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ANDMEKAITSE KOOLITUSE LÕPLIK PROGRAMM 

 

 

1. Koolitusvajaduse kirjeldus 

 

1.1 Koolitusteemade analüüs 

 

Eesti kui eduka ja läbipaistva e-riigi ülesehitamisel on oluline roll olnud ka õigusloomel. 

Õigusloomes on infoühiskonna kiire arenemise kontekstis olnud pidevaks väljakutseks leida 

tasakaal erinevate põhiõiguste vahel – kuidas tasakaalustada eraelu puutumatust ja 

informatsioonilist enesemääramisõigust informatsioonivabadusega? Lisaks põhiõiguste 

järgimisele mängivad olulist rolli ka EL regulatsioonid. Praktikas ongi probleemkohtadeks 

osutunud üksikisiku põhiõiguste tagamine - näitena võib tuua kohtulahendite avalikustamise 

koos (ka kannatanute, tunnistajate jmt) isikuandmetega1; dokumendiregistris isikuandmete 

avalikustamise, andmekogudes isikuandmete töötlemise regulatsioonide puudused.2 Sageli ei 

ole ka informatsioonilise enesemääramisõiguse riivet seaduseelnõu seletuskirjas piisavalt 

avatud.3 Probleemiks on osutunud ka EL andmekaitsealaste regulatsioonide ülevõtmine 

riigisiseses õiguses.4  
 

Õigus isikuandmete kaitsele on lahutamatu osa õigusest eraelu puutumatusele ning kohustus 

tagada isikuandmete kaitse tuleneb nii Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 

konventsioonist kui ka Eesti põhiseadusest. Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on seadusandja 

läinud veelgi kaugemale ning defineerinud õigust isikuandmete kaitsele iseseisva 

põhiõigusena.5 Võttes arvesse ulatuslikku tehnoloogilist arengut ning majanduse 

globaliseerumist on nii Euroopa Nõukogu6 kui Euroopa Liit7 tõdenud, et 

andmekaitsereegleid tuleb kohandada  digiajastu vajadustega ning luua õigusraamistik, 

mis arvestaks vajalikul tasandil majanduse vajadustega, tagades seejuures kõrge 

isikuandmete kaitse taseme.  

 

Arvestades, et ühtsed standardid Euroopa Liidu liikmesriikide andmekaitsereeglites on 

hädavajalikud ühtse siseturu tõhusaks toimimiseks, on Euroopa Liidul andmekaitse  

                                                 
1 Õiguskantsleri 2003-2004.a tegevusülevaade, lk 41; H. Kranich. Ühiskonna (eba)normaalne areng ja inimõigused. Nimede 
kohtulahendites avalikustamise näide. Juridica 2015, nr 4. 
2 Õigusteoreetiline ülevaade eeskätt andmekogude volitusnormide (andmekogu eesmärgi sätestamine) problemaatikast 
Õiguskantsleri 2005.a tegevusülevaade, lk 87. Andmekogude (sh dokumendiregistri) regulatsioonidega kaasnevaid 
andmekaitseõiguslikke probleeme on käsitletud ka P.K.Tupay ja M. Mikiveri artiklis “E-riik ja põhiõigused”. Juridica, 2015, nr 
3, p.2.1, 2.4, 2.5. 
3 Elatisvõlgnike nimede avalikustamise juhtum õiguskantsleri 2011.a tegevusülevaates. 
4 Õiguskantsler on tegelenud e-andmekaitsedirektiivi ebakorrektse ülevõtmise küsimusega infoühiskonna teenuse seaduses, 
vt õiguskantsleri 2008.a tegevusülevaade, lk 30. 1995.a andmekaitsedirektiivi art 7 f on Eestis üle võtmata. Ka Andmekaitse 
Inspektsioon on sellisel seisukohal, vt Avaliku teabe seaduse üldjuhendi § 89 p 5. 
Avaliku teabe taaskasutuse direktiivi ebapiisava ülevõtmisega seoses alustas Euroopa Komisjon Eesti vastu 
rikkumismenetluse. Sellega seoses tehtud muudatusi on seletuskirjas siiski vastuoluliselt põhjendatud, mida on ajakirja 
Juridica veergudel ka kritiseeritud Vt lähemalt P.K.Tupay ja M. Mikiver, “E-riik ja põhiõigused”. Juridica, 2015, nr 3, p.2.6. 
5 Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta art 8, ELT C 83, 30.03.2010, lk 389-403.  
6 Vt nt Euroopa Nõukogu seisukoht konventsiooni 108 ajakohastamise vajalikkusest: 

https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/258%20Pro%20memoria%20Jerusalem%20EN.pdf 
7 Vt nt Euroopa Komisjoni pressiteadet EL andmekaitsereformi kohta: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

