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01.01.2015 jõustunud õiguskantsleri seaduse (ÕKS) muutmise seadusega
1
 lisati õiguskantsleri 

ülesannete hulka järelevalve teostamine põhiõiguste ja –vabaduste järgmise üle täidesaatva 

riigivõimu asutuste poolt varjatult isikuandmete ja nendega seonduva teabe kogumise, 

töötlemise, kasutamise ja järelevalve korraldamisel.  

 

Saamaks esmast ülevaadet jälitusasutuste tööst, viisid minu nõunikud 2014.aastal kooskõlas 

ÕKS §-des 27 ja 28 sätestatuga läbi kontrollkäigud Politsei- ja Piirivalveametisse (edaspidi ka 

PPA), Kaitsepolitseiametisse (edaspidi ka KAPO), Maksu- ja Tolliametisse (edaspidi ka MTA) 

ning Justiitsministeeriumi vanglate osakonda. Kontrollkäikude raames toimunud kohtumistel oli 

eesmärgiks tutvuda eelpool nimetatud asutuste jälitustegevuse õigusega struktuuriüksuste 

töökorralduse (sh jälitusametnike ettevalmistus ja koolitus), jälitusalase statistika ning 

haldusesisese kontrollmehhanismi ülesehitusega jälitustegevuse korraldamisel ja läbiviimisel. 

Kontrollkäikude järel koostati iga jälitusasutuse osas eraldi kokkuvõte (salastatud piiratud 

tasemel riigisaladusena), mis edastati koos ettepanekutega põhiõiguste paremaks tagamiseks 

jälitusasutuste juhtidele.  

 

Leian, et jälitustoimingutega seonduv problemaatika ei saa olla ühiskonnas pideva negatiivse 

alatooniga diskussiooni objekt, mis tähendab, et eelkõige peab vastav õiguslik regulatsioon 

olema selles valdkonnas võimalikult selge, üheselt mõistetav ja praktikas rakendatav. Olen 

korduvalt pidanud vajalikuks rõhutada, et jälitustoimingule allutatud isikute teadmatus nende 

suhtes läbiviidavast toimingust riivab põhiõigusi, sh inimeste võimalust ise otsustada, kas ja 

millises ulatuses tema kohta käivaid andmeid töödeldakse, intensiivsemalt kui mistahes muu 

                                                 
1
 Kättesaadav elektrooniliselt https://www.riigiteataja.ee/akt/122122014002 . 

https://www.riigiteataja.ee/akt/122122014002
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menetlustoimingu teostamine. Nimetatud põhjusel peab ka jälitustegevuse regulatsioon olema 

piisavalt üksikasjalik (konkreetne), välistamaks võimalikke kuritarvitusi ning väärtõlgendustest 

tulenevaid rikkumisi jälitusasutuste ametnike poolt. Eeltoodust tulenevalt analüüsisin põhjalikult 

jälitusasutustes kehtestatud regulatsioone jälitustegevuse korraldamisel ning tegin omapoolsed 

ettepanekud vastavate muudatuste ja täienduste kehtestamiseks jälitustegevuse korraldamiseks 

kehtestatud juhendites, et tagada isikute põhiõiguste parem kaitse. Muuhulgas puudutasid 

jälitusasutuste juhtidele tehtud ettepanekud jälitustegevuse alase kontrolli efektiivsuse ja 

regulaarsuse tagamist. Mul on heameel tõdeda, et jälitusasutused nõustusid minu ettepanekutega 

ning lubasid muuta põhiõiguste paremaks kaitseks vastavaid sätteid oma jälitustegevuse 

kordades. 

 

Ühe peamise probleemina tõusetus kontrollkäikudel aga jälitustegevuse alase statistika 

puudulikkus, mis ei võimaldanud jälitusasutustel nende käsutuses olevate erinevates 

infosüsteemides kajastuvate andmete põhjal esitada Õiguskantsleri Kantseleile tähtajaks küsitud 

statistilist ülevaadet läbiviidud jälitustoimingute arvu (sh kuriteoliikide kaupa), nendega riivatud 

isikute arvu jms kohta. Selgus, et sellist statistikat on jälitusasutustes hetkel võimalik koostada 

vaid n-ö mehhaanilisel teel ehk käsitsi toimikute/toimingute kaupa üle lugemisel. 

