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Sissejuhatus 
 

Eesti on silma paistnud sellega, et inimestele on tagatud juurdepääs oma andmetele, näiteks 

maksukohustuslaste registri e-maksuameti, tervise infosüsteemi digiloo või sotsiaalkaitse 

infosüsteemi iseteeninduse kaudu. Samuti on isikule tagatud võimalus tutvuda infoga, kes on 

tema kohta käivaid andmeid vaadanud või kasutanud. Ülevaadet toimunud andmetöötlusest on 

võimalik vaadata kas ühtse teabevärava eesti.ee või konkreetse andmekogu iseteenindusportaali 

kaudu. 

Andmetöötlusest ülevaate saamine suurendab usaldusväärsust avaliku sektori andmetöötluse ja 

loodud e-teenuste vastu. Arvestades üha suurenevat andmete ristkasutust ning nn proaktiivsete 

teenuste osakaalu, on sellise ülevaate saamine üha olulisem. Andmejälgija on üks võimalikke 

komponente mis aitab tagada inimkesksema digiriigi. See võimaldab keskset ülevaadet 

toimunud andmetöötlustest ilma, et isikul tuleks ülevaate saamiseks külastada erinevaid 

veebilehti ja portaale või küsida seda teavet e-kirjaga.  

Andmejälgija on praktiline tööriist andmetöötluse läbipaistvuse tagamisel, parandades nii 

kodanike informeeritust kui abistades asutusi isikuandmetega seotud päringutele vastamisel. 

Mida paremini vastab andmejälgija sisu soovitud eesmärgile, seda enam peaks see vähendama 

asutuste töökoormust infopäringutele vastamisel. Inimene saab aga oma küsimustele vastused 

igal ajahetkel ja koheselt, ilma selleks täiendavalt aega kulutamata. 

1. Andmejälgija eesmärk 
 

Andmejälgija on mõeldud avaliku sektori asutustele, mis hoiavad ning töötlevad enda 

infosüsteemides ja andmekogudes isikuandmeid. Asutused, kes on andmejälgijaga liidestunud, 

võimaldavad isikutele ülevaate nende andmetega seotud töötlemistoimingutest. 

Andmejälgija on üks võimalikest tehnoloogilistest viisidest, mis annab inimesele vabaduse 

vaadata temaga seotud andmetöötlustoiminguid talle sobival ajal. Nii saab inimene ise jälgida 

seda, kes ja mis eesmärkidel on tema isikuandmeid töödelnud. Selline logide ülevaade 

võimaldab jälgida inimesel andmetöötlust nö taustal ning reageerida ja täpsustada 

andmetöötlustoiminguga seonduvat üksnes siis, kui toodud info (näiteks põhjendus) võiks 

viidata andmete kuritarvitamisele. 

Eesti on seadnud lähituleviku üheks eesmärgiks kasvatada andmejälgijaga liidestunud 

infosüsteemide ja andmekogude arvu. 

2. Millised on andmejälgija sisulised ja tehnilised nõuded? 
 



Andmejälgija kajastab nii andmekogusiseseid töötlemistoiminguid kui olukordi, kus 

isikuandmeid päritakse automaatselt teisest riigi infosüsteemi kuuluvast andmekogust. 

Andmejälgija jälgib seega nii andmekogusisest kui sellest väljuvat andmeliiklust, eraldab sealt 

vajalikud logikirjed ning salvestab need andmesalvestisse, millest need siis kodanikule eesti.ee 

teabeväravasse kuvatakse. Sisuliselt on tegemist vastutava töötleja logide  ülevaatega, vastates 

küsimustele - miks, millal ja milliseid isikuandmeid on töödeldud. Andmejälgija tehnilise 

protokolliga saab lähemalt tutvuda siin. 

Andmejälgija on mitmeti konfigureeritav, et sobituda konkreetse andmekogu vajaduste ja 

võimalustega. Täna on andmejälgijat rakendatud erinevalt. Andmekogu vastutaval töötlejal on 

võimalus näidata  andmekogude vahelisi päringuid ja  ka andmekogusiseselt tehtud päringuid. 

Päringute ülevaate perioodid on samuti erinevad, näiteks kuus kuud või mõni aasta. 

Eesti on seadnud eesmärgiks kujundada lähitulevikus andmejälgijat puudutav õigusraamistik, 

mis  määraks ära ühtsed miinimumnõuded, millega andmejälgijaga liidestunud asutus peab 

arvestama - näiteks andmejälgija rakendamise kohustuslikkus või töötlemistoimingutest 

ülevaate saamise minimaalne periood jms. 

