well as by ensuring social, regional, and cultural development and improving the 

living environment, Estonia seems to have all the preconditions for success. This constitutes a 

challenge for the country to function as a uniform and unanimous whole and view the scanty 

experience as an advantage rather than a weakness by implementing plans that remain 

unattainable to many other countries owing to their innovativity and the high risk factor of 

projects.  

 

Arising therefrom, development of the information society in conjunction with numerous 

talks on strategies and management has led to the recognition that the regulations currently 

valid are inconducive to designing new electronic solutions and thus hinder the development 

of the information society. On the other hand, there are even more those who find that 

                                                 
228 The listed areas pervade in the amended and supplemented “Estonian Information Society Strategy 2013”, 
“Ministry of Economic Affairs and Communications Strategy 2007-2013”, and the draft strategy of the Estonian 
Informatics Centre, which is administered by the Ministry of Economic Affairs and Communications”. From the 
private collection of the author. The information society strategy and the strategy for the Ministry of Economic 
Affairs and Communications are available on the website of the ministry at www.mkm.ee . 
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implementation of new systems and information and communication technologies invades 

their privacy and does not ensure sufficient data protection on the level satisfactory for the 

relevant data subjects.  Modern scientists specifying in information technology and law have 

added another thesis here – namely that data protection with its guarantees should comply 

with the requirements set to them by the era and the society. Such comparison of the different 

facets of the traditional and electronic public administration from the point of view of their 

security and safety put forward the question of setting the right preconditions in respect of 

public administration and relevant data processing as well as of correct formulation of the 

possible conclusions arising therefrom.  

 

The issues referred to above are particularly topical due to the fact that the rapid 

implementation of new media and elaboration of novel communication and data processing 

services keep raising questions regarding the content, necessity, and extent of regulations and 

whether preparation of new legislation should come prior to the implementation of 

infotechnological solutions or vice versa. In addition, the question is whether the objectives 

set would be better achieved with the help of an abundant or a scanty amount of regulations 

and which is the most expedient way for the state and for the individual. 

 

Thus, the objective of the current paper is to assess the public sector readiness to execute 

electronic public administration and provide information society services in the way which 

conforms to good administration and the principal values of the society.  Arising therefrom, 

the thesis analyses the questions whether the legal provisions valid in the state, the 

organisational structure of the state, and the implemented infotechnological solutions enable 

to provide public sector services following the principles of the rule of law or whether there 

exist problems the solving of which should be taken more seriously than before.  

 

Proceeding from the objective of the paper, the author treats different questions related to 

streamlining the internal functioning of the state apparatus, constructing appropriate patterns 

of behaviour, and general improvement in regulating the area concerned. It is very important 

to study the problems listed, because the availability and quality of public services rendered to 

citizens and enterprises, as well as making it available for them to participate in social 

processes have so far not received due attention from the point of view of the state and 

administrative theory. In addition, the problems prevailing public administration are handled 

vertically both from the point of view of the substance and the institution instead of doing it 
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horizontally, although there exist practical evidence showing that intra-area or intra-agency 

solutions can be the most successful. The absence of a thorough analysis and a comparative 

argument may, however, be accompanied by undesirable hitches in the randomly developing 

processes, which may result in errors as regards development of the information society.  

 

As can be seen, widespread implementation of information technology with the aim of 

making the public sector more efficient and transparent presents challenges to legislative 

drafting, public-sector organisation of work, and area-specific knowledge of public servants. 

Therefore, the organisational, legal, and tactical changes necessary for the successful 

functioning of the public sector in the context of information technology need a very thorough 

analysis and submission of specific conclusions and proposals. In this respect the author 

wishes to provide her explicit and substantial contribution. 

