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TÖÖRÜHM ÜKSIKISIKUTE KAITSEKS SEOSES ISIKUANDMETE 

TÖÖTLEMISEGA,  

 

mis on asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiviga 

95/46/EÜ,  

 

võttes arvesse nimetatud direktiivi artikleid 29 ja 30,  

 

võttes arvesse oma kodukorda,  

 

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE ARVAMUSE: 
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KOKKUVÕTE 

Käesolevas arvamuses analüüsib töörühm olemasolevate anonüümimistehnikate tõhusust ja 

piire ELi andmekaitsealaste õigusnormide kontekstis ning annab soovitusi nende 

kasutamiseks, võttes arvesse neist igaühega seotud andmesubjekti tuvastamise jääkriski.  

Töörühm leiab, et anonüümimisel võib olla teatav väärtus eeskätt strateegiana, millega 

pakutakse nii üksikisikutele kui ka kogu ühiskonnale nn avalikke andmeid, kuid 

leevendatakse samas andmetega seotud isikute riske. Juhtumiuuringutest ja teaduslikest 

väljaannetest nähtub siiski, et tõeliselt anonüümse andmekogumi loomine, mis sisaldaks 

samas enamikku otstarbekohasest teabest, on väga keeruline. 

Direktiivi 95/46/EÜ ja muude ELi asjakohaste õigusaktide kohaselt on anonüümimine 

isikuandmete töötlemine viisil, millega tagatakse pöördumatult isikute tuvastamise 

ärahoidmine. Seejuures peavad vastutavad töötlejad võtma arvesse mitmeid tegureid ning 

kõiki tõenäolisi vahendeid, mida võidakse tuvastamiseks kasutada (mida võivad kasutada nii 

vastutavad töötlejad kui ka kolmandad isikud). 

Anonüümimine kuulub isikuandmete täiendava töötlemise mõiste alla ning seepärast peab see 

olema vastavuses täiendava töötlemise puhul kehtivates õiguslikes alustes ja tingimustes 

sätestatud töötlemise eesmärkidega kokkusobivuse nõudega. Lisaks jäävad anonüümitud 

andmed andmekaitsealaste õigusaktide kohaldamisalast välja, kuigi andmesubjektidel võib 

siiski olla õigus muude sätetega tagatud kaitsele (näiteks teabevahetuse konfidentsiaalsust 

käsitlevad sätted). 

Käesolevas arvamuses kirjeldatakse peamiseid anonüümimistehnikaid, milleks on 

juhuslikustamine ja üldistamine. Eelkõige käsitletakse arvamuses müra lisamist, 

permutatsiooni (ümberjärjestamist), diferentsiaalprivaatsust, agregeerimist (andmete 

kokkusõelumist), k-anonüümsust, l-mitmekesisust ja t-lähedust. Selgitatakse nimetatud 

tehnikate aluspõhimõtteid, eeliseid ja puudusi ning samuti iga tehnika üldiseid vigu ja 

kitsaskohti.  

Arvamuses hinnatakse iga tehnika tugevust kolme järgmise kriteeriumi alusel:  

(i) kas on siiski võimalik isikut välja selgitada;  

(ii) kas on siiski võimalik omavahel siduda ühe ja sama isiku andmeid;  

(iii) kas on võimalik tuletada teavet konkreetse isiku kohta.  

Iga tehnika eeliste ja puuduste tundmine aitab teha valikut sobiva anonüümimisprotsessi 

väljatöötamiseks konkreetses olukorras. 

Samuti käsitletakse pseudonüümimist, et selgitada teatavaid lõkse ja eksiarvamusi: 

pseudonüümimine ei ole anonüümimismeetod. See vähendab üksnes andmekogumi 

seostamise võimalust andmesubjekti identiteediga ja on seega lihtsalt kasulik turvameede.  

Arvamuse järelduste kohaselt on anonüümimistehnikate abil võimalik privaatsust tagada ja 

need on kasutatavad tõhusate anonüümimisprotsesside väljatöötamiseks, kuid seda üksnes 

juhul, kui neid rakendatakse asjakohaselt. See eeldab anonüümimisprotsessi eeltingimuste 

(kontekst) ja eesmärgi/eesmärkide selget määratlemist, et saavutada sihipärane anonüümimine 

ning samal ajal toota kasulikke andmeid. Optimaalne lahendus tuleks leida juhtumipõhiselt 
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ning võimaluse korral mitme tehnika kombinatsioonina, võttes samal ajal arvesse käesolevas 

arvamuses esitatud soovitusi.  

Lõpuks peaksid vastutavad töötlejad jagama arusaama, et anonüümitud andmekogum võib 

sellegipoolest kujutada andmesubjekti jaoks jääkriski. Ühelt poolt annavad anonüümimise ja 

taastuvastamise valdkonnad alust aktiivseks uurimistööks ning uusi avastusi avaldatakse 

korrapäraselt ning teiselt poolt võidakse isegi anonüümitud andmeid, näiteks statistikat, 

kasutada üksikisikute profiilide täiendamiseks, tekitades sellega uusi andmekaitseküsimusi. 

Seepärast ei saa anonüümimist vaadelda eraldiseisva ülesandena, vaid vastutavad töötlejad 

peaksid kaasnevaid riske korrapäraselt hindama.
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1 Sissejuhatus  

Samal ajal kui seadmed, sensorid ja võrgustikud tekitavad suuremahulisi ja uut liiki andmeid 

ning andmete salvestamise kulud on vähenemas, on üha kasvamas ka üldsuse huvi andmete 

korduskasutamise vastu ja nõudlus selle järele. Nn avatud andmed võivad pakkuda 

ühiskonnale, üksikisikutele ja organisatsioonidele selgeid eeliseid, kuid seda üksnes juhul, kui 

austatakse igaühe õigusi seoses isikuandmete kaitse ja eraelu puutumatusega.  

Anonüümimine võib olla nimetatud eeliste alalhoidmiseks ja riskide leevendamiseks hea 

strateegia. Tõeliselt anonüümse andmekogumi saavutamise korral, mille puhul ei ole isikuid 

enam võimalik tuvastada, ei ole Euroopa andmekaitsealased õigusaktid enam kohaldatavad. 

Siiski nähtub juhtumiuuringutest ja teaduslikest väljaannetest selgelt, et täielikult anonüümse 

andmekogumi saamine rikkalikust isikuandmete hulgast nii, et alles jääb enamik 

otstarbekohasest olulisest teabest, ei ole kerge. Näiteks võib anonüümseks peetavat 

andmekogumit kombineerida mõne muu andmekogumiga viisil, mille tulemusel on üks või 

mitu isikut tuvastatavad.  

Käesolevas arvamuses analüüsib töörühm olemasolevate anonüümimistehnikate tõhusust ja 

piiranguid ELi andmekaitsealase õigussüsteemi kontekstis ning annab soovitusi asjaomaste 

tehnikate hoolika ja vastutustundliku kasutamise kohta anonüümimisprotsessi ülesehitamisel.  

2 Mõisted ja õiguslik analüüs 

2.1. Mõisted ELi õigussüsteemis 

Anonüümimisele on viidatud direktiivi 95/46/EÜ põhjenduses 26, milles käsitletakse 

anonüümitud andmete väljajätmist andmekaitsealastest õigusaktidest: 

„kaitsmise põhimõtteid tuleb kohaldada igasuguse tuvastatud või tuvastatava isiku 

kohta käiva teabe suhtes; isiku tuvastatavuse kindlakstegemisel tuleb arvesse võtta 

kõiki vahendeid, mida volitatud töötleja või keegi muu võib andmesubjekti 

tuvastamiseks tõenäoliselt kasutada; kaitsmise põhimõtteid ei kohaldata teabe suhtes, 

mis on muudetud anonüümseks selliselt, et andmesubjekti ei ole enam võimalik 

tuvastada; tegevusjuhendid artikli 27 tähenduses võivad osutuda kasulikeks 

juhtnöörideks selle kohta, kuidas andmeid muuta anonüümseks ja kuidas neid 

säilitada kujul, mis ei võimalda andmesubjekti tuvastamist”
1
. 