Ka logid ehk info sisu on erinev. Logid võivad seisneda nii andmekogu enda vastutava ja 

volitatud töötleja andmetöötlustoimingute ülevaates või näidates ka andmekogude vahelisi 

päringuid. Ülevaates võivad olla esitatud nii automatiseeritud masspäringud kui ka konkreetse 

ametniku üksikpäringud. Lihtsuse mõttes võib ülevaade olla ka teema või kuupäevade kaupa 

grupeeritud jne. Parima viisi andmejälgija eesmärkide saavutamiseks, otsustab andmete 

vastutav töötleja. 

Täna andmejälgijat rakendavate andmekogude ülevaatega on võimalik tutvuda siin. 

 

3. Rakendatud näiteid 
 

Näiteks kuvab metsaregister inimesele ülevaate asutuse töötajate tehtud 

andmetöötlustoimingutest, seda nii metsateatiste andmete vaatamise kui ka menetlustoimingute 

kohta. Siin näiteks kõiki toimingukirjeid eraldi ei näida vaid need esitatakse iga päeva, kasutaja 

ja objekti ehk teatise kohta ühe vastena. Logide ülevaade on kuuest kuust kuni aastani. 

Kinnistusraamatus saab ülevaate, kui keegi on teinud päringu näiteks registriosa otsimisel 

omaniku isikukood või omaniku ees- ja perekonnanime järgi. Isikule kuvatakse ülevaade 

andmetöötlustoimingutest nii, et päringu tegija kohta esitatakse nimi ja isikukood või 

organisatsioon ja selle registrikood. Näiteks, kui andmeid vaatab volitatud või vastutava töötleja 

töötaja, kuvatakse konkreetne asutus. Samamoodi kuvatakse asutus siis, kui päringu teeb isik, 

kellele on loodud automaatpäringute võimalus selle asutuse ülesannete täitmiseks, näiteks 

Notarite Koda. Logid on tagatud täna üks aasta.  

Ehitisregistri puhul töödeldakse avalike andmete kõrval ka isikuandmeid, näiteks isiku 

vallasvara päring, mida läbi andmejälgija kuvatakse. 

https://github.com/e-gov/AJ/blob/master/doc/spetsifikatsioonid/Kasutusteabe_esitamise_protokoll.md
https://www.eesti.ee/et/turvalisus-ja-riigikaitse/turvalisus/isikuandmete-kasutamine


4. Andmejälgija positiivne mõju 

 

4.1. Rahvastikuregistri positiivne kogemus 

Rahvastikuregistri tagasiside põhjal hinnatakse kõige enam just andmete töötlemise 

läbipaistvuse suurendamist – inimene saab teha talle sobival ajal väljavõtte 

töötlemistoimingutest ja näeb, kes on tema andmeid töödelnud. Enne andmejälgijat pidi 

rahvastikuregistri andmete töötlemise väljavõtte saamiseks pöörduma volitatud töötleja poole 

ning jääma seejärel ootama asutuse vastust. Täna hoitakse automatiseeritud ülevaatega kokku 

olulist aega, mis kulus varem taotluste menetlusele ja väljavõtete tegemisele. Seega on asutuse 

jaoks andmejälgija kasutamisega ka vastamine lihtsustunud. Lisaks kasutab kindlasti rohkem 

inimesi andmejälgijat, kui võimalust esitada taotlusi, nii on ka inimeste hulk teabele 

juurdepääsemiseks suurenenud (ollakse digiteadlikumad, teabele juurdepääs on ka ajaliselt 

paindlikum). Seega on andmejälgijaga võitnud nii inimesed kui ka andmete töötleja. 

Rahvastikuregistri andmejälgija on koos piisavate põhjendustega, see tähendab, et sellest 

nähtub vajalik informatsioon just inimesele. Nii tuleb inimese jaoks esitada päringu päises 

piisav ja selge teave selle kohta, millise teenuse osutamise raames, millisel eesmärgil ja kelle 

poolt konkreetne päring tehti. See on oluline, sest mida arusaadavamad on selgitused, seda 

vähem tekib andmete töötlemise kohta lisaküsimusi ning nii hoitakse ära ka täiendavad 

pöördumised andmekogu vastutava või volitatud töötleja poole.  

