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SALVESTISTE KORD 

Sissejuhatus  

Õie Lasteaia koosseisus on kaks tegevuskohta järgmistel aadressidel:  

• Võsa 16, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa 

• Kopra tee 4, Uuesalu küla, Rae vald, Harjumaa 

Käesolev kord lähtub heast tavast lasteaia sündmuste jäädvustamisel ning 

Andmekaitse Inspektsiooni juhendmaterjalidest. Arvestades, et Õie lasteaia 

mõlemas tegevuskohas on videovalve, rühmades kaameraga telefonid ning 

tänapäeval on igaühel võimalik fotografeerida, filmida, rakendada diktofoni ning 

valminud salvestisi sotsiaalmeedias koheselt jagada, on määratletud reeglid 

inimeste õiguste ja huvide kaitseks.   

 

1. Lasteaia ühiste sündmuste jäädvustamine ja salvestiste jagamine 

 

1.1. Lasteaia töötajatel ja lapsevanematel on isikuid teavitamata lubatud enda 

tarbeks (mälestuseks) fotografeerida ja filmida lasteaias toimuvaid üritusi 

selleks luba küsimata. 

1.2. Lasteaia üritustel enda tarbeks tehtud salvestisi (foto, film, helisalvestis) ei 

või esiplaanil olevate inimeste ja korraldaja nõusolekuta avaldada ega muul 

moel jagada kolmandatele isikutele.  

1.3. Salvestise avaldamisel tuleb arvestada, et esiplaanil oleva alaealise puhul 

tuleb nõusolek võtta lapse seaduslikult esindajalt (reeglina lapsevanem). 

Kui laps ise salvestise avaldamist ei soovi, tuleb seda arvestada ka 

lapsevanemal.  

1.4. Lasteaia veebilehel või sotsiaalmeedia kontol salvestise avaldamiseks 

antud nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta ja avaldatud salvestis 

kustutatakse esimesel võimalusel, küsimusi esitamata.  

1.5. Kooskõlastust lasteaia veebilehel või rühma sotsiaalmeedia kontol 

salvestise avaldamiseks ei dokumenteerita, kuna avaldatakse vaid head tava 

arvestav salvestis ning ka kustutamise soov võetakse arvesse suulises 

vormis. 
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1.6. Lasteaia avalikel (külalistega väljastpoolt asutust) üritustel tuleb osalejatel 

eeldada avalikku huvi ning sündmuse osalist jäädvustamist avalikustamise 

eesmärgil. Nõusolekut filmimiseks ja pildistamiseks ei küsita ja salvestiste 

avaldamist ei kooskõlastata. 

1.7. Ajakirjanduseetikast lähtudes tuleb ajakirjanikul hinnata, kas salvestise 

avaldamine avalikus meedias on laste huvidega kooskõlas ning nõusolek 

tuleb võtta lapse seaduslikult esindajalt.  

1.8. Salvestised, mida soovitakse jagada või avaldada, ei tohi kahjustada 

salvestisel olevate isikute väärikust ühelgi viisil.  

1.9. Arvestatakse, et tagarea valinud või kaamera ees keelava märguande 

andnud inimese soov on kaamera vaatevälja jäämist vältida.   

1.10. Pildistamise ja filmimisega kaasnevat sagimist on esinejatega sündmustel 

mõistlik vähendada ning soovitav on eelnevalt kokku leppida fotograafi 

ja/või filmija valik ning salvestiste jagamise korraldus.  

1.11. Fotograafi või video tellimisel tuleb tutvuda tema pädevuse ja hinnakirjaga 

enne tellimuse kinnitamist ja lapsevanemate poolt ühiselt tehtud valikutesse 

lasteaed ei sekku.  

2.  Lasteaia igapäevategevuste ning keskkonna pildistamine ja filmimine  

2.1. Lasteaia töötajad peavad hea seisma selle eest, et võõrad isikud lastele ei 

läheneks ja keegi neid õigusvastaselt või ilmselgelt kahjustavalt ei filmiks. 