Tähelepanelikul lugemisel leiab põhjendusest 26 anonüümimise mõiste määratluse. Selle 

kohaselt tuleb andmete anonüümimiseks eemaldada neist kõik piisava teabega elemendid 

selliselt, et andmesubjekti ei ole enam võimalik tuvastada. Täpsemalt tuleb andmeid töödelda 

nii, et andmesubjekti ei ole enam võimalik tuvastada, võttes arvesse kõiki vahendeid, mida 

vastutav töötleja või kolmas isik võib andmesubjekti tuvastamiseks tõenäoliselt kasutada. 

Seejuures on oluline tegur, et töötlemine peab olema pöördumatu. Direktiivis ei ole selgitatud, 

mil viisil tuleb või on võimalik asjaomast deidentifitseerimise protsessi teostada
2
. 

                                                 
1
 Tuleb märkida, et sama lähenemisviis esineb ELi andmekaitse määruse eelnõu põhjenduses 23, mille kohaselt 

tuleb isiku tuvastatavuse kindlakstegemisel arvesse võtta kõiki vahendeid, mida vastutav töötleja või keegi muu 

võib andmesubjekti tuvastamiseks tõenäoliselt kasutada. 
2 Asjaomast käsitusviisi vaadeldakse üksikasjalikumalt käesoleva arvamuse lk 8.  
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Keskendutakse tulemusele: andmed peavad olema sellised, mis ei võimalda tuvastada 

andmesubjekti kõigi tõenäoliselt tuvastamist võimaldavate mõistlike vahenditega. Võimalike 

anonüümimismehhanismide kehtestamise vahendina viidatakse käitumisjuhenditele ning 

andmete salvestamisele viisil, mis ei võimalda andmesubjekti enam tuvastada. Seega on 

direktiiviga selgelt kehtestatud väga ranged nõuded.  

Ka eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlevas direktiivis 2002/58/EÜ on viidatud 

väga sarnasele lähenemisele seoses anonüümimise ja anonüümitud andmetega. Selle 

põhjenduses 26 on sätestatud: 

„Sideteenuste turustamiseks või lisaväärtusteenuste osutamiseks kasutatavad 

liiklusandmed tuleks pärast teenuse osutamist kustutada või muuta anonüümseks”. 

 

Lisaks on artikli 6 lõikes 1 sätestatud: 

„Abonentide ja kasutajatega seotud liiklusandmed, mida töötleb üldkasutatava 

sidevõrgu pakkuja või üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste osutaja, tuleb 

kustutada või muuta anonüümseks, kui neid ei ole enam vaja side edastamiseks, ilma 

et see piiraks käesoleva artikli lõigete 2, 3 ja 5 ning artikli 15 lõike 1 kohaldamist”.  

Artikli 9 lõikes 1 on lisaks sätestatud: 

„Kui üldkasutatavate sidevõrkude või üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste 

kasutajate või abonentidega seotud asukohaandmeid [...] võib töödelda, töödeldakse 

neid andmeid ainult pärast nende anonüümseks muutmist või kasutajate või 

abonentide nõusolekul ning lisaväärtusteenuse osutamiseks vajalikul määral ja selleks 

vajaliku aja jooksul”. 

Aluspõhimõte on see, et anonüümimine kui isikuandmete suhtes kohaldatav tehnika peaks 

praeguse tehnoloogia arengu kontekstis olema sama püsiv kui andmete kustutamine, st selle 

kasutamise tagajärjel peaks isikuandmete töötlemine muutuma võimatuks
3
. 

2.2. Õiguslik analüüs 

ELi kõige olulisemates andmekaitsealastes õigusaktides sisalduva anonüümimist käsitleva 

sõnastuse analüüsimise tulemusel võib tuua välja neli järgmist iseloomustavat joont. 

– Anonüümimine võib olla isikuandmete sellise töötlemise tulemus, mille eesmärk on muuta 

pöördumatult võimatuks andmesubjekti tuvastamine.  

– Võimalikud on mitmed anonüümimistehnikad, ELi õigus ei sisalda ettekirjutuslikku 

standardit. 

– Oluliseks tuleb pidada taustaelemente: arvesse tuleb võtta kõiki vahendeid, mida vastutav 

töötleja või kolmas isik võib andmesubjekti tuvastamiseks tõenäoliselt kasutada, ning 

                                                 
3
 Siinkohal meenutagem, et anonüümimine on määratletud ka rahvusvahelises standardis, nagu ISO 29100, kus 

sellele osutatakse kui protsessile, millega muudetakse isiku tuvastamist võimaldavat teavet selliselt, et vastutav 

töötleja ei suuda enam üksi ega koostöös mis tahes muu osalisega andmesubjekti otseselt ega kaudselt tuvastada 

(ISO 29100:2011). Isikuandmete pöördumatu muutmine selliselt, et neid ei ole enam võimalik otseselt ega 

kaudselt tuvastada, on ka ISO jaoks tähtis tegur. See on äärmiselt sidus direktiivis 95/46/EÜ sisalduvate 

põhimõtete ja käsitusviisidega. Sama kehtib mõne riigi (näiteks Itaalia, Saksamaa ja Sloveenia) siseõiguses 

kasutatavate mõistete puhul, kus rõhuasetus on tuvastatavuse võimatuks tegemisel ning taastuvastamise puhul 

viidatakse „ülemäärastele jõupingutustele” (D, SI). Samas on Prantsusmaa andmekaitseseaduses sätestatud, et 

andmed jäävad isikuandmeteks isegi juhul, kui andmesubjekti on ülimalt raske ja ebatõenäoline taastuvastada, 

mis tähendab, et selles puudub mõistlikkuse hindamisele osutav säte. 
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tähelepanu tuleb pöörata vahenditele, mis on käesoleva tehnoloogia arengu kontekstis 

muutunud „tõenäoliselt kasutatavateks” (arvutusvõimsuse ja kasutada olevate vahendite arvu 

suurenemine).  

– Anonüümimise juurde kuulub ka riskitegur, mida tuleb võtta arvesse mis tahes 

anonüümimistehnika mõjususe (sealhulgas sellise tehnikaga anonüümseks muudetud andmete 

võimaliku kasutamise) hindamisel. Hinnata tuleks riski raskusastet ja tõenäosust.  

Käesolevas arvamuses kasutatakse „anonüümsuse” ja „anonüümsete andmete” asemel 

terminit „anonüümimistehnika”. Selle eesmärk on juhtida tähelepanu taastuvastamise 

jääkriskile, mis on seotud mis tahes tehnilis-organisatsioonilise meetmega, millega soovitakse 

muuta andmed anonüümseks.  

2.2.1. Anonüümimisprotsessi seaduslikkus  

Anonüümimine on ennekõike tehnika, mida kasutatakse isikuandmete töötlemiseks 

eesmärgiga saavutada pöördumatu deidentifitseerimine. Seega on esimene eeltingimus see, et 

isikuandmed peavad olema kogutud ja töödeldud kooskõlas õigusaktidega, mis käsitlevad 

andmete säilitamist tuvastataval kujul. 

Seega kujutab anonüümimisprotsess (isikuandmete töötlemine nende anonüümseks muutmise 

eesmärgil) endast „täiendavat töötlemist”. Sellisena peab töötlemine olema kooskõlas 

kokkusobivuse nõuetega vastavalt töörühma arvamuses 03/2013 (piiratud eesmärgil 

kasutamise kohta)
4
 esitatud suunistele.  

See tähendab, et anonüümimise õiguslik alus võib põhimõtteliselt olla ükskõik milline 

artiklis 7 nimetatud alus (sealhulgas vastutava töötleja õiguspärane huvi), tingimusel et 

täidetud on ka direktiivi artiklis 6 esitatud andmekvaliteedinõuded, ning võttes nõuetekohaselt 

arvesse eritingimusi ja kõiki tegureid, mida on nimetatud piiratud eesmärgil kasutamist 

käsitlevas töörühma arvamuses
5
.  

