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EELNÕU 

05.11.21 

 

Haldusmenetluse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste 

seaduste muutmise seadus 
 

§ 1. Haldusmenetluse seaduse muutmine 

 

Haldusmenetluse seaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 7 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „,kui see on haldusorganil olemas“; 

 

2) seaduse 1. peatüki 2. jagu täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses: 

 

„§ 71. Automaatse haldusmenetluse erisused 

 

(1) Automaatne haldusakt või muu dokument antakse või automaatne toiming sooritatakse 

infosüsteemi vahendusel ilma haldusorgani nimel tegutseva isiku vahetu sekkumiseta. 

 

(2) Haldusakti võib anda automaatselt, kui haldusakti andmise õiguslik alus ei sisalda 

määratlemata õigusmõisteid ega haldusorgani kaalutlusõigust ja kui automaatse haldusakti 

andmise õigus on sätestatud seaduses.   

 

(3) Kohaliku omavalitsuse haldusorgan võib anda haldusakti automaatselt, kui haldusakti 

andmise õiguslik alus ei sisalda määratlemata õigusmõisteid ega haldusorgani kaalutlusõigust 

ja kui automaatse haldusakti andmise õigus on sätestatud seaduses või käesoleva seaduse § 90 

lõike 2 alusel antud määruses. 

 

(4) Kui haldusorgan rakendab selgitamiskohustuse täitmiseks või menetlusosaliselt ütluse, 

arvamuse või seletuse küsimiseks automaatseid dialoogisüsteeme, tuleb tagada 

menetlusosalisele või taotluse esitamist kaaluvale isikule võimalus suhelda soovi korral 

dialoogisüsteemi asemel haldusorgani nimel tegutseva isikuga ning menetlusosalist või taotluse 

esitamist kaaluvat isikut sellest võimalusest teavitada.   

 

(5) Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel põhineva, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 

selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 

(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 04.05.2016, lk 1–88) artikli 4 punkti 4 tähenduses 

profiilianalüüsil põhineva haldusakti andmisel või toimingu sooritamisel peab haldusorgan 

tagama, et profiilianalüüsis kasutatav loogika  oleks matemaatiliselt või statistiliselt 

nõuetekohane, võtma vajalikke meetmeid diskrimineerimise ärahoidmiseks ja tagama 

üldmääruses ette nähtud profiilianalüüsist teavitamise.“; 

 

3) paragrahvi 14 lõiget 7 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses: 

 

„Taotluse automaatse läbi vaatamata jätmise korral kohaldatakse automaatse haldusakti 

vormistamise ja põhjendamise nõudeid.“; 

 

4) paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 
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„(11) Soodustava haldusakti andmiseks või soodustava toimingu sooritamiseks võib 

haldusorgan omal algatusel alustada haldusmenetlust taotlust ennetavalt, kui see on ette nähtud 

seaduses ning kui sellise haldusakti või toimingu adressaat ei ole keelanud oma isikuandmete 

töötlemist sellel eesmärgil.“; 

 

5) paragrahvi 55 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses: 

 

„(41) Automaatses haldusaktis tuleb märkida, et tegemist on automaatselt antud haldusaktiga. 

Automaatse haldusakti puhul ei kohaldata nõuet märkida haldusorgani juhi või tema volitatud 

isiku nimi ja allkiri.“;  

 

6) seadust täiendatakse §-ga 561 järgmises sõnastuses: 

 

„§ 561. Haldusaktis automatiseeritud andmetöötlusest teavitamine  

 

(1) Haldusaktis nimetatakse riigi andmevahetuskihiga liitunud nende andmekogude nimetused, 

milles sisalduvaid isikuandmeid haldusakti andmisel kasutati. 

 

(2) Profiilianalüüsil põhinevate üksikotsuste puhul tuleb haldusaktis märkida, et 

haldusmenetluses rakendati isiku suhtes profiilianalüüsi. Profiilianalüüsi rakendamise korral 

selgitatakse haldusaktis profiilianalüüsi loogikat või märgitakse, kus sellega tutvuda saab. 