 

The thesis is divided into two chapters the first of which treats the problems of the 

information society and electronic public administration proceeding from the peculiarities of 

the information age, introducing the theories and practices of electronic and classical 

approaches to the state, and seeking answers to questions related to the essence, objectives, 

and impact of the information society and electronic governance.  The second part of the 

paper treats origins and developments related to data protection in the information society in 

order to study and clarify the needs of data protection and also the goals of administrative 

regulations conditioned by area-specific problems. In addition, the research contains practical 

problems that have manifested themselves in the course of implementing electronic public 

administration, assessing the impact and applicability of legislation, administrative practices 

of public institutions, and also administrative policy processes and choices made with the aim 

of laying the foundation for an infotechnological basis. As data protection can primarily be 

discussed in the context of data processing, which occurs in electronic public administration 

accompanying the provision of electronic services by the public sector, special attention has 

been paid to the state-devised tools for developing the information society and respective 

regulations for confidential, manageable, and integral data exchange. 

 

The methodology used in the current thesis is based on an analysis of the objects, the current 

practices, and problems of the area. The paper relies on a comparative experience of both 

Europe and the world in developing and administering e-state, discussing the strengths and 

weaknesses that have appeared and also the threats and opportunities regarding the 
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implementation of data protection and information law.  The conclusions drawn and proposals 

made in the thesis have been arrived at using historical, systematic-logical, objective-

theological, and grammatical interpretation, inductive and deductive analysis, the comparative 

method, and analogy.  

 

Proceeding from Estonia’s unique situation – the content of data protection and information 

law have emerged only over the past ten years, legal practice in this field has, to a great 

extent, not yet entrenched itself. Although the area treated is utterly interesting and the range 

of related topics keeps amplifying, there is not much material available concerning the 

situation in Estonia.  In the same way, there also exists a shortage of related literature in the 

Estonian language. The sources used are for the most part confined to researches and articles. 

This is one of the reasons why the current thesis has mainly resorted to literature published in 

other languages within the past ten years.  In addition, the author has made use of various 

articles, seminar and conference materials, and interviews with people employed by the state 

information systems and institutions dealing with data protection.  

 

The author treats in her paper one of the areas which is becoming more and more topical with 

time, which is characterised by an efficient usage of knowledge and information, and which is 

associated with the formation of a person-centred and inclusive society, advancement of 

knowledge-based economy, and development of a transparent and effectively functioning 

public sector. The area described is information and communication technology, which is 

considered one of the pillars of the current societal system and the starting point of different 

theoretical approaches.  

 

In the context of information society, the information processed has to be treated as a social 

phenomenon enriched with a context, where the information is a reflection of the society that 

produces, distributes, and consumes it. Therefore, the information society has inspired several 

different approaches to information processing. One part of such approaches includes theories 

on the society and another part theories on data processing.  

 

A common feature characterising the theories is the fact that all these refer to possible threats 

that may accompany the unprecedented boost in the quantity and importance of information. 

However, one of the most significant conclusions should be pointed out here. Namely, even 

structuralist theories have certain patterns and a chronological sequence, which refer to 
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changes in social paradigms and to rapid developments in the theoretical foundation of the 

information society, getting thus ready for a societal arrangement based on new values and 

not yet experienced.  

 

In other words, this means that analysing the society and processes having an impact thereon 

lead to the conclusion that people influence the society just as much as the society influences 

people by posing them constantly new challenges and inciting the motivation to innovate, 

while waiting for the time when it becomes a prevalent imminence and the source of new 

relations and problems in the society. However, these are to a great extent issues that will 

have to be dealt with by lawyers and participants.  

 

When examining different social orders and analysing the development and impact of the 

information society one should not override the role of the Internet as the initiator of new 

social processes. The Internet is a phenomenon that has, in the form of a new media channel, 

brought about a faster, simpler, and more operative system compared with other channels 

used so far, which, in addition to being innovative, excels in user-friendliness and 

interactivity. This is why several authors consider the Internet the initiative of a new world 

revolution marking the setting of new values and the beginning of the information society.  