Teisalt tuleks tõsta esile direktiivi 95/46/EÜ artikli 6 lõike 1 punkti e (aga ka eraelu 

puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva direktiivi artikli 6 lõike 1 ja artikli 9 lõike 1) 

sätteid, kuna nendes on osutatud vajadusele säilitada isikuandmeid kujul, mis võimaldab 

andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik seoses andmete kogumise või 

hilisema töötlemise eesmärkidega.  

Asjaomases sättes öeldakse iseenesest selgelt välja, et isikuandmed peaksid olema vähemalt 

vaikimisi anonüümitud (sõltuvalt eri õiguslikest nõuetest, näiteks eraelu puutumatust ja 

elektroonilist sidet käsitleva direktiivi sätted andmeliiklusandmete kohta). Kui vastutav 

töötleja soovib talletada isikuandmeid pärast seda, kui esialgse või täiendava töötlemise 

eesmärgid on täidetud, tuleb kasutada anonüümimistehnikaid, et muuta isikute tuvastamine 

pöördumatult võimatuks.  

                                                 
4
 Artikli 29 alusel asutatud töörühma arvamus 03/2013, kättesaadav aadressilt http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf  
5
 See tähendab eelkõige, et kõiki asjakohaseid tingimusi arvesse võttes tuleb teha sisuline hindamine, mille puhul 

pööratakse eelkõige tähelepanu järgmistele põhiteguritele:  

a) isikuandmete kogumise eesmärgi ja täiendava töötlemise eesmärgi omavaheline seos; 

b) millises kontekstis on isikuandmed kogutud ning andmesubjektide mõistlikud ootused nende edasise 

kasutamise suhtes;  

c) isikuandmete olemus ning täiendava töötlemise mõju andmesubjektidele;  

d) vastutava töötleja tagatised õiglase töötlemise tagamiseks ning andmesubjektidele mis tahes ebavajaliku mõju 

avaldumise vältimiseks. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf
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Seepärast leiab töörühm, et anonüümimist kui isikuandmete täiendava töötlemise meetodit 

võib pidada kokkusobivaks töötlemise esialgsete eesmärkidega, kuid seda üksnes tingimusel, 

et anonüümimisprotsess kui selline annab usaldusväärse tulemusena anonüümse teabe 

käesoleva arvamuse tähenduses. 

Tuleb ka rõhutada, et anonüümimine peab toimuma kooskõlas õiguslike piirangutega, millele 

osutas Euroopa Kohus oma otsuses kohtuasjas C-553/07 (College van burgemeester en 

wethouders van Rotterdam versus M. E. E. Rijkeboer) seoses vajadusega talletada andmed 

tuvastataval kujul, mis võimaldab näiteks kasutada andmesubjektide juurdepääsuõigust. 

Euroopa Kohus sätestas järgmist: „Direktiivi [95/46] artikli 12 punkti a kohaselt on 

liikmesriikidel kohustus näha ette õigus tutvuda teabega andmete vastuvõtjate või vastuvõtjate 

kategooriate kohta ja neile edastatud teabe sisuga mitte ainult oleviku, vaid ka mineviku osas. 

Liikmesriikide ülesanne on kehtestada selle teabe säilitamise tähtaeg ja sellele vastav õigus 

teabega tutvuda, mis väljendab õiglast tasakaalu ühelt poolt andmesubjekti huvi vahel kaitsta 

oma eraelu puutumatust, kasutades eelkõige direktiivis ette nähtud sekkumisvõimalusi ja 

õiguskaitsevahendeid, ning teiselt poolt koormuse vahel, mis selle teabe säilitamise kohustuse 

tõttu vastutava töötleja jaoks kaasneb”.  

Eelkõige kehtib see direktiivi 95/46/EÜ artikli 7 punkti f kohta, mida vastutav töötleja peab 

anonüümimisel arvesse võtma: vastutava töötaja õiguslikud huvid peavad olema alati 

tasakaalus andmesubjekti õiguste ja põhivabadustega.  

Näiteks nähtus Madalmaade andmekaitseasutuse 2012.–2013. aasta uuringust nelja 

mobiilsideoperaatori andmepakettide põhjaliku kontrolli tehnoloogia kasutamise kohta, et 

direktiivi 95/46/EÜ artikli 7 punkt f moodustas õigusliku aluse andmeliiklusandmete sisu 

anonüümimiseks kohe pärast nimetatud andmete kogumist. Eraelu puutumatust ja 

elektroonilist sidet käsitleva direktiivi artiklis 6 on tõepoolest sätestatud, et abonentide ja 

kasutajatega seotud andmeliiklusandmed, mida töötleb üldkasutatava sidevõrgu pakkuja või 

üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste osutaja, tuleb võimalikult kiiresti kustutada või 

muuta anonüümseks. Nimetatud juhul on olemas andmekaitsedirektiivi artikli 7 kohane vastav 

õiguslik alus, kuna tegevus on lubatud eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva 

direktiivi artikliga 6. Seda võib esitada ka vastupidisena: kui andmetöötluse liik ei ole eraelu 

puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva direktiivi artikliga 6 lubatud, puudub 

andmekaitsedirektiivi artikli 7 kohane õiguslik alus.  

2.2.2. Anonüümitud andmete võimalik tuvastatavus  

Töörühm käsitles isikuandmete mõistet üksikasjalikult oma arvamuses 4/2007 isikuandmete 

mõiste kohta, keskendudes direktiivi 95/46/EÜ artikli 2 punkti a põhiosadele, sealhulgas 

asjaomase määratluse osaks olevatele väljenditele „tuvastatud või tuvastatav”. Seoses sellega 

järeldas töörühm ühtlasi, et „„Anonüümseks muudetud andmed” oleksid seega anonüümsed 

andmed, mis varem olid seotud tuvastatava isikuga, kuid mille puhul tuvastamine ei ole enam 

võimalik”.  

Seega selgitas töörühm juba, et tõenäoliselt kasutatavad vahendid on direktiivi pakutud 

kriteerium, mis on mõeldud kohaldamiseks eesmärgiga hinnata anonüümimisprotsessi 

tulemuslikkust ehk asjaolu, kas tuvastamine on muutunud tõenäoliselt võimatuks. Kindla 

juhtumi kontekst ja asjaolud mõjutavad vahetult tuvastatavust. Käesoleva arvamuse tehnilises 

lisas on esitatud analüüs sobivaima tehnika valimise tagajärgede kohta. 

Nagu juba esile toodud, on teadusuuringud, tehnilised vahendid ja arvutusvõimsus pidevalt 

arenemas. Seepärast ei ole võimalik ega mõttekas esitada täielikku loetelu asjaolude kohta, 
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mille puhul ei ole tuvastamine enam võimalik. Siiski tasub võtta arvesse ja kirjeldada mõnda 

põhitegurit. 

Esiteks võib väita, et vastutavad töötlejad peaksid keskenduma konkreetsetele vahenditele, 

mida võidakse kasutada anonüümimistehnika tagasipööramiseks, seda eeskätt seoses selliste 

vahendite rakendamiseks vajalike kulude ja oskusteabega ning tagasipööramise tõenäosuse ja 

raskusastme hindamisega. Näiteks peaksid nad tasakaalustama oma anonüümimiseks tehtava 

töö ja kulud (nii aja kui ka ressursi mõttes) järjest odavamate tehniliste vahendite 

kättesaadavusega isikute tuvastamiseks andmekogumites, üha rohkemate andmekogumite 

üldsusele kättesaadavusega (näiteks nn avatud andmete poliitika raames kättesaadavaks tehtud 

andmekogumid) ning paljude näidetega ebapiisavast anonüümimisest, millega on kaasnenud 

kahjulikud ja mõnikord parandamatud tagajärjed andmesubjektidele
6
. Tuleb märkida, et 

tuvastamise risk võib ajaga kasvada ning see sõltub ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

arengust. Seepärast tuleb olemasolevad õigusaktid sõnastada tehnoloogiliselt neutraalselt ning 

võtta ideaalis arvesse infotehnoloogia arenguvõimaluste muutumist
7
.  