 

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud teabe puudumine ei mõjuta haldusakti 

kehtivust ega vaidlustamise tähtaega ega too kaasa muid tagajärgi haldusakti õiguspärasusele.“. 

 

§ 2. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine  

 

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse 1. peatükki täiendatakse §-dega 51 ja 52 järgmises 

sõnastuses: 

 

„§ 51. Haldusmenetluse erisus 

 

Eesti Töötukassa võib haldusmenetluse läbi viia menetlusosalise arvamust ja vastuväiteid ära 

kuulamata, kui töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise 

registri andmetest ei kalduta kõrvale ning puudub vajadus lisaandmete saamiseks. 

 

§ 52. Automaatne haldusakt 

 

(1) Eesti Töötukassal on õigus anda haldusakte automatiseeritult ilma isiku vahetu sekkumiseta 

(edaspidi automaatne haldusakt), kui on olemas piisavalt andmeid otsuse tegemiseks ning 

haldusakti andmise õiguslik alus ei sisalda määratlemata õigusmõisteid ega kaalutlusõigust. 

 

(2) Automaatse haldusakti aluseks olevaid asjaolusid kontrollib Eesti Töötukassa automaatselt 

infosüsteemis töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise 

registri andmete alusel. 

 

(3) Automaatsete haldusaktide loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.“. 

 

§ 3. Töötuskindlustuse seaduse muutmine 
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Töötuskindlustusseaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) seaduse 1. peatükki täiendatakse §-dega 51 ja 52 järgmises sõnastuses: 

 

„§ 51. Haldusmenetluse erisus 

 

Töötukassa võib haldusmenetluse läbi viia menetlusosalise arvamust ja vastuväiteid ära 

kuulamata, kui töötuskindlustuse andmekogu andmetest ei kalduta kõrvale ning puudub vajadus 

lisaandmete saamiseks. 

 

§ 52. Automaatne haldusakt 

 

(1) Töötukassal on õigus anda haldusakte automatiseeritult ilma isiku vahetu sekkumiseta 

(edaspidi automaatne haldusakt), kui on olemas piisavalt andmeid otsuse tegemiseks ning 

haldusakti andmise õiguslik alus ei sisalda määratlemata õigusmõisteid ega kaalutlusõigust. 

 

(2) Automaatse haldusakti aluseks olevaid asjaolusid kontrollib töötukassa automaatselt 

infosüsteemis töötuskindlustuse andmekogu andmete alusel. 

 

(3) Automaatsete haldusaktide loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.“; 

 

2) paragrahvi 23 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks. 

 

§ 4. Töövõimetoetuse seaduse muutmine 

 

Töövõimetoetuse seaduse 1. peatükki täiendatakse §-dega 41 ja 42 järgmises sõnastuses: 

 

„§ 41. Haldusmenetluse erisus 

 

Eesti Töötukassa võib haldusmenetluse läbi viia menetlusosalise arvamust ja vastuväiteid ära 

kuulamata, kui töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogu andmetest ei kalduta 

kõrvale ning puudub vajadus lisaandmete saamiseks. 

 

§ 42. Automaatne haldusakt 
 

(1) Eesti Töötukassal on õigus anda haldusakte automatiseeritult ilma isiku vahetu sekkumiseta 

(edaspidi automaatne haldusakt), kui on olemas piisavalt andmeid otsuse tegemiseks ning 

haldusakti andmise õiguslik alus ei sisalda määratlemata õigusmõisteid ega kaalutlusõigust. 

 

(2) Automaatse haldusakti aluseks olevaid asjaolusid kontrollib Eesti Töötukassa automaatselt 

infosüsteemis töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogu andmete alusel. 

 

(3) Automaatsete haldusaktide loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.“. 

 

§ 5. Seaduse jõustumine 

 

Käesolev seadus jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril. 
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Jüri Ratas 

Riigikogu esimees 

 

Tallinn, 2021. a 

Algatab Vabariigi Valitsus  2021. a 

 

Vabariigi Valitsuse nimel  

(allkirjastatud digitaalselt) 
 

Valitsuse nõunik 
 

 

 