 

Alljärgnevaga annan teada kontrollkäikudel esile kerkinud olulisematest tähelepanekutest, 

käsitlemata seejuures riigisaladust puudutavat osa
2
 ning piirdudes pigem üldistavate märkuste ja 

seisukohtadega. Kõigepealt peatun lühidalt jälitusametnike ettevalmistust ja väljaõpet puudutaval 

osal, seejärel käsitlen põgusalt probleeme seoses jälitustegevuse statistikaga, teen ülevaate 

jälitusasutustes kehtestatud jälitustegevuse korraldusest ja kontrollmehhanismidest ning kõige 

lõpuks edastan kontrollkäigul Maksu- ja Tolliametisse üles kerkinud ettepanekud, mis 

puudutavad MTA pädevust jälitustoimingute läbiviimisel. 

 

I Jälitusametnike ettevalmistus ja väljaõpe 

 

Kontrollkäikudel tuvastatu põhjal jälitusasutustes hetkel ühtset spetsiaalset jälitusametnike 

ettevalmistamise ja akadeemilise koolitamise programmi tervikuna loodud ei ole. Teenistust 

alustava jälitusametniku esmase teoreetilise ja praktilise ettevalmistuse tagamine on peamiselt 

struktuuriüksuse (talituse, büroo) juhi vastutusel ning väljaõpe toimub enamikes jälitusasutuste 

struktuuriüksustes peamiselt vanemate kolleegide juhendamisel, jälitusametniku omal initsiatiivil 

läbi teenistuse käigus saadava töökogemuse, samuti spetsiifiliste täiendõppe kursuste ja mõnel 

juhul ka väliskoostöö kaudu. Kaitsepolitseiameti menetlusvaldkonda, Keskkriminaalpolitseisse 

ja ka mõnesse prefektuuri struktuuriüksusse, kus jälitustoimingute osakaal suurem, eelistatakse 

tööle võtta isikuid, kes juba omavad politseilist ettevalmistust või menetlusalast töökogemust 

muus jälitusasutuses. Maksu- ja Tolliametis läbivad uued töötajad enne iseseisvale tööle asumist 

riigisaladuse kaitse koolituse ja võimalusel valdkonnapõhise jälituskoolituse. Ka vanglates 

töötavatel jälitusametnikel on kohustus enne salajaste kaastöötajatega tööle asumist läbida 

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna karistuse täideviimise talituse ja sisekontrolli talituse 

poolt kooskõlastatud koolitus. 

 

Ametnike täiendkoolituste läbiviimise regulaarsus on jälitusasutustes erinev. Üldjuhul toimuvad 

need vastavalt vajadusele vahetult enne muudatusi vastavates õigusaktides, kusjuures 

koolitajateks üritatakse peaasjalikult leida oma ala häid praktiseerivaid spetsialiste nii politsei- 

kui kohtusüsteemist ja prokuratuurist.  

 

                                                 
2
 Vabariigi Valitsuse 03.01.2013 määruse nr 3 „Jälitustoimiku pidamise ja säilitamise kord“ § 6 lõike 1 alusel 

kehtestatud jälitustegevuse korrad (juhendid) on kõigis jälitusasutustes salastatud piiratud (KAPO-s ka kõrgemal) 

tasemel riigisaladusena, mistõttu on käesolevast ülevaatest välja jäetud neid akte analüüsiv osa. 
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Pean positiivseks, et üha enam on jälitusasutustes tõusmas nende koolituste osakaal, kus 

käsitletakse põhiõiguste ja –vabaduste, sh isikuandmete töötlemise ja kaitsmisega seonduvaid 

küsimusi. Näiteks toimuvad PPA-s koolitused erinevate andmebaaside ja neis sisalduva 

informatsiooni õiguspärase kasutamise tagamiseks isikuandmete töötlemisel lähtuvalt 

isikuandmete kaitse seaduse (IKS) nõuetest. Lõuna prefektuuris korraldatakse kindla programmi 

alusel toimuvat sisekoolitust „Kuritegude avastamine“, mis koosneb seitsmest moodulist ning 

alates kolmandast moodulist on õppetöö suunatud jälitustoimingute planeerimisele ja 

läbiviimisele. Isikute põhiõiguste ja –vabaduste kaitset käsitletakse koolituse III-V moodulis, kus 

suur osakaal pühendatakse muuhulgas ultima ratio ning proportsionaalsuse põhimõtte avamisele. 

Koolitust on ka edaspidi kavas korraldada iga-aastaselt ning seda viiakse osaliselt PPA 

koolituskavva lülitatuna läbi ka teiste prefektuuride ametnikele. Põhiõiguste ja –vabaduste 

temaatikale panustamist peetakse koolituste läbiviimisel oluliseks ka teistes jälitusasutustes
3
.  

