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Tehisintellekt – kas ja mis ulatuses
reguleerida?

• Tehisintellekti (4IR oluline alustala)mõistetakse erinevais
majandus ja teenussektorites erinevalt, aga ühisjooneks on 
tehnoloogia, mille abil saab asendada seni vaid inimese
intellekti vajanud ja eeldanud tegevuste teostamist
(strateegiline planeerimine, otsuste tegemine, 
põhjndamine, probleemilahendused)

• Stanford University’s One Hundred Year Study of Artificial 
Intelligence: “The Study Panel’s consensus is that attempts 
to regulate ‘AI’ in general would be misguided, since there 
is no clear definition of AI (it isn’t any one thing), and the 
risks and considerations are very different in different 
domains.”

• Samas: krati töörühm on üheselt rõhutanud, et “kratt” ei
ole tehisintellekt, vaid selle rakendus (nt programm/äpp).



Kiusatus (üle)reguleerida

• Arusaadav on tahe reguleerida paljulubavat nähtust, aga juristid on 
olnud pigem ettevaatlikud tundmatu ja kiirelt areneva normidesse
suhestamisel;

• Vajadus: nt algoritmide mitteusaldamine nt õiguslike otsuste, 
kindlustuse, krediitkaartide, klienditeenuse valdkonnas. Kes ja
kuidas vastutab valede/ebakohaste otsuste eest?

• Valdav vaade on hoiduda spetsiifilisest reguleerimisest, nt UK's 
Financial Conduct Authority (FCA) nõuab ettevõtetelt klientidele
teenuste pakkumist viisil, et teenusesaajat koheldaks õiglaselt, selge
info alusel, ausalt ningmitteeksitavalt. Algoritmide parameetrid ja
disain on pideva testimise objektiks ning klient peab saama selgitusi
tehtud otsuste või soovituste kohta;

• Töörühm on teostanud võrdleva uurimuse mitmete riikide osas.



Peamised probleemid
ettevõtlussektorile

• Masinõppe loodu – kellele kuuluvad autoriõigused?

• Järjest enam otsuseid võetakse krattide abil vastu
väljaspool organisatsiooni, asutust, kel on valdkonna
pädevus;

• 2018 EU Declaration of Cooperation on Artificial 
Intelligence – oluline märksõna on sotsiaal-
majanduslikud muudatused. See ei puuduta vaid
inimesi asendavaid robotteenindajaid vaid ka 
töölevõtuprotsessi, sooneutraalsust palgalõhega
ühiskondades, puuetega inimesi, erinevate
generatsioonide lõimumist töökeskkonda jne



Peamine temaatika:vastutus

• Võlaõigusseaduse kohaselt loetakse asja või tegevust suurema ohu
allikaks, kui selle olemuse või selle juures kasutatud ainete või
vahendite tõttu võib isegi asjatundjalt oodatava hoolsuse
rakendamise korral tekkida suur kahju või võib kahju tekkida sageli; 
On määratletud ka: kui midagi, mis ei allu täielikult inimese tahtele
ja kontrollile (mootorsõiduk, ehitis, loom) RK: Kahju põhjustamise
korral vastutab, sõltumata oma süüst, ohu allikat valitsenud isik. 
VÕS-i deliktivastutuse regulatsioon kehtestab kõrgendatud
vastutuse põhimõtte suurema ohu allikaga tekitatud kahju puhuks. 
Tegemist nn riskivastutuse, mitte süülise vastutusega.

• Vastutus: sh kohustus teavitada, võimalus vaidlustada masinõppel
põhinevaid lahenusi ja otsustusi); riigivastutus, erasubjektide vastutus, 
lepinguline ja lepinguväline vastutus, tootja riski- ja süülise vastutuse 
hübriidvariant), omaniku ja kasutaja vastutus, kriminaalvastus.



Rõhuasetused kratidiskussioonis

• EL Parlament ja Komisjon: andmekaitse ja
vastutus, investeerimine teadusesse ja
tööstusvõimekusse, eetika, sotsiaalmajandus, 
juhtimine, õigus.

• Soome, Rootsi: teaduse ja tehnika taseme
tõstmine, riigi konkurentsivõime aga ka globaalse
platvormi loomine.

• Prantsusmaa rõhutab õigusriiklust ja põhiõiguste
tagamist, ning põhimõtet, et robotid ei asenda
inimest.



