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                                 Infotehnoloogiaõiguse teemakoolituse koolitusprogramm 

Koolituse võtmetulemused 

Koolituse läbinu mõistab ja oskab kasutada IT põhimõisted, mõistab erinevate IT-arenduste (sh. 

andmebaasid, e-teenused) mõju õigusloome protsessile ning seadusemuudatuste mõju IT-

arendustele, oskab koostada erinevate IT-arenduste eelarvestusi, mõistab erinevate 

infotehnoloogiliste arenduste mõju põhiõigustele ning teab praktikas põhiõiguste kaitses 

esinevaid probleeme erinevate infotehnoloogiliste lahenduste kasutamisel, teab kehtivaid 

infoturbe ja küberkaitse norme ja praktikaid. Koolituse läbinu omab süsteemset ülevaadet 

tehnoloogia ning õigusloome vastastikusest mõjust ning mõistab temaatika mitmetahulisust. 

Täpsemad õpiväljundid on toodud tabelis 1. 

Koolituse eesmärk 

Koolituse eesmärk on anda sihtgrupile teadmised sellest, kuidas infotehnoloogia mõjutab 

õigusloome juristi igapäevatööd ning kuidas neid teadmisi parimal viisil arvesse võtta ning 

praktikas rakendada.  Lisaks igapäevatöö mõjudele annab koolitus arusaamise tehnoloogia ja 

sellega seonduvate regulatsioonide mõjust kahel tasandil. Koolitus keskendub nii antud mõjudele 

ühiskonna tasandil kui ka üksikisikute tasandil. 

Koolituse tulemusena oskab koolituse läbinud ametnik: 

1) õigusloome protsessis vilunumalt ja kindlamalt hinnata loodava regulatsiooni 
põhiseaduspärasust ja tagada kooskõla haldusmenetluse põhimõtetega; 

2) rakendada Euroopa Liidu õiguse riigisisesesse õigusesse üle võtmise põhimõtteid ja 
Euroopa Liidu õiguse aluspõhimõtteid; 

3) juhinduda täpselt õigusloova akti ja selle seletuskirjale esitatavatest nõuetest 
(normitehnika, mõjude hindamine jne); 

4) arvestada oma töös õigusloomeprotsessist tulenevate piirangute ja nõuetega; 
5) arvestada IT arendustele esitatavatele nõuetele õigusloomes ja andmekogude loomisel. 

 

Koolituse tulemusel ühelt poolt ühtlustub ja teisalt ka kasvab ministeeriumide koostatavate 

õigustloovate aktide kvaliteedi tase. 
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Koolituse teemad, maht ja sisu 

Koolitus on jagatud kahte suurde teemavaldkonda, mis jaguneb vastavalt esimeseks ja teiseks 

päevaks. Oleme metodoloogiliselt lähenenud põhimõttel üldiselt üksikule, andmaks esmalt 

ülevaate kontseptsioonidest ja põhimõttetest, mis varustab osalejad teadmistega, mida 

rakendada teisel ja praktilisemal koolituspäeval. Sellest tulenevalt on esimese päeva teemadeks 

IT põhimõisted, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alused, infoühiskonna mõju 

põhiõigustele ja isikuandmete kaitse. Esimese päeva juhatab sisse eelteadmiste test, päeva 

lõpetab praktikum. Teise koolituspäeva teemadeks on e-teenused, IT-arendused, infosüsteemide 

arendamine, privaatsustehnoloogiad, andmebaasid ja andmed ning küberkaitse ja infoturve. 

Teise päeva lõpetab samuti praktikum. 

Teemade jaotus kahe päeva lõikes akadeemiliste tundide kaupa on järgnev:  

 

Tabel 1. 