 

II Jälitustegevuse statistika 

 

Kontrollkäikude ettevalmistamisel küsisin jälitusasutustelt statistilisi koondandmeid 2013.aastal 

alustatud kriminaalmenetlustes jälitustoimingute teostamise ja kõikides menetluses olevates 

kriminaalasjades 2013.a. teostatud jälitustoimingute kohta (lubade arv, teostatud toimingute arv, 

toimingule allutatud isikute arv). Nagu ülalpool juba märkisin, tuleb tunnistada, et hetkel 

Justiitsministeeriumi poolt kogutav ja koostatav üleriigiline jälitusalane statistika eelkirjeldatud 

minu soovitud andmeid täies mahus ei kajasta, mistõttu oli vajaliku statistika läbiviidud 

jälitustoimingute arvu, nendega riivatud isikute arvu jms kohta koostamine jälitusasutustes 

võimalik vaid n-ö mehhaanilisel teel ehk käsitsi toimikute/toimingute kaupa üle lugemisel. 

Loodetavasti parandab jälitusalase statistika kogumisel olukorda 2015.aastal rakenduv jälituse 

infosüsteem JÄTIS, kuna minu hinnangul on riigil kohustus omada sedavõrd tundlikus 

põhiõiguste riive valdkonnas võimalikult täpset ülevaadet. 

 

III Jälitustegevuse korraldus ja asutusesisene kontroll 

 

Kontrollkäikudel saadud informatsiooni põhjal ei tuvastanud ma olulisi puuduseid Politsei- ja 

Piirivalveametis, Kaitsepolitseiametis, Maksu- ja Tolliametis ning Justiitsministeeriumi vanglate 

osakonnas kehtestatud jälitusalastes regulatsioonides.  

 

Kooskõlas Vabariigi Valitsuse 03.01.2013 määruse nr 3 „Jälitustoimiku pidamise ja säilitamise 

kord“ § 6 lõikes 1 sätestatuga käideldakse jälitustoimikut ja selles sisalduvat teavet vastavalt 

jälitusasutuse juhi kehtestatud korrale. Kõikides kontrollitud jälitusasutustes on eelnimetatud 

jälitustegevuse kord ka nõuetekohaselt kehtestatud.  

 

Olen seisukohal, et õiguspärase ning muuhulgas isikute põhiõigusi ja –vabadusi arvestava 

tegevuse isikuandmete varjatud töötlemisel (sh jälitustoimingute teostamisel) tagab eelkõige 

piisava kontrolli olemasolu jälitusasutustes enestes. Seepärast seadsin kontrollkäikudel üheks 

eesmärgiks hinnata ja analüüsida jälitusasutuste haldusesisese kontrollmehhanismi ülesehitust 

jälitustegevuse korraldamisel ja läbiviimisel. 

 

Politsei- ja Piirivalveametis teostatakse kontrolli jälitustegevuse üle vastavalt peadirektori või 

prefektuurides prefekti poolt kehtestatud teenistusliku kontrolli kavale. Seejuures viiakse 

jooksvalt ning eri tasanditel läbi nii jälitustoimikute, jälitustegevust sätestavate õigusaktide 

täitmise, erikulude kasutamise kui ka andmebaaside kasutamise kontrolli. Lisaks sellele 

                                                 
3
 Nt vanglates on nimetatud temaatikale pühendatud ka õpik „Inim- ja põhiõigused vanglas“. Margot Olesk. 

Justiitsministeerium 2010. 
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toimuvad vastavalt tekkinud vajadusele kontrollid (auditid) jälitustegevuse valdkonnas ka 

teenistusliku kontrolli kava väliselt. 

 

Ka Kaitsepolitseiametis ning Maksu- ja Tolliametis on selgelt sätestatud jälitustegevuse kontrolli 

erinevad tasandid. Lisaks nn igapäevasele, vastavate struktuuriüksuste juhtide poolt teostatavale, 

kontrollile jälitusametniku tegevuse üle jälitustoimikute menetlemisel,  kontrollitakse menetluses 

olevaid jälitustoimikud, sh jälitustegevuse põhjendatust regulaarselt peadirektori ja 

menetlusvaldkonna peadirektori asetäitja poolt (KAPO) või peadirektori poolt moodustatud 

komisjoni poolt (MTA). 