2.2. Lasteasutuse töötaja võib asutuse territooriumil pildistamise ja filmimise 

katkestada ja nõuda lahkumist, kui tegevus on vastuolus asutuse huvidega. 

2.3. Lasteaialapse pildistamiseks ja filmimiseks ei saa anda nõusolekut lasteaia 

töötaja, sest selleks on volitus vaid lapse seadusjärgsel esindajal.   

2.4. Kui ei ole tegemist avaliku üritusega, tohib lasteaia ruumides filmida ja 

pildistada vaid kaamera vaatevälja jäävate inimeste loal, teavitades neid 

eesmärgist ja salvestise avaldamise kohast.   

2.5. Laste fotografeerimine või filmimine nende privaatsust rikkudes (pesuväel, 

tualettruumis, halvas tujus vms), on rangelt keelatud kõigil isikutel.   

2.6. Õppe- ja kasvatustegevusi üldjuhul ei salvestata, v.a. põnev vaatlus või 

väljasõit, matk või kohtumine, uudse metoodika või tehnika rakendamine. 

2.7. Õppe- ja kasvatustegevusest videosalvestise taasesitamine rühmaruumis, 

avaldamine blogis või internetipõhises õpikeskkonnas ei ole lubatud, kui see 

võib kahjustada kasvõi üheainsa salvestisel oleva isiku väärikust. 

2.8. Laste tehtud kunstitöödest vms salvestise jagamine avalikus sotsiaalmeedias 

on lubatud vaid eesnimega ja lapsevanema nõusolekul. 
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2.9. Fotosalvestis kunstitööst või lasteaeda esindanud lapsest avaldatakse lasteaia 

veebilehel ees- ja perekonnanimega, kui tegu on avalikul konkursil 

saavutanud auhinnalise kohaga ja lapsevanem annab selleks nõusoleku. 

2.10. Lasteaia avalikule veebilehele ja sotsiaalmeedia kontole valitud salvestise 

avaldamise eesmärk on lasteaia tegevuse ja keskkonna tutvustamine ning 

postitusi korraldavad lasteaia direktor ja õppejuht. 

2.11. Rühma tegevuste salvestisi võivad ELIIS keskkonnas ja sotsiaalmeedia 

mitteavalikul kontol postitada vaid selle rühma õpetajad ja lapsevanemad.  

2.12. Rühmasisene salvestiste omavahelise jagamise kokkulepe sõlmitakse rühma 

lapsevanemate koosolekul. Otsuse olulised lõigud nimetatakse koosoleku 

protokollis. Personaalsed diskreetsed soovid usaldatakse õpetajale suuliselt.  

2.13. Rühma eredamate tegevuste ja ettevõtmiste salvestiste juhtkonnale jagamise 

eesmärk on pedagoogilise töö sisu ja tulemuste tutvustamine. 

2.14. Salvestiste avaldamisel välditakse lapse isikuandmete seostamist interneti 

otsingumootoriga. Salvestis ei tohi riivata lapse väärikust ka tulevikus. 

2.15. Salvestiste sobivuse eest vastutab isik, kellel on nimetatud e-keskkonnas 

administraatori roll.  

2.16. Kui lasteaias soovib filmida, pildistada ja/või intervjueerida ajakirjanik, 

uurimuse läbiviija, fotograaf vms isik, tuleb asutuse juhile esitada tegevuse 

eesmärk, ajakava ning avaldamise asukoht vähemalt üks nädal varem. 

2.17. Ajakirjaniku asutusse lubamisest salvestiste võtmiseks võib keelduda kui see 

on vastuolus laste, lapsevanemate, omavalitsuse või asutuse huvidega. 

2.18. Õppe- ja kasvatustöö salajane filmimine, salvestamine või pildistamine 

töötajate kontrollimiseks on keelatud kõigil isikutel.  