Kestus Teema(d) Sisu ja õpiväljundid 

 

Esimene koolituspäev 

 

2 akadeemilist 

tundi 

IT põhimõisted 

 

Info- ja 

kommunikatsiooni

-tehnoloogia (IKT) 

alused 

 

Koolituse läbinu:  

● teab peamisi IT põhimõisteid (sh. andmed, big 
data, open data, infosüsteem, 
pseudonüümimine, anonüümimine, jne); 

 omab kontseptuaalseid teadmisi 
järgnevates teemablokkides 
orienteerumiseks, 

 omab ülevaadet infotehnoloogia 
põhielementidest; 

 omab ülevaadet infotehnoloogia 
rakendusest ühiskonnas. 

Paus 15 min 

1 akadeemiline 

tund 

 

Infoühiskonna ja 

IT valdkonna 

õigusloome 

põhimõtted 

 

Koolituse läbinu:  

● omab ülevaadet rakendatavatest põhimõtetest 
seonduvalt IT-valdkonna õigusloomega, sh 
teab ja oskab sisustada ning praktikas 
rakendada mõisteid nagu multistakeholderism; 
tehnoloogianeutraalsus; 

● oskab seeläbi paremini analüüsida ja 



3 
 

süsteemselt lahendada töös ettetulevaid 
olukordi, mis on puutes infotehnoloogiaga. 

Paus 45 min 

 (LÕUNA) 

2 akadeemilist 

tundi 

Infoühiskonna ja 

IT mõju 

põhiõigustele 

Koolituse läbinu:  

● mõistab peamisi infotehnoloogiast tulenevaid 
probleemkohti põhiõiguste kaitsel; 

● omab ülevaadet Euroopa Liidu Kohtu ja 
Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikast, 
millega on lahendatud infotehnoloogiast 
tulenevaid konflikte traditsiooniliste inimõiguste 
kasutamisel ja rakendamisel; 

● mõistab, kuidas infoühiskond ja IT-lahendused 
mõjutavad põhiõiguseid nagu privaatsus, 
võrdne kohtlemine, sõnavabadus; 

● mõistab, kuidas mõjutavad automatiseeritud 
protsessid inimese iseotsustusõigust. 

2 akadeemilist 

tundi 

Isikuandmete 

kaitse 

Koolituse läbinu: 

● teab isikuandmete kaitse üldmäärusega 
kooskõlas olevaid õiguslikke, 
organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, mida 
kasutatakse isikute eraelu kaitse turvalisuse 
tagamiseks; 

● teab peamisi kaitsemeetmete rakendamisel 
praktikas kerkinud probleeme; 

● teab Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa 
Inimõiguste Kohtu privaatsuse ja 
andmekaitsealasest relevantset kohtupraktikat. 

Paus 15 min 

2 akadeemilist 

tundi  

Praktikum Praktikumis osalenu oskab teha isikute privaatsust ja 

andmekaitse õigusi laiaulatuslikult mõjutava avaliku 

teenuse puhul isikuandmete kaitse mõjuanalüüsi, 

oskab koostada andmete sotsiaalmeedias avaldamise 

osas õigustatud hinnangut. 
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Teine koolituspäev 

2 akadeemilist 

tundi 

Sissejuhatus 

avalikesse e-

teenustesse 

Koolituse läbinu:  

● teab, millised on siseriiklikud ja EL ülesed 
nõuded  avaliku sektori e-teenuste 
arendamisel; 

● mõistab, kas ning kuidas erinevad avalikud e-
teenused kodanikule, ettevõtjale ja ametnikule;  

● mõistab, milline on õigusloomejuristi roll 
avalike e-teenuste loomisel. 