 

Erinevalt teistest jälitusasutustest oli Justiitsministeeriumi vanglate osakonnas ja vanglates 

kontrollkäigu tegemise ajal kehtiv asutusesisene jälitustegevuse kontroll oma olemuselt 

ühetasandiline: sisuliselt kogu reaalne vastutus vanglates teostatava jälitustegevuse 

seaduslikkuse tagamisel oli pandud vangla julgeolekuosakonna juhatajale või sisekontrolli 

peaspetsialistile. Ehkki võrreldes teiste jälitusasutustega on vanglate osakonna ja vanglate poolt 

läbiviidavate jälitustoimingute maht väike
4
 ning sellest tulenevalt võib ka ühetasandiline 

kontrollmehhanism olla tegelikkuses piisav, pidasin siiski vajalikuks ettepaneku tegemist 

vanglates vähemalt kaheastmelise asutusesisese kontrolli (kooskõlastuskohustuse) 

kehtestamiseks jälitustoimingute seaduslikkuse ja põhjendatuse ning isikute põhiõiguste järgmise 

üle. 

 

IV Maksu- ja Tolliameti pädevusest jälitustoimingute läbiviimisel 

 

Maksu- ja Tolliamet on kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) §126
2 

lõikes 1 loetletud 

jälitusasutusena, mille iseseisva tegevuse võimalused on aga piiratud. KrMS § 126
3
 lg 1 alusel 

võib MTA jälgida varjatult isikut, asja või paikkonda, koguda varjatult võrdlusmaterjali ja teha 

esmauuringuid, teostada varjatult asja läbivaatust ning asendada selle varjatult. Ülejäänud 

jälitustoimingute läbiviimiseks peavad nad selle teostamise taotlema aga Politsei- ja 

Piirivalveametilt või Kaitsepolitseiametilt. Nii ei võimalda kehtiv seadus MTA-l vaadata 

varjatult läbi postisaadetist, vaadata või kuulata salaja pealt teavet, matkida kuritegu ning 

kasutada politseiagenti.  

Leian, et maksu- ning tolli- ja narkokuritegude spetsiifikat arvestades (tegemist sageli keerukate, 

mitme vahelüliga ja reaalse majandustegevusega põimunud kuriteoskeemidega; kõrge juriidilise 

taseme ja toega kurjategijad; kuritegude toimepanemise protsessi pikaajalisus, toimepanemise 

erinevad etapid, mis muutuvad ajas ja ruumis ning mis on  reeglina peidetud legaalse tegevuse 

taha jne)  ei ole efektiivne, ressursikasutuse mõttes otstarbekas ega ka vastutuse ning põhiõiguste 

kaitse seisukohalt põhjendatud olukord, kus väga kaaluka osa MTA jälitusalasest tööst peavad 

ära tegema jälitusasutused, kes igapäevaselt maksu- ja tollikuritegudega kokku ei puutu.  MTA 

piiratud pädevusega jälitustoimingute teostamisel kaasnevad mitmed probleemid: nii tuleb 

jälitustoimingute puhul, mille tegemiseks esitatakse taotlus PPA-le või KAPO-le, arvestada 

nimetatud asutuste töökorralduse, ressursside ning prioriteetidega. Ehkki kontrollkäigul 

kinnitasid MTA esindajad, et koostöö jälitustoimingute tegemise taotlemisel on õiguslikul 

tasandil reguleeritud ning toimib ka hetkel praktikas hästi, tuleb paratamatult arvestada 

operatiivsus- ja efektiivsuskadudega ning vastutuse hajumisega. Ka MTA jälitustoimingute 

statistilised näitajad võiks eeldada jälitustoimingute iseseisva läbiviimise võimekuse 

väljaarendamist
5
.  

 

                                                 
4
 2013.a. alustati vanglates menetlust kokku 7 jälitustoimiku raames (neist 2 tagaotsimiste kohta), 5-l juhul kuulati 

salaja pealt teavet (6 isiku suhtes) ning ühel juhul tehti positsioneerimist, lisaks kuulati kahel juhul salaja pealt 2 

isiku edastatavat teavet enne 2013.aastat alustatud jälitusmenetluste raames. 
5
 Näiteks 2013.a. oli MTA jälituslubade koguarv 949. 
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Riigikogu 09.06.2010 heakskiidetud otsusega ”Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018”
6
 

seatakse eesmärgiks tõhustada võitlust organiseeritud kuritegevusega - Kuna ühiskonnale 

tekitavad kõige suuremat kahju organiseeritud kuritegevus, sealhulgas majandus-, 

korruptsiooni-, küber- ja inimkaubanduse kuriteod, ning isikuvastased kuriteod, sealhulgas 

perevägivald, siis tuleb kõrgendatud tähelepanu pöörata nimetatud kuritegude ennetamisele ja 

reageerimisele. Organiseeritud kuritegevusega paremaks võitluseks tuleb põhirõhk panna 

kriminaaltulu konfiskeerimisele; arendada majandus- ja korruptsioonikuritegude uurimise 

suutlikkust; võidelda eri liiki küberkuritegevusega. 