Teiseks peab „vastutav töötleja või keegi muu” kasutama „isiku tuvastatavuse 

kindlakstegemisel arvesse võetavaid kõiki vahendeid”. Siinkohal on väga oluline mõista, et 

kui vastutav töötleja ei kustuta alg- (ehk tuvastatavaid) andmeid üksiku sündmuse tasandil 

ning edastab osa neist andmetest (näiteks pärast tuvastatavate andmete eemaldamist või 

maskeerimist), käsitletakse edastatud andmeid endiselt isikuandmetena. Üksnes juhul, kui 

vastutav töötleja üldistab andmeid sedavõrd, et üksikud sündmused ei ole enam tuvastatavad, 

võib saadud andmekogumit käsitleda anonüümsena. Näiteks kui organisatsioon kogub 

üksikisikute reisiandmeid, kvalifitseeruvad üksikisikute reisimarsruudid sündmuse tasandil 

kõigi osaliste jaoks endiselt kui isikuandmed seni, kuni vastutaval töötlejal (või muul osalejal) 

on juurdepääs algsetele toorandmetele, isegi kui vahetud tunnusandmed on kolmandate isikute 

jaoks ette nähtud andmetest eemaldatud. Kui aga vastutav töötleja kustutab toorandmed ning 

esitab kolmandatele isikutele kõrgel tasemel üksnes üldistatud statistika, näiteks et 

„Esmaspäeviti on trajektooril X 160 % rohkem reisijaid kui teisipäeviti”, siis see 

kvalifitseerub anonüümse teabena. 

Tõhus anonüümimislahendus aitab kõigil osalistel vältida üksikisiku tuvastamist 

andmekogumist, kahe andmesisendi omavahel sidumist andmekogumis (või kahe eraldi 

andmekogumi vahel) ning andmekogumist mis tahes teabe tuletamist. Üldjoontes ei piisa 

seega tuvastamist võimaldavate elementide eemaldamisest iseenesest selle tagamiseks, et 

andmesubjekti tuvastamine on muudetud võimatuks. Sageli on vaja võtta täiendavaid 

meetmeid tuvastamise vältimiseks ning need sõltuvad taas kord kontekstist ja anonüümitud 

andmete töötlemise eesmärgist. 

                                                 
6
 Huvitav on see, et Euroopa Parlament tõi hiljuti (21. oktoobril 2013) isikuandmete kaitse üldmääruse eelnõu 

põhjenduse 23 kohta esitatud muudatusettepanekutes eraldi välja järgmise: „Selleks et teha kindlaks, kas 

üksikisiku tuvastamiseks võetakse mõistliku tõenäosusega meetmeid, tuleks arvesse võtta kõik objektiivsed 

tegurid, näiteks tuvastamise maksumus ja selleks vajalik aeg, võttes arvesse nii andmete töötlemise ajal 

kättesaadavat tehnoloogiat kui ka tehnoloogia arengut”.  
7
 Vt artikli 29 alusel asutatud töörühma arvamus 4/2007, lk 15. 
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NÄIDE  
Geneetilised andmeprofiilid on näide isikuandmete kohta, mida võidakse tuvastada, kui ainus kasutatav tehnika 

on doonori identiteedi eemaldamine teatavate profiilide ainulaadsuse tõttu. Kirjandusest
8
 leiab näiteid selle 

kohta, et üldsusele kättesaadavate geneetiliste ressursside (näiteks sugupuud, surmakuulutused, otsingumootorite 

päringute tulemused) ning DNA doonorite metaandmete (doonorluse aeg, vanus, elukoht) kombineerimise 

tulemusel saab tuvastada mõnda isikut isegi juhul, kui DNA oli annetatud „anonüümselt”.  

Nii juhuslikustamis- kui ka üldistamismeetodil
9
 on oma puudused, kuid siiski võib kumbki 

neist olenevalt konkreetsest olukorrast ja kontekstist sobida eesmärgi täitmiseks, ilma et 

ohustaks andmesubjekti eraelu puutumatust. Olgu öeldud, et „tuvastamine” ei tähenda üksnes 

võimalust leida isiku nimi ja/või aadress, vaid ka isikut eristada, seostada ja tuletada. Lisaks ei 

ole andmekaitsealaste õigusaktide kohaldatavuse puhul oluline, millised on vastutava töötleja 

või vastuvõtja kavatsused. Andmekaitse-eeskirjad kehtivad seni, kuni andmed on 

tuvastatavad. 

Kui kolmas isik töötleb andmekogumit, mida on töödeldud anonüümimistehnikaga 

(anonüüminud ja ringlusse on lasknud andmete algne vastutav töötleja), siis on see seaduslik, 

ilma et oleks vaja võtta arvesse andmekaitsenõudeid. Seda tingimusel, et kolmandad isikud ei 

ole (vahetult ega kaudselt) suutelised tuvastama algse andmekogumi andmesubjekte. 

Kolmandad isikud peavad otsuse tegemisel anonüümitud andmete kasutamise ja eriti nende 

kombineerimise kohta enda eesmärkidel siiski võtma arvesse mis tahes eespool osutatud 

konteksti ja tingimustega seotud tegureid (sealhulgas andmete algse vastutava töötleja 

kasutatud anonüümimistehnika eriomadusi), sest selle tagajärjed võivad tuua nende suhtes 

kaasa eri liiki vastutust. Kui nimetatud tegurid ja omadused võivad tuua kaasa 

andmesubjektide tuvastamise sobimatu riski, kuulub töötlemine taas andmekaitsealaste 

õigusaktide reguleerimisalasse.  

Eespool toodud loetelu ei ole mõeldud mingil viisil ammendavana, selle eesmärk on esitada 

üldised juhised lähenemisviisi kohta, mis võetakse eri tehnikatega anonüümitava konkreetse 

andmekogumi tuvastatavuse võimalikkuse hindamise aluseks. Kõiki eespool nimetatud 

tegureid võib vaadelda kui paljusid riskitegureid, mida peavad arvesse võtma nii vastutavad 

töötlejad andmekogumite anonüümimisel kui ka kolmandad isikud asjaomaste anonüümitud 

andmekogumite kasutamisel enda eesmärkidel.  

2.2.3. Anonüümitud andmete kasutamise riskid 

Anonüümimistehnikate kasutamise kaalumisel peavad vastutavad töötlejad võtma arvesse 

järgmisi riske. 

– Pseudonüümi all esitatavaid andmeid ei tohi käsitleda anonüümitud andmetega 

samaväärsena. Tehnilise analüüsi jaotises selgitatakse, et pseudonüümitud andmeid ei saa 

võrdsustada anonüümitud andmetega, kuna nende puhul on endiselt võimalik eristada 

üksikuid andmesubjekte ning neid eri andmekogumite vahel seostada. Pseudonüümimine 

võimaldab tõenäoliselt tuvastamist ning kuulub seetõttu andmekaitsealaste õigusaktide 

reguleerimisalasse. See kehtib eriti teaduslike, statistiliste või ajalooliste uurimistööde 

kohta
10

.  

                                                 
8
 Vt John Bohannon, Genealogy Databases Enable Naming of Anonymous DNA Donors, Science, köide 339, 

nr 6117 (18. jaanuar 2013), lk 262. 
9
 Nimetatud kahe anonüümimistehnika põhitunnuseid ja erinevusi kirjeldatakse 3. jaos allpool („Tehniline 

analüüs”).  
10

 Vt ka artikli 29 alusel asutatud töörühma arvamus 4/2007, lk 18–20. 
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NÄIDE 
Tüüpiline näide pseudonüümimisega seotud väärarusaamadest on avalikkusele hästi teadaolev AOLi (America 

On Line) juhtum. 2006. aastal tehti üldsusele kättesaadavaks andmebaas, mis sisaldas rohkem kui 650 000 

kasutaja kohta enam kui kolme kuu jooksul tehtud 20 miljonit otsisõna ning mille puhul kujutas ainus eraelu 

kaitsmise meede AOLi kasutajate kasutajanime asendamist numbrilise atribuudiga. Selle tulemusel oli võimalik 

osa kasutajaid avalikult tuvastada ja nende asukohta määrata. Otsingumootori pseudonüümidega kaetud 

otsistringid pakuvad laialdaselt tuvastamisvõimalusi, eriti kombineerituna muude atribuutidega, nagu IP-

aadressid või muud kliendi konfigureerimise parameetrid.  

