
 

TEAVITUSLEHT 

 

Lähtuvalt isikuandmete kaitse seaduse § 33 lg 1 punkti 5 alusel, mis käsitleb Andmekaitse 

Inspektsiooni soovituslike juhised seaduse rakendamise kohta, on alates 9. aprillis 2013. aastast 

Andmekaitse Inspektsiooni poolt välja antud juhis kaamerate kasutamise kohta.  

Kaamerate kasutamise juhendis ptk 12.2 alusel, mis käsitleb filmimist ja pildistamist koolides 

ja lasteasutustes, on sätestatud järgmised punktid: 

 Kool ja muu lasteasutus on eelduslikult üldiselt avalik koht, kus igaüks, nii laps kui 

täiskasvanu, füüsiline kui juriidiline isik, võib filmida ja pildistada käesoleva juhendi 

punktis 3 (käsitleb avalikus kohas salvestamist) kirjeldatud reeglite kohaselt. See 

tähendab, et koolis ja lasteasutuses võib ilma laste ja lastevanemate nõusolekuta 

avalikustamise eesmärgil pildistada-filmida, kuid filmitavaid tuleb teavitada nii, et 

nad saavad vabalt langetada otsuse, kas soovivad kaamera ette jääda või mitte.  

 Samuti võivad lapsevanemad ja kõik teised inimesed (aga mitte juriidilised isikud!) 

lasteasutuses ja koolis pildistada ja filmida oma enda tarbeks ilma, et selleks oleks vaja 

kelleltki luba küsida. Kuid enda tarbeks tehtud pilte ja videosid ei või hiljem ilma 

pildilt/videolt nähtuva inimese nõusolekuta internetti üles laadida.  

 Näited sellest, mis on eeltoodust tulenevalt keelatud:  

o Õpilane ei või internetti üles laadida kaasõpilastest või õpetajatest salaja tehtud 

videot.  

o Õpilane ei või salvestada internetti üles laadida ega mitte õppeotstarbelist 

materjali ega kooli territooriumil toimunut videot sõltumata sellest, kas ta tegi 

selle video varjatult või avalikult.  

Koolid ja lasteasutused peavad hea seisma selle eest, et keegi lapsi õigusvastaselt või lapsi 

ilmselgelt kahjustavalt ei filmiks.  

Kuivõrd kooli ja muude lasteasutuste territooriumil on alaealised, kes ei tarvitse osata hinnata 

salvestamise eesmärke ja tagajärgi ega teada oma õigusi, ning ei saa seetõttu langetada ka 

teadlikku otsust kaamera vaatevälja jäämise kohta. Samasugune olukord on ka selliste asutuste 

puhul, mis on seotud piiratud teovõimega täisealiste inimestega – nt psühhiaatriahaigla, aga ka 

vanadekodu, hooldekodu. Seetõttu on oluline, et laste filmimine toimuks kooli, lasteasutuse või 

lapsevanema teadmisel, kes saavad siis otsustada, kas filmimine ikka on laste huvidega 

kooskõlas.  

Kooli või lasteasutuse enda poolt lastest tehtud fotode avalikustamise osas (nt kooli 

kodulehel) soovitab Andmekaitse Inspektsioon väga hoolikalt kaaluda, kas on vajalik 

avalikustada kõikide koolis käivate laste fotod. Selline avalikustamine võib ohustada laste 

turvalisust. Kindlasti ei tohi laste fotod olla otsingumootoritele avatud. Samal põhjusel ei luba 

Andmekaitse Inspektsioon Internetis avalikustada ka koolis käivate alaealiste õpilaste 



nimekirju. Nimekirja võib avaldada vilistlastest, v. a kui tegemist on erivajadustega laste 

erikooli või eriklassiga.  

12.2. Lapsevanemate nõusolekul 

Alaealise puhul tuleb nõusolek võtta lapse seaduslikult esindajalt, kelleks reeglina on 

lapsevanem. Seejuures tuleb arvestada, et inimene võib nõusoleku igal ajal tagasi võtta. 

Samuti tuleb meeles pidada, et klassiruumis õpilased ja õpetajad vahetuvad.  

Kui nõusolekut eeldavat salvestamist soovib läbi viia muu isik, peab lapsevanema nõusoleku 

saamise peab korraldama ikkagi kool või lasteasutus ise, st kool või lasteasutus ei või anda 

salvestist teha soovivale kolmandale isikule nimekirja lapsevanemate kontaktandmetega, et too 

ise nõusolekud hangiks.  

Nissi Põhikool järgib oma ürituste pildistamisel ja filmimisel hea tava reeglit ning laeb kooli 

üritustest tehtud pildid ja videod kooli kodulehele, kooli Facebooki lehele 

(https://www.facebook.com/NissiPohikool/?fref=ts) ja/või kooli YouTube’i kanalisse (vaade 

vaid lingi alusel, lingi leiab kooli Facebooki lehelt - tagab videode mitte sattumist 

otsingumootoritesse). 

Juhul, kui te ei soovi, et teie laps jääb fotodele (üritustel). Palun teavitada sellest 

klassijuhatajat või huvijuhti. Samuti teavitada ka last, et ta teadlikult ei jääks kaamera 

välja.  

01.09.2016. 


