
Nõusolekuteenuse juhis ja sellega seotud küsimused 

 10.02.2023 

Sissejuhatus 
 

Riigi käes on palju isikuandmeid, mille põhjal on võimalik luua uusi teenuseid. Avaliku sektori 

andmed on kogutud seaduse alusel ning neid ei tohi üldjuhul muuks otstarbeks kasutada. Üheks 

erisuseks võib olla aga andmete jagamine andmesubjekti enda nõusoleku alusel. 

Automatiseeritud andmejagamine võimaldab ettevõtetel arendada inimestele mugavaid ja 

efektiivseid e-teenuseid, sealhulgas personaliseeritud teenuseid. Seeläbi tõuseb ka Eesti 

ettevõtete konkurentsivõime. 

Isiku enda soovil on võimalik tema isikuandmeid edastada ja taaskasutada. Inimene ei pea 

esitama andmeid uuesti, kui need on avalikus sektoris juba olemas (nn ühekordse kogumise 

põhimõte). Kui riigil on inimese kohta andmed olemas saab isik neid juba nõusolekuteenusega 

kolmandatele osapooltele edasi jagada. Nii ei pea inimene paluma enda kohta käivat teavet 

avaliku sektori asutustelt e-kirja teel ega laadima neid ka ise alla andmekogude 

iseteeninduskeskkondadest. Viimane tähendaks isikule ka kindlasti täiendavat andmetöötlust, 

et edastada vaid vajalik ja soovitud andmestik. Nõusolekuteenusega on isikul võimalik jagada 

just konkreetseid andmeid ja konkreetse ettevõtjaga.  

 

1. Nõusolekuteenuse eesmärk 
 

Nõusolekuteenuse abil on inimesel võimalik jagada riigi infosüsteemi kuuluvates 

andmekogudes (turvalise andmevahetus kihi ehk X-teega liidestunud andmekogudes) olevaid 

isikuandeid teise osapoolega. See tähendab, et iga isik ehk andmesubjekt saab ise otsustada 

oma isikuandmete töötlemise üle ja edastada oma andmeid ettevõtetele, kes pakuvad 

isikuandmetel põhinevaid uudseid ja isikustatud teenuseid. 



Isik annab oma nõusoleku vajaliku andmekomplekti edastamiseks konkreetsele ettevõtjale 

ning selle alusel edastataksegi riigi käes olevad isikuandmed. 

Kokkuvõttes on nõusolekuteenusel kaks omavahel seotud eesmärki: 

- luua inimesele võimalus anda nõusolek oma andmete edastamiseks ettevõtjale ning 

võimaldada kontrollida ja hallata nõusolekuid keskselt,  

- luua ettevõtetele võimalus kasutada inimese nõusolekul nende andmeid uute teenuste 

arendamiseks ja pakkumiseks. 

Oluline on rõhutada, et nõusolekuteenuse kasutamine ning nõusolekute andmine on isikule 

alati vabatahtlik. Isikul on võimalik nõusolekuid anda, neid hallata ja tagasi võtta ning vaadata 

tema nõusolekutega seotud informatsiooni teabeväravas – eesti.ee. 

2. Millised on nõusolekuteenuse sisulised ja tehnilised nõuded? 
 

Nõusolekuteenuse tehniline lahendus näeb esialgu ette, et nõusoleku andmise võimalus on 

Eesti isikukoodiga täisealistel täieliku teovõimega füüsilistel isikutel. Nõusolekuteenuses 

toimub automaatne teovõime kontroll rahvastikuregistrist, mis piirab teovõimetul isikul 

nõusolekuid anda. Kui see lahendus osutub edukaks, on tõenäoline laiendada nõusoleku 

andmise võimalusi.  