Kindlasti on andmejälgijal ka see positiivne külg, et kuna inimene saab isikuandmete 

kasutamist iseseisvalt ja lihtsalt jälgida, distsiplineerib see omakorda ka päringute tegijaid 

endid, eriti, kui andmekogu kasutajate hulk on suur. Seega on sel ka õiguspärase töötlemise 

tagamisel oluline roll. 

4.2. Retseptikeskuse positiivne kogemus 

Retseptikeskuse päringutest on inimesele näha retseptide vaatamised, sealhulgas kui retsepti 

vaadati selleks, et see tühistada või inimesele välja müüa. Andmejälgija võimaldab inimesele 

hea ülevaate tema andmetega seotud andmetöötlustest, mis on eriliigiliste andmete korral eriti 

oluline. 

 

Andmejälgija rakendamine on mõjunud positiivselt aga ka muudele protsessidele – selle 

rakendamine tõukab andmekogu pidajat senisest paremini läbi mõtlema logide haldust, et piisav 

info oleks kättesaadav. Selle parem rakendamine võib viia ka andmekoosseisude 

täpsustamiseni. Samuti võib see aidata kaasa kaudselt siseste protsesside optimeerimisele, 

näiteks teabe täpsem kontrollimine lähtuvalt logidest, et suuta kiiremini asjaolusid täpsustada.  

 

Kokkuvõttes on andmejälgija rakendamine kasulik mõlemale osapoolele. Ka siin, eriliigiliste 

ehk terviseandmete töötlemisel, ei ole vähem tähtis asjaolu, et sellise mugava ja 

otsejuurdepääsuga ülevaate saamine motiveerib teenuse osutajaid kui retseptikeskuse 

kasutajaid ebavajalikest päringutest hoiduma.  

 

4.3. Kinnisusraamatu pidaja positiivne kogemus 

Positiivse külje pealt võib välja tuua selle, et kodanikud saavad reaalajas infot eesti.ee portaalist, 

et tunda huvi ja saada vastuseid selle kohta, kes on neile kuuluvaid kinnistuid otsinud või 

vaadanud nende isikuandmeid erinevates kinnistusraamatu infosüsteemides ja teenustes.  



Samuti on andmejälgija rakendamine tõstnud ka kodanike endi teadlikust sellest, et 

kinnistusraamatu erinevates portaalides ja teenustes saab neile kuuluvaid kinnistuid otsida ning 

kinnistu andmetega tutvuda. 

 

5. Peamiselt esinevad küsimused 
 

5.1. Kas andmejälgija on kohustuslik? 
Täna ei ole andmekogudele ega infosüsteemidele sätestatud andmejälgija rakendamise 

kohustuslikkust. Samas on andmekaitse üldmääruses sätestatud seaduslikkuse ja läbipaistvuse  

põhimõte ning seaduslikkuse põhimõte on üle rõhutatud ka isikuandmete kaitse seaduses. Just 

eelviidatud põhimõtteid aitab tagada andmejälgija. 

 

5.2. Kust isik andmejälgijat kasutada saab? 
Keskne lahendus andmejälgijate üleselt, on lahendatud eesti.ee teabevärava kaudu. Sealt näeb 

kõikide andmejälgijat rakendavate asutuste tehtud päringuid. Üksikult pakuvad konkreetse 

andmekogu või infosüsteemi pidajad ka ühe andmekogu lõikes päringute ülevaadet (näiteks 

tervise infosüsteem). Viimane näitab aga kitsalt vaid ühe andmekogu töötlemistoiminguid. 

 

5.3. Kuidas andmejälgija töötab? 
Andmejälgija jälgib andmekogusisest ja sellest väljuvat liiklust, eraldab sealt vajalikud 

logikirjed ning salvestab need andmesalvestisse. Andmesalvestil on liides, mille kaudu 

kuvatakse vajalik informatsioon kodanikule eesti.ee teabeväravas. 

 

5.4. Kellele on andmejälgija mõeldud? 
Andmejälgija on mõeldud liidestamiseks avaliku sektori andmekogude ja infosüsteemidega, 

mis hoiavad ning töötlevad enda andmekogudes isikuandmeid. 

 

5.5. Kuidas on andmejälgija kasulik isikule? 
Isikul on võimalus tutvuda ühest kohast infoga, mis annab ülevaate tema isikuandmetega 

tehtud töötlemistoimingutest. 
 
 

 

  