 

Notwithstanding the abundance of advantages that have accompanied the development and 

spread of the Internet over the years, including more efficient trade and a new way of 

participation democracy, it also encompasses several threats to the individual. The threat to 

one’s privacy should definitely be pointed out here, as well as risks that may arise from 

vicious attacks on information systems and electronic services or from distribution of illegal 

or hostile information content on the Internet. In order to protect the interests and rights of 

members of the society, the way the problems described will be reacted to on the legislative 

and political level and the decisions taken to tackle the problems are of extreme importance.  

 

The comparisons and conclusions presented in this thesis are mainly based on the national 

treatment of administrative proceedings and administration requirements set to them in 

different states. These may vary greatly across countries. The inconsistent level in 

establishing problems, drawing the necessary conclusions, and infotechnological and 

legislative developments has resulted in a situation, where it is possible to highlight just a few 

more interesting circumstances and developments of the problems present in the countries 
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constituting the sample. These, however, clearly demonstrate the incompleteness and variance 

of the regulations adopted.  

 

New relations and constantly renewed regulations in different countries allow claiming that 

the Internet and thus the information society no longer represent a non-statutory area. In spite 

of that, there still occur situations where characteristics typical of the information society such 

as virtual persons and actions, the speed of actions, and the universality of technology bring 

forth both principal and procedural problems. These problems are by no means impassable, as 

they often represent issues that can be solved via legislative interpretation, although it is 

possible that standards appropriate for tackling some specific vital circumstances may 

sometimes be absent. The problem of incompleteness arises at one time or another in all legal 

systems, as life is highly dynamic and positive law as a result of the human nature can never 

be a complete system. 

 

As to the Estonian public administration, problems associated with regulating the legal area 

have been solved in the way which enables to govern questions related to the Internet and 

other new public administration tools, e-services, and electronic trade by separate area-

specific regulations, thus no uniform law regulating the media has been prepared. Currently, 

the problems present in the development of the information society in respect of data 

processing are primarily solved by entering single provisions in general laws, and the rest of 

the issues are left to be governed by regulations. Although the number of different specific 

laws regulating the Estonian information society is relatively small, the author has come to the 

conclusion that from the point of view of legal clarity, it would be beneficial to adopt more 

specific laws, especially as regards complex information systems connecting different areas 

and the data services rendered on the basis thereof. Such deliberations proceed from the needs 

accompanying the horizontal essence of information technology in both the state and society. 

The regulative amendments to be made should be channelled towards providing high-quality, 

citizen-centred information society services, which, as a paradigm, would necessitate state 

agencies to become more flexible and responsive to people’s needs.   

 

Owing to the fact that new technological solutions are usually applied much earlier that 

legislation catches up and manages to regulate the legal issues related to their usage, the 

challenges posed by new infotechnological tools form no exception here. Uncontrollable 

application of information technology is considered an especially significant issue, as this 

 93



may represent an even bigger threat to the privacy of individuals, because it provides 

unprecedented possibilities to control and publish unrestrictedly private life facts against the 

will of data subjects. Thus, it is important to monitor and prevent legal provisions from 

hindering implementation of new technologies that are beneficial to the general welfare of the 

society; the role of legislation should first and foremost be supportive, enabling, and 

legalising.  

 

This is why in both Estonia and other states, the order of administrative proceedings has been 

liberalised at the initial stage, and in many cases, authorities have been given free hands in 

arranging their internal work after being reminded of the recognised good administration 

principles. Insofar as the public administration reform in public administration has been 

caused by the implementation of new administrative technologies, the related legal issues and 

latter regulations also contribute to the realisation of the idea of an information society. Thus, 

it can be stated that freedom of form in administrative proceedings provides authorities and 

individuals with the possibility of fruitful cooperation with the aim of achieving the public 

administration goals set by the administration and transfer administrative capacity to a new 

and better-quality level in compliance with developments in information technology. 