– Teine viga on arvata, et nõuetekohaselt anonüümitud andmed (mis vastavad kõigile eespool 

loetletud tingimustele ja kriteeriumidele ning jäävad seetõttu andmekaitsedirektiivi 

reguleerimisalast välja) jätavad üksikisikud ilma kõigist tagatistest. Selliste andmete 

kasutamise suhtes kohaldatakse kahtlemata muid õigusakte. Näiteks kaitseb eraelu 

puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva direktiivi artikli 5 lõige 3 igasuguse teabe 

(sealhulgas muu kui isiklik teave) salvestamise ja sellele juurdepääsu eest lõppseadmes ilma 

abonendi/kasutaja nõusolekuta, kuna see kuulub teabevahetuse konfidentsiaalsuse laiema 

põhimõtte reguleerimisalasse.  

– Kolmas hooletu suhtumise näide on see, kui ei analüüsita nõuetekohaselt anonüümitud 

andmete teatavatel tingimustel avalduvat mõju üksikisikutele, eriti profileerimise korral. 

Üksikisiku eraelu puutumatus on kaitstud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 

konventsiooni artikliga 8 ning ELi põhiõiguste harta artikliga 7. Nii et isegi kui 

andmekaitsealased õigusaktid ei ole anonüümitud andmete suhtes enam kohaldatavad, võivad 

anonüümitud ja kolmandatele isikutele kasutamiseks edastatud andmed vähendada eraelu 

puutumatust. Anonüümsete andmete käsitsemisel tuleb olla väga hoolikas, eeskätt juhul, kui 

neid kasutatakse (sageli kombineerituna muude andmetega) selliste otsuste tegemiseks, mis 

avaldavad (ka kaudselt) mõju üksikisikutele. Nagu käesolevas arvamuses on juba osutatud ja 

töörühm piiratud eesmärgil kasutamist käsitlevas arvamuses (03/2013)
11

 selgitanud, tuleb 

andmesubjekti õiguspäraseid ootusi seoses neid käsitlevate andmete täiendava töötlemisega 

hinnata asjaomaste taustapõhiste tegurite kontekstis, nagu andmesubjektide ja vastutavate 

töötlejate omavaheline seos, kehtivad õiguslikud kohustused või töötlemistoimingute 

läbipaistvus. 

3 Tehniline analüüs, tehnikate töökindlus ja tüüpilised vead 

Olemas on eri toimimiskindlusega anonüümimistavad ja -tehnikad. Asjaomases jaotises 

käsitletakse põhiküsimusi, millest peaksid vastutavad töötlejad nimetatud tehnikate 

kasutamisel lähtuma, võttes eelkõige arvesse teatava tehnikaga saavutatavat kindluse astet 

tehnoloogia praegust arengut silmas pidades ning kolme järgmist suurimat riski 

anonüümimise puhul.  

 Eristatavus, s.o võimalus eristada ühe või mitu andmesisendit, mille kaudu saab 

tuvastada üksikisiku andmekogumis. 

 Seostatavus, s.o võimalus seostada omavahel vähemalt kahte andmesisendit ühe 

andmesubjekti või andmesubjektide rühma kohta (sama andmebaasi või eri 

andmebaaside lõikes). Kui ründaja suudab (näiteks korrelatsioonianalüüsi teel) 

tuvastada, et samale isikute rühmale kuulub kaks andmesisendit, kuid ei suuda 

                                                 
11

 Kättesaadav aadressilt http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2013/wp203_en.pdf. 
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eristada rühmast üksikisikuid, siis pakub tehnika kindluse eristatavuse, kuid 

mitte seostatavuse vastu. 

 Tuletatavus, s.o võimalus tuletada suure tõenäosusega atribuudi väärtus muude 

atribuutide kogumis sisalduvatest väärtustest. 

Seepärast oleks kõiki kolme riski arvestav lahendus tulemuslik taastuvastamise vastu, mida 

vastutav töötleja või mis tahes kolmas isik võivad kõige mõistlikumate ja tõenäolisemate 

vahendite abil teha. Sellega seoses rõhutab töörühm, et deidentifitseerimise ja anonüümimise 

tehnikaid uuritakse järjepidevalt, ning uurimistöödest nähtub alati, et mitte ükski tehnika ei 

ole iseenesest kaitstud puuduste eest. Anonüümimisega on üldjoontes seotud kaks eri 

lähenemisviisi: esimene põhineb juhuslikustamisel ja teine üldistamisel. Ühtlasi käsitletakse 

arvamuses järgmiseid mõisteid: pseudonüümimine, diferentsiaalprivaatsus, l-mitmekesisus ja 

t-lähedus. 

Arvamuse käesolevas jaotises kasutatakse järgmist sõnavara. Andmekogum koosneb isikuid 

(andmesubjekte) käsitlevatest eri andmekannetest. Iga andmekanne on seotud ühe 

andmesubjektiga ja koosneb mitmest väärtusest (või sisendist, nt 2013), mis vastab atribuudile 

(nt „aasta”). Andmekogum on andmekannete kogum, mille võib vormistada tabelina (või 

tabelite kogumina) või liigendatud/kaalutud väärtustega graafikuna, mida kasutatakse 

tänapäeval järjest enam. Arvamuses toodud näited kehtivad tabelite kohta, kuid need on 

kohaldatavad ka andmekannete muude graafiliste esitlusviiside suhtes. Andmesubjekti või 

andmesubjektide rühmaga seotud atribuutide kombinatsioone võidakse nimetada kaudseteks 

identifikaatoriteks. Mõnel juhul võivad andmekogumid sisaldada ühe isiku kohta mitut 

andmekannet. Ründaja on kolmas isik (muu kui vastutav töötleja või töötleja), kes on kas 

tahtmatult või tahtlikult pääsenud juurde algsetele andmekannetele.  

3.1. Juhuslikustamine 

Juhuslikustamine on tehnika liik, millega muudetakse andmete tõepärasust, eesmärgiga 

kaotada andmete ja isiku vaheline selge seos. Kui andmed on piisavalt määramatud, ei saa 

need enam viidata kindlale isikule. Juhuslikustamine ise ei vähenda iga kande ainulaadsust, 

sest iga kannet tuletatakse endiselt kindlast andmesubjektist, kuid see võib kaitsta 

seostatavusega seotud rünnete/riskide eest ning anda üldistamismeetodiga kombineerituna 

suuremaid eraelu kaitse tagatisi. Võidakse nõuda täiendavate tehnikate kasutamist, tagamaks, 

et andmekanne ei võimalda tuvastada kindlat isikut.  

3.1.1. Müra lisamine 

Müra lisamise tehnika on eriti kasulik juhul, kui atribuudid võivad avaldada isikutele olulist 

kahjulikku mõju ning nimetatud tehnika kujutab endast atribuutide muutmist andmekogumis 

vähem täpseks, säilitades samal ajal üldise jaotuse. Andmekogumi töötlemisel eeldab vaatleja, 

et väärtused on täpsed, kuid see on tõsi vaid teatud määral. Kui näiteks isiku pikkus oli algselt 

määratletud sentimeetri täpsusega, siis anonüümitud andmekogum võib sisaldada üksnes +/– 

10 cm täpsusega esitatud pikkust. Nimetatud tehnika tõhusal rakendamisel ei suuda kolmas 

isik isikut tuvastada ega andmeid parandada või muul viisil andmete muutmist tuvastada. 

