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AUTOMAATSED SIHITUD TOETUSED – TEEKAART
TAGAMAKS ÕIGUSPÄRASED OTSUSED

1. Seaduslik alus 
automaatse haldusakti 

vastuvõtmiseks

2. Seaduslik alus 
isikuõigustesse 
sekkumiseks ja 
isikuandmete 
töötlemiseks

3. Haldusmenetluse 
kaitsemeetmed ja 

kaebeõigus
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Tagada, et on olemas seaduslik alus automaatse haldusakti vastuvõtmiseks:

• vastuvõetud on eelnõu 634 SE haldusmenetluse seaduse muutmiseks ehk
automaatse haldusmenetluse seadus; ja

• eriseaduses on selliseks otsuseks alus (nt sarnaselt maksukorralduse 
seadusele, keskkonnatasude seadusele või töötuskindlustusseaduse §-le 
23 lg 4).

Hinnata, et vajaliku otsuse tegemiseks oleks:

• piisavalt andmeid otsuse tegemiseks; ning

• puuduks kaalutlusruum, hindamisruum ja määratlemata õigusmõisted. 
Kui eksisteerib kaalutlusõigus, siis eriregulatsioon juhuks, kui normis on kaalutlusõigus, 
hindamisvõimalus või määratlemata õigusmõiste – siis tuleb tüüpjuhud kirja panna halduseeskirja

Proaktiivse teenuse korral tuleb hinnata eraldi põhiseaduspärasust

• … sest meil igaühel on põhiõigus elada ilma riigi omaalgatusliku
sekkumiseta ning selle õiguse vastu tuleb hinnata saadavat kasu,, mõju
ja riske. 
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Inimõiguste mõjuhinnang. Algoritmilise
otsustusprotsessi sisseviimisel on tungivalt soovitatav 
läbi viia mõjuhinnang tagamaks, et hinnatud ja 
maandatud põhiõiguslikud väljakutsed ja riskid, mille 
toob kaasa konkreetne automaatne otsustusprotsess.



ALGORITMILISTE 
SÜSTEEMIDE MÕJUDE 
REGULEERIMISE 
VÄLJATÖÖTAMISE KAVATSUS 
(„KRATI VTK“) 
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• Algoritmiline süsteem & 

kõrge riskiga algoritmilise

süsteem

• Kohustused kõigile:

• Üldised kohustused 

põhiõiguste 

tagamiseks (kõik)

• Läbipaistvuse 

tagamine (kõik)

• Kõrge riskiga algoritmiga

seonduvad:

• Põhiõiguste mõjude 

hindamine

• Õigusvastaseks

muutumise vältimise

kohustus



INIMÕIGUSTE
MÕJUHINNANG
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Algoritmi
usaldus-väärsust

tuleb
demonstreerida

Õiguste
austamine

Demokraat-
likud

väärtused

Inim-
õigused

Eetilised
valikud

Läbi-paistvus

Läbi
elutsüktli
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Inimõiguste mõjuhinnang. Algoritmilise
otsustusprotsessi sisseviimisel on tungivalt soovitatav läbi viia 
mõjuhinnang tagamaks, et hinnatud ja maandatud 
põhiõiguslikud väljakutsed ja riskid, mille toob kaasa 
konkreetne automaatne otsustusprotsess 1.

Seaduslik aluse tuvastamine isikuandmete
töötlemise puhul. Hinnata, mis on isikuandmete töötluse 
õiguslikuks aluseks - kas "avalikes huvides oleva ülesande 
täitmine" (määruse (EL) 2016/679 (IKÜM) art 6 lg 1 p e) või 
juriidilise kohustuse täitmine (IKÜM art 6 lg 1 p 2). 

Andmekaitsealane mõjuhinnangu koostamine on 
soovitatav ning paljude juhtudel kohustuslik vastavalt IKÜM 
artiklile 35 (või IKS §-le 38 õiguskaitseasutuste korral).

Tagada isikute õigused, s.h. õigus vahetule kontaktile.
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Väärad tulemused. Hinnata ja kirjendada automatiseeritud 
profileerimise väära tulemuse vältimiseks võetavad meetmed (vt ka 
ülal: inimõiguste ja andmekaitseline mõjuhinnang) ning tagada 
meelevaldsuse ärahoidmiseks haldusmenetluse enda raames
praktiliselt teostatavad piirid.

Haldusmenetluse põhimõtete kohaldamine

• Seaduse ülimuslikkus

• Riik v eraõiguslik isik – privatiseerimine

• Erapooletus

• Kaalutlusõigus ja hindamisruum

• Õiglane menetlus ja uurimispõhimõte

• Põhjendamiskohustus v läbipaistvus v selgitatavus
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Väärad tulemused. Hinnata ja kirjendada automatiseeritud 
profileerimise väära tulemuse vältimiseks võetavad meetmed (vt ka ülal: 
inimõiguste ja andmekaitseline mõjuhinnang) ning tagada 
meelevaldsuse ärahoidmiseks haldusmenetluse enda raames praktiliselt
teostatavad piirid.

Haldusmenetluse põhimõtete kohaldamine

• Seaduse ülimuslikkus

• Riik v eraõiguslik isik – privatiseerimine

• Erapooletus

• Kaalutlusõigus ja hindamisruum

• Õiglane menetlus ja uurimispõhimõte

• Põhjendamiskohustus v läbipaistvus v selgitatavus

Tagada tuleb isikute kaebeõigus, seda nii: 

• isikutele, kellele toetus määrati. Proaktiivse teenuse puhul tuleb 
tagada võimalus hüvest edaspidi loobuda, samuti keelata enda 
andmete sel eesmärgil töötlemine;

• isikutele, kellele toetust ei määratud. 
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