Ka Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis aastateks 2011-2015 seati eesmärgiks täiendavate 

abinõude rakendamine maksupettuste vastases võitluses. 

 

Seega kaldun toetama MTA poolt kontrollkäigul avaldatud seisukohta, mille kohaselt on maksu- 

ja tollikuritegude avastamisel ning tõendite kogumisel edu aluseks võimekus hankida tõendeid 

kõigi seaduses sätestatud võimaluste, sh ka KrMS §-des 126
6
, 126

7
 ja 126

8
 sätestatud 

jälitustoimingutega. Tehniline võimekus (v.a üldkasutatava elektroonilise side võrgu kaudu 

edastatavate sõnumite pealtkuulamiseks) ja ametnike erialased teadmised nimetatud 

jälitustoimingute läbiviimiseks on MTA-l enda kinnitusel üldjuhul olemas. Ehkki tegemist on 

isikute põhiõigusi enim riivavate jälitustoimingutega, ei kaasneks nende teostamise pädevuse 

laiendamisega Maksu- ja Tolliametile isikute põhiõiguste kaitse halvenemist, kuna 

jälitustoiminguid tehakse jätkuvalt igal juhul kriminaalmenetlust juhtiva prokuröri taotlusel ning 

eeluurimiskohtuniku loal.  

 

Eeltoodud asjaoludele tuginedes ja arvestades Maksu- ja Tolliametisse tehtud kontrollkäigu 

raames mulle tehtud ettepanekuid soovitan kaaluda kriminaalmenetluse seadustiku (eelkõige 

KrMS § 126
3
) sätete muutmist tulevikus selliselt, et Maksu- ja Tolliametil oleks maksu- ja 

tollikuritegude avastamiseks ning neis tõe väljaselgitamiseks võimalik iseseisvalt teostada ka 

KrMS §-des 126
6
, 127

7
 ja 126

8
 sätestatud jälitustoiminguid. See vähendaks hetkel MTA taotlusel 

toiminguid teostavate jälitusasutuste (PPA, KAPO) töökoormust (sh koormust eelarvelistele 

vahenditele) ning, mis veelgi olulisem, võimaldaks jälitustoimingute käigus kogutud 

informatsiooni koondada ja säilitada toimingu initsieerinud jälitusasutuses, mis omakorda 

vähendab selle väärkasutuse riske ning tõhustab järelevalve teostamist. 

 

V Kokkuvõte 

 

Riigi sisemise rahu tagamisel on teatud juhtudel (eelkõige kuritegude avastamisel ja 

tõkestamisel) isikute põhiõigustele andmete varjatud töötlemise käigus riivete tekitamine 

vältimatu. See peab aga toimuma kooskõlas Eesti Vabariigi Põhiseadusega, Inimõiguste ja 

põhivabaduste kaitse konventsiooniga, kriminaalmenetluse seadustiku ja muude valdkonda 

reguleerivate õigusaktidega,  lähtuma ultima ratio põhimõttest ja olema proportsionaalne 

taotletava eesmärgiga. Õiguskantsleri rolliks on sõltumatu ja tasakaalustava institutsioonina 

osundada võimalikele kitsaskohtadele jälitustegevuse planeerimise ja läbiviimise protsessides, sh 

nii põhiseaduslike põhimõtete järgimise kui ka näiteks jälitustoiminguga riivatud isikute 

teavitamistega seonduva problemaatika osas. Seetõttu pean edasises järelevalvetegevuses 

oluliseks ülevaate saamist KrMS §126
3 

loetletud jälitustoimingute rakendamispraktika kohta, 

lisaks vajab hindamist jälitusasutuste poolt  erinevate andmekogude ja registrite kasutamine ning 

nendesse päringute tegemine isikuandmete kaitse seaduse nõuetest lähtuvalt, kuna eeltoodud 

viisil saadud andmete kasutamine on sageli kriminaalmenetluse lahutamatuks osaks. 

 

                                                 
6
 Kättesaadav http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&enr=663TK&koosseis=11  

http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&enr=663TK&koosseis=11
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Pean eriti oluliseks ombudsmani järelevalve käigus ka edaspidi kontrollida ja analüüsida jälitus- 

aga ka julgeolekuasutustes põhiõiguste ja –vabaduste tagamise põhimõtete ning hea halduse tava 

järgimist, hinnates kehtestatud regulatsioonide piisavust ja ajakohasust, samuti olemasolevate 

kontrollimeetmete efektiivsust. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Indrek Teder 

 

 