Paus 15 min 

2 akadeemilist 

tundi 

 

IT-arendused 

 

Infosüsteemide 

arendamine 

Koolituse läbinu:  

● teab, millised on õigusloome ja IT-arenduse 
seosed ja nende mõju; 

● teab, mida tuleb silmas pidada andmekogu 
põhimääruse koostamisel ning millised on 
peamised vead praktikas; 

● oskab koostada põhimääruse seletuskirja 
selliselt, et juriidilise dokumendi koostamisesse 
on kaasatud ka äripoole esindajad; 

● teab ja oskab kasutada erinevaid 
eelarvestamise võimalusi (asutuse eelarve, EL 
Struktuurfond jm); 

● mõistab seadusemuudatuste mõju IT 
arendustele, sh oskab analüüsida ning 
planeerida alternatiivseid lahendusi, ehk 
millises etapis ja millal on vajalik otsustada uue 
„vana“ andmebaasi arenduse ja täiesti uue 
andmebaasi loomise vahel; 

● teab, mis informatsiooni peab eelnõu 
väljatöötamiskavatsus sisaldama uute 
infotehnoloogiliste lahenduste kohta (eelarve, 
ajaline raam vms);  

● teab, mida peab silmas pidama IT-arendusega 
seonduva seaduse rakendamisel. 

Paus 45 min 

 (LÕUNA) 

2 akadeemilist 

tundi 

Privaatsus-

tehnoloogiad 

Koolitusel osalenu: 

● teadvustab isiku kaitsmise vajadust 
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  andmesides, tuvastamisel ning 
andmetöötluses; 

● omab ülevaadet olemasolevatest (praktilistest) 
privaatsustehnoloogiatest, näiteks andmete 
krüpteerimine sides, grupisignatuurid 
tuvastamisel ning pseudonüümimine, turvaline 
ühisarvutus ja turvalised käivituskeskkonnad 
andmeanalüüsis; 

● omab ülevaadet privaatsustehnoloogiate 
pakutavatest garantiidest ning piirangutest. 

Paus 15 min 

2 akadeemilist 

tundi 

 

 

Andmebaaside ja 

andmete jagamine  

 

Küberkaitse ja 

infoturve 

Koolituse läbinu:  

● oskab analüüsida andmetele juurdepääsu 
võimaldamise riske ja ohte (nt erasektori 
juurdepääsu võimaldamisel  riigiandmetele); 

● pakkuda lahendusi tagamaks läbipaistvus 
avalikus sektoris, austades samaaegselt 
andmesubjektide ning muude õiguste omajate 
õigusi; 

● mõistab Eesti Riigipilve kontseptsiooni 
eesmärke ja andmete hoiustamise põhimõtteid; 

● teab praktilisi näiteid; 
● omab ülevaadet Eesti küberturvalisuse 

korraldusest ja küberturvalisuse seadusest (23. 
mail 2018 jõustunud – KüTS), sh teab põhilisi 
mõisteid, oskab arutleda selle üle, mis on 
turvaline andmevahetus, millised on kehtivad ja 
valikud infoturbestandardid; 

● omab ülevaadet küberturvalisuse eest 
vastutavate asutuste rollidest; 

● tead, kuidas toimub andmekogudevaheline 
suhtlus ja millised on seonduvad piirangud, mis 
on nn. superandmebaas; 

● teab, milline on erasektori roll  küberturvalisuse 
tagamisel; 

● teab, kuidas küberturvalisuse seadus on 
seotud andmekaitse üldmäärusega (GDPR). 

Paus 15 min 

1 akadeemiline 

tund 

Praktikum Praktikumis osalenu oskab kasutada andmestiku 

anonüümimise tehnikaid.  

Kokku 18 akadeemilist tundi. 
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Koolitusmetoodika  

Koolitus on kavandatud kombineerituna loengu ja seminari vormis. Iga teema juures peab lektor 

või lektorite paar sissejuhatava loenguosa, millele järgneb aktiivse osalusega seminari või 

praktikumi osa. Loeng ja seminar võivad olla ka läbivalt ühendatud tagamaks interaktiivne 

õppimine.  

Osalejatel on praktikumi läbimiseks palutud kaasa võtta sülearvuti, millega harjutusi sooritada. 

Osalejatelt oodatakse aktiivset osalemist nii küsimustega kui ka rühmatöös. 

 