Otsustuskohad

• Eesmärgipärane regulatsioon, mitte eriseadus;

• Riigikantselei: AI õigussubjektsuse vajalikkus?
Keskne küsimus: Kas inimene peab jätkuvalt
omama kontrolli algoritmide üle?;

• EL õiguslik raamistik krattide alal tekib
aeglaselt, kuid “ühenduse meetodit” 
eelistavale Eestile oleks ettevaatamatu luua
uudseid ja mõjusaid õigusakte, mis on EL 
tasandil koordineerimata.



Valdkonnad

• Isikuandmete kaitse. Andmete taaskasutamine nn „once only“ põhimõttel. 
Tehisintellekt ei tohiks teatud eesmärgiks kogutud andmete põhjal „avastada“ uusi 
kasulikke teenuseid ja tegevusi.

• Inimväärikus. Kuigi pigem eetiline kui seaduse teema on oluline, et põhiõiguste 
analüüs on tagatud ka uues, tehnoloogilises keskkonnas, eriti arvestades, et 
tänased põhiõigused ei ole sõnastatud tehisintellekti jaoks.

• Teabe ligipääs ja läbipaistvus. Algoritmide läbipaistvus ja kuidas saada teavet 
algoritmide kohta.

• Tarbijakaitse. Kui tarbija suhtleb tehisintellektiga, siis kuidas tema õigused kaitstud 
on ja kes neid praktiliselt tagab?

• Sotsiaalsed ja tööalased muudatused. Tehisintellekt on võimeline asendama 
inimtööjõudu. Kas üle tuleks vaadata töötajate seadusest tulenevad sotsiaalse 
kaitse normid ja töötaja õigused koostöös tehisintellektiga. 

• IKT õigus, konkurentsiõigus, samuti riigiabi ja riigihanked. Igasugune era- ja 
avaliku sektori koostöö (sh PPP kujul).

• Haldus- ja kriminaalmenetluse seadused. 
• Julgeoleku organite seadused, küberturvalisus, olulise infrastruktuuri kaitse.



Tehnoloogianeutraalsuse põhimõte ka 
õiguslikust vaatest

Kratt teostab talle inimese poolt antud
ülesannet ja on seega eesmärgi saavutamise
vahendiks.



Esialgsed ettepanekud:

• Mõju analüüsi metoodika eeltoodud sh peamiste krati
tegevuse piirajate alusel; kohandada kehtivat õigust
selliselt, et see ei takistaks krattide arengut ja
kasutuselevõttu ning tagaks õigusselguse;

• Suurema ohu allika põhimõtte rakendamine;

• Robotiregister ja/või teavitamiskohustus ja
informeerimisstandardite kasutamine (et kontrollida, 
kategoriseerida, registreerida, avalikkustada jne);

• Riiklik kindlustusfond, et koguda infot
kindlustusfirmadele, mille alusel kujuneb kindlustus
turg;



Õigusruumi arendamine, I

Õiguse edasiarendamisel on 3 põhimõttelist suunda:

1) VÕIMALDAMINE ehk mittevajalike regulatiivsete takistuste 
kõrvaldamine;

2) ÕIGUSSELGUSE SUURENDAMINE läbi 

a) olemasolevate ja prognoositavate tulevikulahenduste 
õigusnormis kajastamise; ja

b) vastutaja ja vastutuse ulatuse määratlemise;

3) REEGLITE/PIIRANGUTE kehtestamine seal, kus riiklik sekkumine on 
vajalik

TEES: Autonoomseid intelligentseid süsteeme on võimalik 
arendada ja kasutada ilma, et see nõuaks õigussüsteemi 
põhialuste muutmist



Õigusruumi arendamine, II

• AVALIKULE SEKTORILE suunatud muudatused:

1) menetlusseadused (haldusmenetlused, 
kohtumenetlused, korrakaitse)

2) riigivastutuse seadus

• ERASEKTORILE suunatud muudatused:

1) tahteavalduste ja tehingute regulatsioon (TsÜS, VÕS)

2) tsiviilvastutus (TsÜS, VÕS, KeVS)

3) aus ärikeskkond ja tarbijakaitse (KonkS, TKS, MSÜS)



Õigusruumi arendamine, III

• AVALIKULE ja ERASEKTORILE suunatud
muudatused:
1) võrdse kohtlemise tagamine (SoVS, VõrdKS)
2) karistusõiguslik vastutus (KarS)

• SEKTORISPETSIIFILISED muudatused:
1) liiklus (LS)
2) tervishoid (TTKS)
3) IKT ja andmekaitse (InfoTS, IKS)
4) finantssektor (KAS, KindlS, IFS)



Aitäh kuulamast ja kaasa mõtlemast!