Müra lisamise tehnika vajab üldjuhul kombineerimist muude anonüümimistehnikatega, nagu 

ilmsete atribuutide ja kaudsete identifikaatorite eemaldamise tehnika. Müratase peaks sõltuma 

nõutava teabetaseme vajadusest ja mõjust isiku eraelu puutumatusele kaitstud atribuutide 

avalikuks tulemisel. 
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3.1.1.1. Tagatised 

 Eristatavus. Isikut käsitlevaid andmekandeid on endiselt võimalik eristada (võib-olla 

mittetuvastataval viisil), olgugi et kanded on vähem usaldusväärsed. 

 Seostatavus. Sama isikut käsitlevaid andmekandeid on endiselt võimalik seostada, 

kuid kanded on vähem usaldusväärsed ja seetõttu on tegelikku kannet võimalik 

seostada kunstlikult lisatud kandega (näiteks müraga). Teinekord võib vale eraldamine 

asetada andmesubjekti veel olulisemasse ja suuremasse riskiolukorda kui korrektne 

eraldamine. 

 Tuletatavus. Tuletamise eesmärgiga ründed on võimalikud, kuid nende õnnestumise 

protsent on väiksem ning usutavad on kohatised valepositiivsed (ja -negatiivsed) 

tulemused. 

3.1.1.2. Levinuimad vead 

 Ebaühtlase müra lisamine. Kui müra ei ole semantiliselt elujõuline (näiteks on 

ebaproportsionaalne ning ei vasta kogumis sisalduvate atribuutide omavahelisele 

loogikale), siis suudab andmebaasile juurde pääsenud ründaja müra eemaldada ning 

mõnel juhul ka puuduvad sisendid taastada. Peale selle, kui andmekogum on liiga 

hajutatud,
12

 võib olla endiselt võimalik siduda müra sisaldavad andmesisendid 

välisallikaga. 

 Eeldus, et müra lisamisest piisab. Müra lisamine on täiendav meede, mis teeb 

ründajale isikuandmete kättesaamise keerulisemaks. Kui just müra ei ole 

andmekogumis sisalduvast teabest rohkem, ei tohiks eeldada, et müra lisamine on 

anonüümimise juures eraldiseisev lahendus.  

3.1.1.3. Ebaõnnestumised müra lisamisel 

Väga tuntud taastuvastamise katse on tehtud videosisu pakkuja Netflixi 

kliendiandmebaasiga. Teadlased analüüsisid asjaomase andmebaasi geomeetrilisi 

omadusi, uurides üle 18 000 filmi kohta skaalal 1–5 (peaaegu 500 000 kasutaja) antud 

rohkem kui 100 miljonit hinnangut, mille ettevõtja avalikustas pärast andmete 

anonüümimist ettevõtjasisese privaatsuspoliitika kohaselt. Eemaldati kogu kliendi 

tuvastamist võimaldav teave, välja arvatud hinnangud ja kuupäevad. Müra lisamine 

seisnes hinnangute vähesel määral tõstmises või langetamises. 

Sellest hoolimata leiti, et 99 % kasutajaandmetest olid andmekogumis kordumatult 

tuvastatavad, kui valikukriteeriumina kasutati kaheksat hinnangut 14päevaste 

veaväärtustega. Valikukriteeriumide alandamise korral (kaks hinnangut kolmepäevaste 

veaväärtustega) oli võimalik ikkagi tuvastada 68 % kasutajatest
13

.  

3.1.2. Ümberjärjestamine 

Asjaomane tehnika seisneb tabelis esitatud atribuutide väärtuste segamises nii, et mõned neist 

seotakse kunstlikult eri andmesubjektidega, ning seda on kasulik kasutada juhul, kui on 

oluline säilitada atribuutide täpne jaotus andmekogumis.  

                                                 
12

 Asjaomast mõistet käsitletakse üksikasjalikumalt lisas, lk 30.  
13

 Narayanan, A., & Shmatikov, V. (mai 2008). Robust de-anonymization of large sparse datasets. Security and 

Privacy, 2008. SP 2008. IEEE sümpoosium (lk 111–125). IEEE. 
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Ümberjärjestamist võib käsitleda kui ühte müra lisamise moodust. Klassikalise müra lisamise 

puhul muudetakse atribuute juhuslike väärtustega. Järjepideva müra lisamine võib osutuda 

keeruliseks ülesandeks ning väärtuste kerge muutmine ei pruugi tagada piisavat eraelu 

puutumatust. Lisavõimalusena muudetakse ümberjärjestamise tehnikaga andmekogumis 

sisalduvaid väärtusi nende vahetamise teel kannete vahel. Vahetamisega tagatakse väärtuste 

valiku ja jagunemise säilimine, aga väärtuste ja isikute vahelised seosed muutuvad. Kui kahel 

või enamal atribuudil on loogiline või statistiline seos ning need järjestatakse ümber 

sõltumatult, siis see seos hävitatakse. Seepärast võib olla oluline järjestada ümber seotud 

atribuutide seeria, et mitte katkestada loogilist seost. Vastasel korral saab ründaja 

ümberjärjestatud atribuudid tuvastada ja ümberjärjestuse tagasi pöörata.  

Kui näiteks kaaluda meditsiinilise andmekogumi atribuutide alamhulka „haiglaravi põhjus / 

sümptomid / vastutav osakond”, on väärtustel enamjaolt omavahel tugev loogiline seos ning 

üksnes ühe väärtuse ümberjärjestamine on tuvastatav ja tagasipööratav. 

Sarnaselt müra lisamisele ei taga ümberjärjestamine iseenesest anonüümsust ning seda tuleb 

alati kombineerida ilmsete atribuutide / kaudsete identifikaatorite eemaldamisega. 

3.1.2.1. Tagatised 

 Eristatavus. Nagu ka müra lisamise puhul, on isikut käsitlevaid andmekandeid endiselt 

võimalik eristada, kuid kanded on vähem usaldusväärsed. 

 Seostatavus. Kui ümberjärjestamine on seotud atribuutide ja kaudsete 

identifikaatoritega, võib see hoida ära atribuutide korrektse seostamise nii 

andmekogumi väliselt kui ka siseselt, kuid võimaldab siiski ebakorrektset seostamist, 

kuna tegelikku sisendit saab seostada erineva andmesubjektiga. 

 Tuletatavus. Andmekogumi alusel on tuletamine siiski võimalik, eriti juhul, kui 

atribuudid on korrelatsioonis või tugevas loogilises seoses; kuna aga ründaja siiski ei 

tea, millised atribuudid on ümber järjestatud, peab ta arvestama, et tema tuletamine 

põhineb valel hüpoteesil ja võimalik on vaid umbkaudne tuletamine. 

3.1.2.2. Levinuimad vead 

 Vale atribuudi valimine. Mittetundlike või väikese riskiga atribuutide 

ümberjärjestamine ei anna olulist väärtust andmekaitse tähenduses. Kui tundlikke/ 

suure riskiga atribuute saab endiselt seostada algse atribuudiga, on ründaja endiselt 

võimeline eraldama tundlikku teavet isikute kohta. 

 Atribuutide juhuslik ümberjärjestamine. Kahe tugevas korrelatsioonis oleva atribuudi 

puhul ei anna atribuutide juhuslik ümberjärjestamine kindlaid tagatisi. Seda levinud 

viga illustreerib tabel 1.  

 Eeldamine, et ümberjärjestamisest üksi piisab. Nagu ka müra lisamine, ei taga 

ümberjärjestamine iseenesest anonüümsust ning seda tuleb alati kombineerida muude 

tehnikatega, nagu ilmsete atribuutide eemaldamine. 