12-46_en.htm?locale=en 

http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Avalku%20teabe%20seaduse%20%C3%BCldjuhend%20%2822.10.2014%29_2.pdf
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küsimustes väga laialdane pädevus (EL toimimise lepingu artikkel 16) ning liikmesriikide 

võimalused ühisreeglitest kõrvale kalduda küllaltki vähesed. Seetõttu ei ole võimalik 

rääkida pelgalt Eesti andmekaitseõigusest, vaid suurt tähelepanu tuleb pöörata eelkõige just EL 

õigusele. Seda eriti silmas pidades asjaolu, et  2018.a maikuust jõustub Euroopa Liidus 

andmekaitse valdkonnas otsekohalduv määrus ning liikmesriikide mänguruum reeglite 

kohandamisel oluliselt kahaneb. 

 

Mistahes e-lahenduse väljatöötamisel, e-teenuse pakkumisel või õigusliku regulatsiooni 

kehtestamisel tuleb vaadata kooskõla andmekaitse reeglitega. Ebapiisav andmekaitsetase või 

puudulik õigustus sekkumisulatuse põhistamisel riivavad isiku põhiõigusi ning on seetõttu 

lubamatud. Eesti õigusloomega tegelevatele juristidele on andmekaitsealased teadmised 

üliolulised, tagamaks  nii väljatöötatavate õigusnormide kooskõla kehtiva õigusega, aga 

ka Eesti kui eduka e-riigi kuvandi kindlustamiseks.  

 

Regulatsioonid 

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 

töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. 

 Avaliku sektori teabe taaskasutuse direktiiv 2003/98/EÜ, muudetud direktiiviga 

2013/37/EL. 

 andmekaitse üldmäärus (võetakse vastu kevadel 2016, jõustub 2018). 

 õiguskaitsevaldkonna andmekaitse direktiiv (võetakse vastu kevadel 2016, jõustub 

2018). 

 Euroopa Nõukogu konventsioon 108 (isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku 

kaitse konventsioon). 

 isikuandmete kaitse seadus 

 avaliku teabe seadus 

 

 

Kokkuvõtvalt koolituse võtmeküsimusteks on:  

 

 isikuandmete kaitse koht põhiõiguste süsteemis; 

 killustatud andmekaitsenormide ja kohtupraktika, sh EL andmekaitsereformi mõju 

õigusloomele;  

 andmekaitsereeglite sisu ja olulisus nii õigusnormide loomisel kui e-lahenduste 

väljatöötamisel;  

 tasakaalu leidmine vastanduvate huvide, õiguste ja kohustuste vahel (nt majanduslikud 

huvid, infovabadus vs privaatsusõigus). 

 

1.2. Sihtgrupi analüüs  

 

Koolituste sihtgruppi kuuluvad ministeeriumide ja Riigikantselei õigusloomejuristid ning 

Riigikogu, Vabariigi Presidendi Kantselei ja Õiguskantsleri Kantselei juures õigusloomega 

kokku puutuvad juristid.  

Vabade kohtade olemasolu korral võib koolitustele kaasata ka õigusloomes osalevate ametite 

ja inspektsioonide juriste.  
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Koolituse eesmärgiks on põhjalikult selgitada sihtgrupile andmekaitsereeglitega 

arvestamise tähtsust nii õigusnormide kui e-lahenduste väljatöötamisel. Seejuures 

käsitletakse nii kehtivaid andmekaisevaldkonna õigusakte kui ka 25. mail 2018.a 

jõustuvaid EL andmekaitsereformi õigusakte (andmekaitse üldmäärus, 

õiguskaitsevaldkonna direktiiv). Käsitletakse põhjalikult Euroopa Liidu Kohtu ja 

Riigikohtu praktikat, aga ka õiguskantsleri, Andmekaitse Inspektsiooni ja Artikli 29 

töögrupi seisukohti ja juhiseid.  Kuivõrd andmekaitseõigus on horisontaalne valdkond, 

on väga suure osa õigusaktide ja IT-lahenduste väljatöötamisel vajalik tagada kooskõla 

andmekaitsereeglitega. Koolituse raames selgitatakse andmekaitsenormide olemuse ning 

sisu ja tuuakse praktilisi näiteid ja antakse soovitusi õigusnormide koostamiseks ja 

levinud vigade vältimiseks.  