Enne kui andmesubjekt annab oma nõusoleku, esitatakse talle kindel teave selle kohta, et kes 

on andmesaaja ehk näiteks ettevõte ja andmeandja ehk konkreetne andmekogu vastutav 

töötleja, edastatavate isikuandmete liigid, töötlemise õiguslik alus ja nõusoleku kehtivuse aeg, 

samuti teave, et isik saab oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. 

Andmekogu vastutav töötleja kontrollib andmesubjekti nõusoleku olemasolu ja kehtivust enne 

isikuandmete väljastamist. 

Andmete väljastamisel lähtutakse riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogude põhiandmetest. 

See tähendab, et kui soovi korral soovitakse näiteks retseptide andmeid, siis väljastatakse need 

retseptikeskusest mitte tervise infosüsteemist (kui viimase kaudu). 

Nõusolekuteenuse kasutamise eelduseks on andmesaajal ehk ettevõttel kohustus liituda X-

teega, mis tagab turvalise andmevahetuse ühest andmekogust teise. X-tee teenuse kasutamiseks 

sõlmivad ettevõte ja andmekogu vastutav töötleja omavahel ka andmeteenuse kasutamise 

kokkuleppe.  

Nõusolekuteenuse tehniliste juhistega saad lähemalt tutvuda siin. 

Täna nõusolekuteenust rakendavate andmekogude ülevaade on kajastatud Riigi Infosüsteemi 

Ameti kodulehel, lähemalt saad tutvuda siin. 

3. Rakendatud näiteid  
 

Täna on nõusolekuteenus rakendatud peaasjalikult finantsvaldkonnas. Lähiaastatel on kavas 

valdkondi laiendada. Täna kasutab nõusolekuteenust 20 ettevõtet, kes saavad seeläbi füüsilise 

isiku maksuandmed maksukohustlaste registrist.  Näiteks on 2022. aasta seisuga antud üle 100 

000 nõusoleku. 

https://www.ria.ee/riigi-infosusteem/inimkeskne-andmehaldus/nousolekuteenus
https://www.ria.ee/riigi-infosusteem/inimkeskne-andmehaldus/nousolekuteenus


4. Nõusolekuteenuse positiivne mõju 
 

Eesti Maksu- ja Tolliameti tagasiside kohaselt on nõusolekuteenuse kasutusele võtmise 

positiivsed märksõnad - selgus, läbipaistvus ning turvalisus. Tänane nõusolekuteenus on nimelt 

läbipaistvam - inimesed saavad pärast nõusoleku andmist selle mugavalt tagasi võtta ning nad 

omavad ülevaadet ehk teadmist, et kellele või millele nad oma nõusoleku annavad või andsid. 

Need on kõik olulised komponendid isikute nõusolekute mugaval haldamisel. Keskne ja 

ühtsetel standarditel põhinev teenus tagab nõusolekute lihtsa kontrolliportsessi ja 

usaldusvääruse.  

 

Keskne nõusolekute haldus võimaldab isikul oma nõusolekuid keskselt ja ühest kohast hallata 

ning teistel osapooltel neist ühest kohast kontrollida (andmekogude vastutavad töötlejad ning 

ettevõtjad). Inimese seisukohast on nõusolekuteenusel mitmeid häid omadusi: 

• mugav – nõusoleku andmine toimub alati ühes usaldusväärses keskkonnas, olenemata 

teenusepakkujast, 

• läbipaistev – nõusolekud ning nende kasutusajalugu on ühest kohast kättesaadavad ning 

hallatavad, 

• turvaline – nõusolekuid säilitatakse kõrge turvatasemega riiklikus andmekogus. 

5. Peamiselt esinevad küsimused 
 

5.1. Millist nõusolekut silmas peetakse? 

Nõusolek on piiritletud tingimustega tahteavaldus. Selle all on silmas peetud isikuandmete 

kaitse üldmääruse artikli 4 punktis 11 sätestatud nõusolekut, mis peab olema vabatahtlik, 

konkreetne, teadlik ja ühemõtteline. Tegemist peab olema seega selge ja arusaadava 

tahteavaldusega, millega andmesubjekt oma isikuandmeid edastata lubab. Nõusolekuteenuses 

esitatakse andmesubjektile enne nõusoleku andmist vajalik info, et nõusolek vastaks 

eelviidatud tingimustele. 