3.1.2.3. Ebaõnnestumised ümberjärjestamisel 

Asjaomane näide tõendab, et juhuslik atribuutide ümberjärjestamine annab väga 

ebausaldusväärsed eraelu puutumatuse tagatised, kui eri atribuudid on omavahel 

loogiliselt seotud. Pärast soovitud anonüümimist on lihtne tuletada iga isiku sissetulekut 

tema ametikoha (ja sünniaasta) järgi. Näiteks võib andmete vahetu vaatlemise põhjal 
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väita, et tabelis esitatud tegevdirektor sündis 1957. aastal ja tal on kõrgeim palk, samas kui 

töötu sündis 1964. aastal ja tal on madalaim sissetulek. 

Aasta Sugu Ametikoht 
Sissetulek 

(ümberjärjestatuna) 

1957 M Insener 70k 

1957 M Tegevdirektor 5k 

1957 M Töötu 43k 

1964 M Insener 100k 

1964 M Juhataja 45k 
Tabel 1. Näide anonüümimise ebatõhususe kohta, kui ümber on järjestatud omavahel korrelatsioonis olevad atribuudid 

3.1.3. Diferentsiaalprivaatsus 

Diferentsiaalprivaatsus
14

 on seotud juhuslikustamistehnikatega, kuid lähenemisviis on 

teistsugune: kui müra lisamine toimub enne seda, kui andmekogum kavatsetakse edastada, siis 

diferentsiaalprivaatsus on kasutatav ajal, mil vastutav töötleja loob andmekogumist 

anonüümitud ülevaateid, säilitades samal ajal koopia algandmetest. Nimetatud anonüümitud 

ülevaateid luuakse tavaliselt päringute alamhulkadena konkreetse kolmanda isiku jaoks. 

Alamhulk sisaldab juhuslike väärtustega tekitatud müra, mis lisatakse tahtlikult hiljem. 

Diferentsiaalprivaatsus annab vastutavale töötlejale teavet selle kohta, kui palju müra ja 

millisel kujul on tarvis lisada vajalike eraelu puutumatuse tagatiste saamiseks
15

. Seoses 

sellega on väga oluline jälgida järjepidevalt (vähemalt iga uue päringu korral), et ei jääks 

võimalusi tuvastada isikut päringu tulemuskogumis. Siiski vajab täpsustamist, et 

diferentsiaalprivaatsuse tehnikatega ei muudeta algandmeid ning seni, kuni algandmed 

säilivad, on vastutav töötleja suuteline isikuid eri diferentsiaalprivaatsuse päringute tulemuste 

seas kõigi tõenäoliselt kasutatavate vahenditega tuvastama. Tulemusi tuleb samuti käsitleda 

isikuandmetena. 

Üks diferentsiaalprivaatsusel põhineva lähenemisviisi eelis seisneb asjaolus, et 

andmekogumid jõuavad loa saanud kolmandate isikute kätte konkreetse päringu ja mitte terve 

andmekogumi edastamise tulemusel. Auditeerimiseks saab vastutav töötleja koostada 

nimekirja kõigist päringutest ja taotlustest ning tagada, et kolmandad isikud ei pääse juurde 

andmetele, milleks neile ei ole antud luba. Päringu suhtes saab samuti anonüümimistehnikaid 

rakendada, sealhulgas müra lisamise või asendamise teel, et tagada veelgi suuremal määral 

eraelu puutumatuse kaitse. Endiselt vajab uurimist, mil moel leida hea interaktiivne päringu-

vastuse mehhanism, mis tagaks väga täpse vastamise küsimustele (ehk millega kaasneks 

vähem müra), aga mis samas säilitaks eraelu puutumatuse.  

Tuletamise ja seostamise eesmärgiga rünnete piiramiseks on vaja pidada registrit üksuste 

tehtud päringute kohta ning jälgida andmesubjektide kohta saadud teavet. Seetõttu ei tohiks 

kasutada diferentsiaalprivaatsusega hõlmatud andmebaase avalike otsingumootoritena, mis ei 

taga päringu teinud üksuste jälgitavust.  

                                                 
14

 Dwork, C. (2006). Differential privacy. Automata, languages and programming (lk 1–12). Springer Berlin 

Heidelberg. 
15

 Vrd Ed Felten (2012) Protecting privacy by adding noise. URL: 

https://techatftc.wordpress.com/2012/06/21/protecting-privacy-by-adding-noise/. 
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3.1.3.1. Tagatised 

 Eristatavus. Üksnes statistika väljastamise ning kogumi suhtes hästi valitud reeglite 

korral ei tohiks olla võimalik isiku tuvastamine vastuste alusel. 

 Seostatavus. Mitme päringu puhul võib olla võimalik siduda konkreetse isikuga seotud 

sisendeid kahe vastuse vahel. 

 Tuletatavus. Mitme päringu puhul on võimalik tuletada teavet isikute või rühmade 

kohta. 

3.1.3.2. Levinuimad vead 

 Ebapiisava müra lisamine. Et vältida seostamist taustteabega, on eesmärk anda 

minimaalset tõendusmaterjali selle kohta, kas konkreetne andmesubjekt või 

andmesubjektide rühm on või ei ole andmekogumi osa. Andmekaitse seisukohalt on 

põhimure, kas ollakse suutelised tekitama tegelikele vastustele nõuetekohast 

mürahulka, millega kaitstakse isikute eraelu puutumatust, aga samas säilitama 

edastatud vastuste kasulikkuse. 

3.1.3.3. Ebaõnnestumised diferentsiaalprivaatsuse valdkonnas  

Iga päringu eraldi käsitlemine. Päringutulemuste kombineerimine võimaldab avalikustada 

teavet, mis pidi olema salajane. Kui ei peeta päringute registrit, võib ründaja koostada 

diferentsiaalprivaatsusega hõlmatud andmebaasile mitmeid küsimusi viisil, mis 

vähendavad väljastatud vastuse ulatuslikkust järk-järgult ning ründaja teeb seda seni, kuni 

välja joonistub konkreetse andmesubjekti või andmesubjektide rühma lõplik või väga 

suure tõenäosuse astmega tunnus. Lisaks tuleks vältida ekslikku arvamust, et andmed on 

kolmanda isiku jaoks anonüümsed olukorras, kus vastutav töötleja on suuteline 

andmesubjekti algses andmebaasis kõigi mõistliku tõenäosusega kasutatavate vahenditega 

tuvastama.  

3.2. Üldistamine 

Üldistamismeetod on teine levinuim anonüümimistehnika liik. Asjaomane lähenemisviis 

seisneb andmesubjekte iseloomustavate atribuutide üldistamises ja hajutamises nii, et 

muudetakse nende ulatuslikkust või suurusjärku (näiteks linna asemel piirkond, nädala asemel 

kuu). Kuigi üldistamismeetod võib olla tõhus eristamise vältimisel, ei võimalda see tõhusat 

anonüümimist kõigis valdkondades; eelkõige nõuab see konkreetset ja läbimõeldud 

kvantitatiivset lähenemisviisi seostatavuse ja tuletatavuse ärahoidmiseks. 

3.2.1. Kokkusõelumine ja k-anonüümsus  

Kokkusõelumise ja k-anonüümsuse tehnikate eesmärk on vältida andmesubjekti eristamist, 

milleks rühmitatakse andmesubjektid vähemalt koos k-väärtusega muude isikutega. Selle 

saavutamiseks üldistatakse atribuutide väärtusi niivõrd, kuivõrd kõigi isikute kohta on antud 

sama väärtus. Näiteks asukoha detailsuse vähendamise ehk linna asemel riigi esitamise 

tulemusel on hõlmatud suurem hulk andmesubjekte. Sünnikuupäevi saab üldistada 

kuupäevaseeriatena või rühmitada need kuu või aasta kaupa. Muid numbrilisi atribuute 

(näiteks palgad, kaal, pikkus või ravimiannus) saab üldistada väärtusvahemikena (näiteks 

palgavahemik 20 000–30 000 eurot). Selliseid meetodeid võib kasutada juhul, kui atribuutide 

täpsete väärtuste korrelatsioon võimaldab luua kaudseid identifikaatoreid.  
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3.2.1.1. Tagatised 

 Eristatavus. Kuna k-kasutajad jagavad nüüd samu atribuute, ei tohiks enam olla 

võimalik eristada k-kasutajate rühmast üksikisikut. 