 

3. Lasteaeda tellitud foto- või videoteenus 

 

3.1. Lasteaia juhtkond valib lasteaia fotoarhiivi koostamiseks usaldusväärse, 

pädevustunnistusega ja jätkusuutliku koostööpartneri, kellel on toimiv 

tellimise süsteem tagatud andmekaitsega. 

3.2. Fotograafi kutsumisest lasteaeda teavitatakse kõiki lapsevanemaid ja 

palutakse teavitada soovitud valikutest pilditamisel. 

3.3. Rühmapilte tehakse lasteaias asutuse eestvedamisel üks kord aastas ning 

lisaks rühmafotole on võimalik tellida ka lapse portreefoto, foto sõpradega 

või oma perega. Arvestada tuleb elavast järjekorrast tuleneva ooteajaga. 

3.4. Lasteaias fotografeerimise päev ei ole samane üksiktellija salongiseansiga. 

Kui last ei õnnestu pildistamiseks motiveerida, jääb foto temast tegemata. 
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3.5. Lapsevanem ei pea tellima fotosid, mis ei meeldi või kui tema populaarne 

laps on kutsutud paljude rühmakaaslastega sõbrapildile.  

3.6. Kui lapsevanem ei soovi lapse pildistamist rühmafotol või/ja sõbrafotol, aga 

laps pildistamise päeva ootab, tuleb perel seda lapsele ise põhjendada.   

3.7. Sõbrafoto kavandamisel uuritakse laste soove, kuid sõbrafoto valiku kinnitab 

lapsevanem. 

3.8. Tellitud fotode eest tasutakse ettevõtte poolt sätestatud korras ja lasteaed ei 

tegele fototeenuse tellimistasude arvestamise ega kogumisega. 

3.9. Lasteaed säilitab lasteaia rühmapiltide fotoarhiivi nii, et salvestised ei satu 

kõrvaliste isikute kätte.  

3.10. Fotoarhiivi saavad kohapeal kokkulepitud ajal vaadata lasteaia vilistlased, 

töötajad ja aukülalised. 

3.11. Kui lapsevanemad kingivad lasteaiale kunstipärase ühispildi rühma lastest, 

võib lasteaed seda eksponeerida lasteaia fuajees, mis ei ole avalik ruum.  

Ühispildi fragmentide maha-pildistamine on keelatud.  

3.12. Kui lapsevanemad tellivad omal algatusel lasteaia lõpetajatest fotoalbumi, 

kus on laste isikuandmed ja kaaskirjad, siis lasteaed ei vastuta tellimuse sisu, 

kvaliteedi ega kättesaamise eest.  

3.13. Mälestusalbumisse valitud fotode ja tekstide sisu tuleb laste seisukohast 

hinnata pikas perspektiivis, et see ei oleks kedagi häiriv ka tulevikus.  

 

4. Videojälgimissüsteemi eesmärk ja selle salvestiste kasutamine 

 

4.1. Lasteaia videojälgimise alused on Rae valla veebilehel leitavas dokumendis, 

Videjälgimise kord Rae vallavalitsuses (kinnitatud 14.04.2021). 

4.2. Videojälgimise õiguslikuks aluseks on lasteaia õigustatud huvi vastavalt 

Isikuandmete kaitse üldmäärus art 6 lg punktile f ning lasteaia poolt läbi 

viidud õigustatud huvi analüüs. 

4.3. Korrakaitseseaduse § 34 lg 1 kohaselt on lasteaia videovalve kasutamine 

lubatud ohu väljaselgitamiseks, ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja uurimiseks. 

4.4. Turvakaamerate vaateväljas on sissepääsud lasteaia territooriumine ja 

hoonesse, lasteaia õueala, mänguväljakud ja majandushoone.  

4.5. Videovalve olemasolust teavitab asutuse väravatel asuv silt.  

4.6. Lasteaias kasutatav videojälgimissüsteem koosneb salvestusseadmest ja 

kaameratest.  