5.2. Kas nõusolekuteenus on midagi uut või saab isik ka täna sarnast õigust teostada?  

Inimesel on juba praegu isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 15 alusel õigus küsida 

andmekogude vastutavatelt töötlejatelt temaga seotud isikuandmete väljastamist ja tal on vaba 

voli otsustada, kellele ta oma isikuandmeid edastada sooviks. Täna väljastatakse isikuandmed 

üldjuhul avalduse alusel ja e-kirjaga, ent see moodus on ajakulukas ja ebamugav. Edaspidi on 

võimalik seda õigust teostada mugaval viisil. 

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 20 alusel võib nõuda ka andmete ülekandmist. Kuigi 

sellekohane kohustus on ette nähtud vaid teatud juhtudel ja viidatud määruse alusel see avalikes 

huvides oleva ülesande või avaliku võimu teostamise käigus kogutud andmete korral ei 

kohalduks, ei ole selle õiguse teostamine välistatud, kui see võimalus konkreetse andmekogu 

andmete ülekandmiseks ette nähakse. Ka seda võimalust soovitakse läbi nõusolekuteenuse 

pakkuma riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogude vahel pakkuma hakata. 



5.3. Miks riik nõusolekuteenust vahendab? 

Riik on huvitatud ettevõtluse toetamisest, uutest majandusliku potentsiaaliga digiriigi teenuste 

arendamisest, isikuandmete teisesest kasutamisest ning Eesti inimestele innovatiivse, hästi 

toimiva ja kasutusmugava digiriigi kogemuse pakkumisest. Keskne nõusolekute haldus 

võimaldab isikul oma nõusolekuid keskselt ja ühest kohast hallata ning teistel osapooltel neist 

ühest kohast kontrollida (andmekogude vastutavad töötlejad ning ettevõtjad). Selline lahendus 

tagab koosvõime erinevate osapoolte vahel, tagades ühtsed nõuded ja standardid, seega parema 

õigusselguse ja teenuse kasutatavuse. 

5.4. Mis on minul, kui erasektori teenusepakkujal vaja teha, et nõusolekuteenusega 

liituda?  

Andmete turvaliseks vahetuseks on vaja liituda X-teega, selleks sõlmitakse liidestumise leping 

Riigi Infosüsteemi Ametiga. Samuti on vaja ühendust võtta andmekogu vastutava või volitatud 

töötlejaga, kellega sõlmitakse andmeteenuse kasutamise kokkulepe X-teel andmete 

vahetamiseks. 

5.5. Kust andmesubjekt näeb oma nõusolekuid? 

Isik näeb ja saab hallata enda nõusolekuid teabeväravast, logides sisse eesti.ee lehel. 

5.6. Kuidas saab andmesubjekt oma nõusoleku tagasi võtta? 

Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb autentida end eesti.ee kaudu ning valida menüüst - minu 

nõusolekud, seejärel avada vastav nõusolek ning see tagasi võtta. Kui isik on oma nõusoleku 

tagasi võtnud, siis lõppeb ka nõusolekuteenusega andmete edastamine. 

5.7. Kust leiab ettevõte info jagatavate andmeteenuste/andmete kohta? 

Hetkel on selline lahendus töös ja on kaalumisel erinevad võimalused. Senikaua leiab antud 

infot Riigi Infosüsteemi Ameti kodulehelt.  

5.8. Kas ettevõte saab info kui nõusolek tagasi võetakse või selle kehtivus lõppeb? 

Kui isik on nõusoleku tagasi võtnud, siis ettevõte andmeid pärida andmekogust enam ei saa.  