 

As the public administration reform in conjunction with arranging the respective legislation 

has not yet been completed, it is relatively difficult to assess the distinctions between 

electronic and traditional administrative proceedings from the legal perspective. In any case, it 

is clear most of the politicians are working towards a broad-based application of electronic 

public administration principles, which means traditional, paper-based records management 

has to make more and more space for electronic one. Although the process of digitalisation 

and implementation of electronic tools seems to be rapid and irreversible, there will probably 

remain areas or specific cases where physical presence is preferred to electronic one owing to 

the symbolic meaning of the actions to be performed or to the need of reliable verification of 

identity.  In addition, it may be presumed that paper-based administrative proceedings will 

continue to be used in dealing with the general public for as long as the digital gap ceases to 

cause problems to the population. Presumably, there is going to be a transitional period.   

 

As a large share of electronic public administration lies in collecting, recording, and reusing 

data with the help of information and communication technology tools, the author has paid 

special attention to the processing of data, primarily personal data, dedicating the entire 
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second chapter to the issue. The aforementioned circumstance indicates that in today’s 

globalised information society, where data bases are being turned into electronic ones, data 

protection is still an issue posing a threat to the personal sphere and feeling of security of 

private individuals. Therefore, this is a topic that needs to be discussed separately as regards 

questions associated with information society and application thereof.  

 

Information collected by the state or private persons on people, who could be identified either 

directly or indirectly, may jeopardise one’s privacy, especially when speaking about data on 

the more delicate issues of one’s private life, such as psychological properties, religion, or 

sexual orientation. As data are being processed by computers, which enable select, compare 

and cross-process an enormous amount of information in a very short time and create a full 

picture of the individual, failure to apply necessary security measures or insufficient 

application thereof may pose a great threat to one’s private life. Thus, in accordance with the 

changes that have taken place in information technology and in the needs of data subjects, the 

legislative processes for controlling the situation and provide the necessary feeling of security 

have picked up speed.  

 

As personal data protection is becoming a more and more complex area, sufficient and 

adequate supervision of the legality of personal data processing and keeping data collections, 

which falls mainly within the competence of the Estonian Data Protection Inspectorate, has 

also become more complicated. Changes in information technology have brought about 

establishment of additional security requirements, including instructions encompassing the 

availability, integrity, and confidentiality of information. Setting security requirements is an 

area the legislative regulation of which calls for cooperation with information security 

experts. 

 

Proposals for amendments and future preparation of legal instruments were based on the 

significant principles of the area, which have been formulated to support the development of a 

person-centred and inclusive society and transparent and efficiently functioning public sector. 

These principles bear the characteristics of the information society strategic framework, 

contributing to the functioning of the state information system, development of a common 

area of services, increasing reliability, and optimum usage of resources. Thus, for the sake of 

increasing welfare in the society, one has to proceed from technological progress via 

developing the information society the obligatory components of which are supporting the 
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technological transfer, devising innovative solutions, and cooperation between scientists and 

enterprisers. Increasing welfare is also dependent on making sure the (information) society 

has the necessary infrastructure and enhancing the efficiency of economic activities via 

ensuring fair competition. 

 

In general, the author of the current paper has come to the conclusion that despite the short 

period of legislative drafting in Estonia, the regulation needed for developing and providing 

information society services has rendered astonishingly good and high-quality results 

compared to countries that started developing their respective legislation already decades ago. 

A lot of work has already been done, and new perspectives have been established together 

with working groups to achieve these goals. So the only thing left to do is to contribute by 

implementing the conclusions and proposals made in the thesis. Estonia is a progressive and 

open democracy that is interested in providing maximum protection for its citizens in the field 

of privacy, freedom of information and other fundamental rights.  

 

Therefore, it can be said the work done with legal instruments and development plans has 

been remarkable and considerable progress has been made.  This is Estonia’s response to the 

social will and a reaction for adjusting social behaviour in the (information) society, which 

could be called the evolution of positive law in the information and communication 

technology. 
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