 

Koolituse sihtgrupiks on õigusloomega tegelevad (valitsus)asutuste juriidilise haridusega 

ametnikud. Selline sihtgrupp on juriidilistes üldküsimustes ning nende asutuse 

tegevusvaldkonnas kõrgete teadmistega. Kuna õigusloomejuristid on eelnõu juriidilist 

kvaliteeti tagavad juristid, siis sihtgruppi kuuluvad juristid peavad ette nägema võimalikke 

kitsaskohti andmekaitsereeglite arvestamisel ning leidma sobivad lahendused, mis tagaksid 

nõutud andmekaitsetaseme.  Ühtlasi on oluline sihtgrupi oskus luua asjakohased 

õigusnormid, mille alusel toimub andmete ristkasutus erinevate riiklike registrite vahel, 

andmete edastamine erasektorile kui ka kahe- või mitmepoolsete kokkulepete sõlmimine 

välisriikidega.  

 

1.3. Koolituse võtmetulemused  

 

Koolituse võtmetulemusena koolitatav (õpiväljundid): 

 

 oskab eraelu või informatsioonilise enesemääramise õigust riivava normi 

loomisel kasutada teadmisi andmekaitseõiguse üldpõhimõtetest;  

 

 oskab kaalutleda ka teisi põhiõigusi, eeskätt informatsioonivabadust;   

 

 koolitatav tunneb EL andmekaitseõigust ja oskab eriseaduste õigusnormide 

loomisel tagada kooskõla EL õigusega. 

 

 

2. Teemakoolituse sisuline kava 

 

2.1 Koolituse eesmärk 

 

Koolituse eesmärk on süvendada õigusloomejuristide teadmisi andmekaitseõiguse 

regulatsioonidest ja luua paremad eeldused andmekaitse valdkonna normide koostamiseks 

nii põhiõiguste kui ka EL õigusega kooskõla tagamiseks.  

 

2.2 Koolituse teemad, maht ja sisu 

 

Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi.  
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Koolituse teemad ja kestus: 

 

 (1 x 45 min) 

 

Sissejuhatus: Andmekaitsega seonduvad 

põhi- ja inimõigused (1 ak tund).  

 

Andmekaitsealaste regulatsioonide eesmärk: 

eraelu puutumatuse ja informatsioonilise 

enesemääramisõiguse kaitse. Põhiõigus 

isikuandmete kaitsele. 

 

Informatsioonipõhiõigus ning selle väljendus 

avaliku teabe seaduses. 

 

 

(4 x 45 min) 

 

1995.a isikuandmete töötlemine 

andmekaitsedirektiivis, isikuandmete 

kaitse seaduses ja võrdlevalt andmekaitse 

üldmääruses . 

 

 Ülevaade 1995.a andmekaitsedirektiivi 

sisust ja tõusetunud probleemidest, sh 

asjakohane kohtupraktika, seisukohad ja 

juhendid. 

 Isikuandmete töötlemise regulatsioonid 

IKS-s, tõusetunud probleemid, 

kohtupraktika, seisukohad ja juhendid. 

IKS-i ja EL andmekaitsedirektiivi 

erinevused ja selle mõjud õigusloomele.  

 Andmekaitsereformi põhjused ja 

eesmärgid. EL andmekaitsereformi 

mõju Eesti õigusele ja õigusloomele. 

Kas IKS jääb kehtima? Kas ja kuidas 

muutuvad Eestis seni kehtivad 

andmekaitsereeglid ning mis saab Eesti 

õigusnormidest üldmääruse jõustumisel.  

Riigisisese seadusandja mänguruum 

pärast üldmääruse jõustumist.  

  Üldmääruse ja valdkondlike erinormide 

sisu ülevaade. Kuidas rakendada 

üldmääruse sätteid riigisiseses õiguses?  

 Kas EL õigusraamistik pidurdab Eesti e-

tiigrit? Andmekaitsepõhimõtete 

rakendamine digimaailmas. 

 Andmete ristkasutus vs 

eesmärgipärasuse ja piiratud kasutuse 

põhimõtted EL ja Eesti õiguse 

kontekstis.  

 Muul eesmärgil kogutud andmete 

kasutamine riigi ülesannete täitmisel.  

 EL andmekaitseõiguse kohaldamise 

ulatus Eesti õiguses.  
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 Andmete vaba liikumise ja nn once-only 

põhimõtete rakendamine.  

 Eesti e-lahenduste käsitlus 

rahvusvahelise õiguse kontekstis.  

 Andmetöötluse alused ja 

privaatsusõiguse ulatuse piiramise 

võimalused avalikus sektoris.  