4.7. Salvestusseadmed ei ole ühendatud lasteaia üldisesse arvutivõrku, nende 

jaoks on välja ehitatud eraldi tulemüüriga kaitstud füüsiline arvutivõrk. 
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4.8. Lasteaia videojälgimissüsteemil ei ole automaatset isikutuvastust ega heli 

salvestamise funktsiooni ning salvestusseadmete kaugvaadet ei ole võimalik 

asutuses olevate seadmetega suurendada. 

4.9. Salvestamise eesmärk on sissetungi, kallaletungi, millegi või kellegi 

kadumise, röövimise, vandaalitsemise, õnnetusjuhtumi uurimine ning laste 

ja töötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamine. 

4.10. Videojälgimise süsteem võimaldab lapsi ja lasteaiatöötajaid ohustanud 

olukordi taasesitada ning analüüsida, et vältida samalaadsete juhtumite 

kordumist keskkonna turvalisemaks muumisega. 

4.11. Ligipääs salvestusseadmetele ja salvestise taasesitamise võimalus on lasteaia 

juhi poolt volitatud pädeval isikul, tema töölepingu kehtivuse perioodil. 

4.12. Salvestusseadmete pääsuparooli jagamine kolmandatele isikutele on 

keelatud ning volitatud isiku töölt lahkumisel seadmete parool muudetakse. 

4.13. Salvestusseadmetele ligipääsu omav isik hindab väärteo kahtlusel kaamera 

vaatevälja jäänud salvestisi ning vajadusel edastab info politseile.  

4.14. Volitatud isikul on kaamera vaatevälja piirides toimuva ohu kirjeldamisel 

võimalik anda reaalajas reageerimise juhiseid asutuse erinevatele üksustele.  

4.15. Salvestistele ligipääsu omav volitatud isik peab kontrollima kord kuus 

seadmete töökorras olekut ja kaamerate vaateväljas püsimist. 

4.16. Lasteaed kasutab salvesteid ülekirjutamisreziimis ning salvestusmahu 

täitumisel salvestub uus info üle vana info ja vanemad salvestised kustuvad.  

4.17. Videojälgimissüsteemi salvestised kustuvad ülekirjutamisreziimis 

automaatselt 30-90 kalendripäeva jooksul. Enam, kui 30 kalendripäeva 

salvestist otsitakse vaid erakorralist uurimist nõudval juhtumil.  

4.18. Salvestamist isikuandmete kogumiseks lasteaias ei toimu ja põhjendamatult 

salvestusseadete salvestisi ei uurita. 

4.19. Väärteomenetluseks võetud salvestise säilitamise aja määrab õigusrikkumist 

menetlev asutus.  

4.20. Valvekaamera videosalvestist saab avaldada vaid õiguskaitseorganite loal, 

kui väärteo toimepanijate tuvastamiseks teist võimalust ei ole.  

4.21. Lasteaias toimunud õnnetusjuhtumi korral hinnatakse ja analüüsitakse 

juhtumi asjaolusid (põhjus, ennetamine) selle eest vastutajaga esimesel 

võimalusel. Salvestis säilitatakse vaid väärteo menetluse vajadusel. 
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4.22. Laste pisikonfliktide lahendamiseks salvestisi ei uurita ning kaebuste alusel 

salvestisi kaebajale ei esitata ning neid salvestisi ei uurita ka lasteaia 

töötajate poolt. 

4.23. Väärteomenetluseks tuleb salvestisele ligipääsu taotleda lasteaia direktorilt 

kirjaliku avaldusega, nimetada tuleb põhjus, vaadeldav ala ning ajavahemik. 

4.24. Lasteaia direktor esitab soovitud salvestisele tõkendi, kui salvestisel on 

juhtumiga mitteseotud isikuid, kelle õiguseid tuleb samuti kaitsta.  

 

 
Käesolev dokument on koostatud koostöös Õie lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga 

Kinnitatud direktori käskkirjaga 21.novembril 2022 nr 1-10/10 


