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Autonoomsete intelligentsete tehnoloogiate kasutamisega seotud küsimuste reguleerimiseks vajalike 

õigusloome probleemide tuvastamiseks ja lahendusettepanekute väljapakkumiseks moodustatud 

töörühma tegevuste lühikokkuvõte (jaanuari 2019) 

Töörühm jagas oma tegevused kolme etappi: 

(i) esimeses etapis teostati õigusanalüüs tehisintellekti kasutamisega seotud probleemide 

varajaseks tuvastamiseks. Õigusanalüüsi raames tehtud peamised järeldused ja seisukohad 

on esitatud all punktis A; 

(ii) teises hetkel käimasolevas etapis on põhirõhk lahendamist vajavate probleemide 

sõnastamisel, erinevaid alternatiivseid stsenaariume läbi töötades, nende mõjusid hinnates 

ning võimalikke tulevikulahendusi prognoosides; 

(iii) projekti kolmandas etapis, mis toimub juhul, kui eelnevates etappides on selgunud 

reguleerimisvajadus, tegeletakse vajalike õigusnormide ja väljatöötamiskavatsuse 

väljatöötamisega. 

Töögrupp kaardistas enda jaoks õigusanalüüsi teostamiseks järgmised õiguslikud valdkonnad, mida 

õigusanalüüsi raames arvesse võeti: 

- 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.  

 

A. Esimeses etapis tehtud õigusanalüüsi seisukohad ja järeldused 

Töögrupp töötas läbi mitmed Soome, Rootsi, Saksamaa, Taani, Prantsusmaa ja USA tehisintellekti 

puudutavad poliitikad ja strateegiad. Muuhulgas leiti, et õigussubjektsuse loomine ei ole otstarbekohane, 

pigem võiks Eesti kontekstis tehisintellekti käsitleda sarnaselt loomaga, kes ei ole õigussubjektiks, aga 

mis pole ka pelgalt asi.  

Ühe ühtse tehisintellekti puudutava seaduse (nn kratiseadus) järele töörühm hetke analüüsi kohaselt 

vajadust ei näe, pigem võiks jätkata tehnoloogianeutraalse lähenemisega ning vajadusel muuta või 

täiendada olemasolevaid seadusesätteid.  



Töögrupi hinnangul on vaja hinnata vajadust rakendada süsteeme ja lahendusi, mis teostavad 

järelevalvet ja annavad adekvaatset informatsiooni tehisintellekti rakendamisega seotud riskide 

tekkimise või realiseerumise kohta. Seda eelkõige isikuandmete kaitse, eriti automatiseeritud 

andmetöötlusega seoses. Töögrupp pakkus välja nn robotite registri, milles registreeritakse kindlatele 

kriteeriumitele vastavad füüsilise kehaga tehisintellekti rakendused, ning riikliku kindlustusfondi loomise 

idee. Samuti soovitati anda Tehnilise Järelevalve Ametile uued valdkonnaspetsiifilised pädevused.  

Lisaks on töögrupi hinnangul autonoomsete intelligentsete tehnoloogiate rakendamise seisukohast 

võtmetähtsusega vastutusega seotud küsimused. Eesti õiguskord reguleerib suurema ohu allikaga 

seotud vastutuspõhimõtteid. Sama moodi nagu sõiduk või loom on suurema ohu allikas, on seda ka 

autonoomsete intelligentsete tehnoloogiate rakendus, näiteks robot või ka füüsilise kehata tehisintellekti 

rakendus. Oluline on tehisintellekti arenguga seoses tõusetuvad küsimused riigi vastutuse seisukohast. 

Kui riik rakendab autonoomseid intelligentseid tehnoloogiaid, siis kuidas on lahendatud õiguste 

delegeerimise, teostamise ja vastutuse küsimused? Samuti kriminaalvastutus. Olulise osa töögrupi 

vastutusega seotud tööst hõlmab aga erasubjektide vastus, mille alla paigutub nii tootja vastutus, aga ka 

tehisintellekti omaniku ja valdaja vastutus. Selgust tuleb saada ka algoritmi kirjutaja vastutuse osas, kas 

ja kuidas seda reguleerida.  

Töörühma töötas õigusanalüüsi raames läbi mitmeid õigusnorme ja -akte ning leidis, et suures pildis 

olulisi seaduselünki ei ole. Fookuses olid järgmised õigusaktid ja regulatsioonid: 

a. Avaliku võimu teostamist ja avalik-õiguslikku vastutust reguleerivad normid (sh riigivastutuse 
seadus, erinevad kohtumenetluste koodeksid, haldusmenetluse seadus, korrakaitseseadus, 
avaliku teabe seadus, maksukorralduse seadus, sotsiaalseadustiku üldosa seadus, samuti muud 
avalikke teenuseid reguleerivad õigusaktid. 

b. Tsiviilõiguse ja -vastutuse normid ja õigusaktid, sh tsiviilseadustiku üldosa seadus, 
võlaõigusseadus, keskkonnavastutuse seadus. 

c. Kriminaalvastutust puudutavad normid (karistusseadustik) 
d. Normid, mis reguleerivad ausat äritegevust ja tarbijakaitset (sh konkurentsiseadus, 

tarbijakaitse seadus, majandustegevuse seadustiku üldosa seadus). 
e. Võrdse kohtlemise ja diskrimineerimise vältimist puudutavad normid (sh võrdse kohtlemise 

seadus, soolise võrdõiguslikkuse seadus). 
f. Mitmed valdkonnaspetsiifilised normid ja õigusaktid (sh tervishoiuteenuste korraldamise 

seadus, liiklusseadus, infoühiskonna teenuse seadus, finantsteenuseid reguleerivad õigusaktid). 
 
B. Aktuaalsed arutelu teemad 
Hetkel on töögrupi fookuses järgmised teemad ja küsimused, mille analüüsi tulemusena valmid ka 
teemasid käsitlev raport: 

- nn ühtne kratiseadus vs kehtivate normide vajaduspõhine muutmine/täiendamine 
- normide ja õigusakte kaardistamine, mida tehisintellekt ja sellega seotud tehnoloogiaareng 

puudutab või tulevikus võib puudutada 
- täiendav välismaalilma kogemuste ja praktikate kaardistamine 
- järgmiste valdkondade mõjuanalüüs: 

o vastutus, sh riigivastutus, erasubjektide vastutus, lepinguline ja lepinguväline vastutus, 
tootja, omaniku ja kasutaja vastutus, kriminaalvastus 

o tarbijakaitse, eelkõige toote ohutus 
o isikuandmete kaitse, eelkõige  
a. konkurentsiõigus ja maksuõiguse küsimused 

b. andmete kasutamisega seotud diskrimineerimise küsimused 

c. Nn robotite registri/tegevusloa küsimused ja sellega seotud poolt ja vastu argumendid 

d. Riikliku kindlustuse küsimus ja sellega soetud poolt ja vastu argumendid 

e. Õigussubjektsus ja sellega seotud poolt ja vastu argumendid 