 Andmete piiriülene edastamine. 

Andmete edastamine väljapoole EL-i. 

Millega peab arvestama Eesti poolt 

rahvusvahelise lepingu sõlmimisel?  

 Riigi ja erasektori koostöö 

privaatsusõiguse valdkonnas - head ja 

vead. Edward Snowdeni juhtum.  

 

(3 x 45 min) 

 

Seaduslik alus riivenormides, sh 

andmekogude näited (3 ak tundi) 

 

 Andmekaitseliste normide praktiline 

analüüs. Põhjalik ülevaade võimalikest 

probleemidest ja selgitused 

andmekaitsereegleid puudutavate 

õigusnormide väljatöötamisel, sh seoses 

andmekogusid puudutavate reeglite 

loomisega. Mida peab iga isikuandmeid 

puudutava normi loomisel alati silmas 

pidama ja millele tähelepanu pöörama? 

Kas ja millal on vaja andmekaitsereeglid 

kehtestada õigusaktis?  

 Praktikas esinenud kitsaskohad 

andmekaitsereeglite kehtestamisel. 

Võimalikud ohud ja “vigade 

parandamine”. Mis on parem: üldine või 

üksikasjalik regulatsioon?  

 Praktilised ülesanded: õigusnormide 

hindamine ja koostamine käsitletud 

teooria, kohtupraktika ja juurdunud 

seisukohtade valguses. 

 

Koolitusel käsitletakse ka sektorispetsiifilisi andmekaitseregulatsioone sõltuvalt koolitatavate 

töövaldkondadest. Eesmärk on välja tuua teatud valdkondades (nt tervishoid, 

ajakirjandus, statistika, korrakaitse jt) kehtivaid erireegleid ja selgitada valdkondlikest 

eripäradest tulenevaid kitsendusi. 

 

Koolituse näidisajakava 8 akadeemilist tundi: 

 

09.15 - 09.30  Tervituskohv. 

09.30 - 11.00    Õppetöö. 

11.00 – 11.15  Kohvipaus. 

11.15 – 12.45      Õppetöö. 
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12.45 – 13.30  Lõunapaus. 

13.30 – 15.00  Õppetöö.  

15.00 - 15.15  Kohvipaus.  

15.15 – 16.45  Õppetöö. 

 

2.3 Soovitused koolitusmetoodika kohta 

 

Koolitusel kasutatakse nn ümberpööratud klassiruumi elemente, kus koolitatavatele on 

eelnevalt antud koduülesanne, et tutvuda suunavate küsimuste põhjal andmekaitseõiguse 

juhtumiga. Niisugune lähenemine ühtlustab koolituspäevaks õpperühma taset, annab 

koolituseks häälestuse ning võimaldab tegeleda rohkem probleemõppe vormide kui vaid 

loengupidamisega. Iga teemaploki käsitlemisel kasutatakse küll ka sissejuhatavalt 

loenguvormi, kuid selle osakaal sõltub õpperühma vajadustest ja eelteadmistest. Iga teemaploki 

juurde on ette valmistatud kaasused, mille põhjal saab diskuteerida õppetöös käsitletut. 

Vajadusel on võimalik kasutada ka rühmatöö vormi.  

 

Koolituses on oluline koht pideval arutelul, soodustatakse jooksvalt küsimuste tõstatamist 

ja nende ühist arutelu (vastajateks ka teised koolitatavad nende töö- ja praktikakogemust 

arvestades).  

Koolitust viib läbi kaks lektorit üheaegselt, mis võimaldab tekitada koolitusel   tähelepanu 

köitvama esituse, kaasakiskuvama tempo, täpsemate vastuste andmise tänu lektorite poolt 

teineteise täiendamisele, diskussioonide elavama läbiviimise. Ka kahekesi koolituse 

ettevalmistamine on tõhusam. Nagu on näidanud praktika mõjutab kahe lektori  koostöö 

koolituse tulemusi eriti suuremaarvuliste koolitusgruppide puhul (alates 20-25inimesest).  

2.4 Koolituse läbiviijad 

 

Julia Antonova, Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik 

justiitsküsimustes EV alalises esinduses EL juures 

Monika Mikiver,  Õiguskantsleri Kantselei nõunik 

 

2.5. Koolituste läbiviimise kuupäevad:  

 

22. septembril 2016; 

17. oktoobril 2016; 

15. novembril 2016. 

 

Koolituskohaks: hotell Park Inn by Radisson Central konverentsikeskus, Narva mnt 7c 

Tallinn. 

 

 

 
 

 