 Seostatavus. Kuigi seostatavus on piiratud, on endiselt võimalik siduda kandeid k-

kasutajate rühmade lõikes. Rühma piires on seejärel kahe kande samale 

pseudoidentifikaatorile vastavuse tõenäosus 1/k (mis võib olla märkimisväärselt 

suurem tõenäosusest, et sisendid ei ole seostatavad).  

 Tuletatavus. K-anonüümsuse mudeli suurim puudus on asjaolu, et see ei hoia ära 

ühtegi liiki tuletamise eesmärgil tehtavat rünnet. Tõepoolest, kui kõik k-isikud 

kuuluvad samasse rühma, siis juhul, kui on teada, millisesse rühma üksikisik kuulub, 

on lihtne kätte saada selle omaduse väärtust.  

3.2.1.2. Levinuimad vead 

 Teatavate kaudsete identifikaatorite kõrvalejätmine. K-anonüümsuse puhul on kõige 

olulisem parameeter k-väärtuse künnis. Mida suurem on k-väärtus, seda tugevamad on 

eraelu puutumatuse tagatised. Üldine viga on see, kui k-väärtust suurendatakse 

kunstlikult, nii et samal ajal väheneb kavandatud kaudsete identifikaatorite arv. 

Kaudsete identifikaatorite vähenemine lihtsustab k-kasutajate klastrite ülesehitamist 

tänu muude atribuutidega seotud tuvastamisvõimalustele (eriti kui mõned nimetatud 

muud atribuudid on tundlikud või väga ebakorrapärased, näiteks väga harva esinevad 

atribuudid). Atribuutide valimise juures üldistamise eesmärgil on kaudsete 

identifikaatorite osaline arvessevõtmine väga suur viga; kui osa atribuute saab 

kasutada isiku eristamiseks k-klastris, jäävad mõned isikud üldistamise järel kaitsmata 

(vt näide tabelis 2). 

 Madal k-väärtus. Ka madal k-väärtus on problemaatiline. Kui k-väärtus on liiga madal, 

on mis tahes isiku osakaal klastris liiga suur ning tuletamise eesmärgil tehtud ründed 

edukamad. Näiteks kui k = 2, on tõenäosus, et kaks isikut jagavad sama omadust, 

kõrgem kui väärtuse k > 10 korral. 

 Isikute rühmitamine muul viisil kui sama osakaalu järgi. Isikute rühmitamine 

atribuutide ebaühtlase jaotuse teel võib samuti olla problemaatiline. Isikute kannetel 

andmekogumis on erinev mõju: mõne isiku osakaal sisendite seas on märkimisväärne, 

teistel aga pigem tagasihoidlik. Seepärast on oluline tagada, et k-väärtus oleks 

piisavalt kõrge, vältimaks mõne isiku liiga suurt osakaalu klastri sisendite hulgas. 

3.1.3.3. Ebaõnnestumised k-anonüümsuse valdkonnas  

K-anonüümsuse üks peamisi mureküsimusi on asjaolu, et see ei võimalda vältida 

tuletamise eesmärgiga ründeid. Näide: kui ründaja teab, et andmekogumisse kuulub 

konkreetne isik, kes on sündinud 1964. aastal, siis teab ta ka, et sel isikul on olnud 

infarkt. Kui me lisaks teame, et asjaomane andmekogum on saadud Prantsusmaa 

organisatsioonilt, siis saame teada, et kõik isikud elavad Pariisis, kuna Pariisi 

postiindeksi kolm esimest numbrit on 750*).  
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Aasta Sugu Postiindeks Diagnoos 

1957 M 750* Infarkt 

1957 M 750* Kolesterool 

1957 M 750* Kolesterool 

1964 M 750* Infarkt 

1964 M 750* Infarkt 
Tabel 2. Näide halvasti korraldatud k-anonüümimise kohta 

 
3.2.2. L-mitmekesisus / t-lähedus 

L-mitmekesisus on k-anonüümsuse laiendatud variant, millega püütakse muuta võimatuks 

tuletamise eesmärgil tehtavad deterministlikud ründed, tagades, et igas ekvivalentsusklassis 

oleks igal atribuudil vähemalt erinev l-väärtus. 

Üks põhieesmärke on piirata vähemuutuvate ekvivalentsusklasside esinemissagedust, et 

konkreetse andmesubjekti kohta taustteadmisi omavale ründajale jääks alati märkimisväärne 

ebakindlus.  

L-mitmekesisus on kasulik andmete kaitsmiseks tuletamise eesmärgil tehtavate rünnete eest, 

kui atribuutide väärtused on korralikult jaotatud. Siiski tuleb välja tuua, et asjaomane tehnika 

ei võimalda hoida ära teabeleket, kui atribuudid on segmendi siseselt ebaühtlaselt jaotatud või 

kuuluvad piiratud väärtuste või semantiliste tähenduste hulka. L-mitmekesisuse suhtes saab 

kokkuvõttes teha tõenäosusel põhinevaid ründeid tuletamise eesmärgil. 

T-lähedus on l-mitmekesisuse edasiarendatud variant, mille eesmärk on luua 

ekvivalentsusklasse, mis koondavad atribuutide esialgse jaotuse tabelisse. Nimetatud tehnika 

on kasulik juhul, kui on oluline säilitada võimalikult originaalilähedased andmed; sel 

eesmärgil kohaldatakse ekvivalentsusklassi suhtes täiendavat piirangut – täpsemalt, iga 

ekvivalentsusklass ei peaks sisaldama mitte üksnes vähemalt l erinevat väärtust, vaid ka seda, 

et iga väärtus esineb nii mitu korda, kui on vajalik iga atribuudi esialgse jaotuse 

kajastamiseks. 

3.2.2.1. Tagatised 

 Eristatavus. Nagu k-anonüümsus, saab ka l-mitmekesisuse ja t-läheduse tehnikatega 

muuta võimatuks isikut käsitlevate kannete eristamine andmebaasis.  

 Seostatavus. L-mitmekesisus ja t-lähedus ei ole k-anonüümsuse tõhustatud variant 

seoses seostamatusega. Probleem on samasugune nagu mis tahes muu klastri puhul: 

tõenäosus, et samad sisendid kuuluvad samale andmesubjektile, on kõrgem kui 1/N 

(kus N tähistab andmesubjektide arvu andmebaasis). 

 Tuletatavus. L-mitmekesisuse ja t-läheduse peamine täiendus võrreldes k-

anonüümsusega on see, et enam ei ole võimalik teha l-mitmekesisuse ja t-läheduse 

andmebaasidesse ründeid tuletamise eesmärgil 100 % kindlusega.  

3.2.2.2. Levinuimad vead 

 Tundlike atribuudiväärtuste kaitsmine nende segamise teel muude tundlike 

atribuutidega. Klastris sisalduvale atribuudile kahe väärtuse andmisest ei piisa eraelu 

puutumatuse tagamiseks. Tundlike väärtuste jaotamine klastris peaks toimuma 

sarnaselt samade väärtuste jaotamisele kogupopulatsioonis või vähemalt peaks see 

olema kogu klastris ühtlane.  
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3.2.2.3. Ebaõnnestumised l-mitmekesisuse valdkonnas  

Allpool toodud tabelis on l-mitmekesisust rakendatud atribuudi „diagnoos” suhtes. 

Samas teades, et tabel sisaldab 1964. aastal sündinud isikut, on ikkagi väga suure 

tõenäosusega võimalik eeldada, et isikul oli infarkt. 

Aasta Sugu Postiindeks Diagnoos 

1957 M 750* Infarkt 

1957 M 750* Kolesterool 

1957 M 750* Kolesterool 

1957 M 750* Kolesterool 

1964 M 750* Infarkt 

1964 M 750* Infarkt 

1964 M 750* Infarkt 

1964 M 750* Kolesterool 

1964 M 750* Infarkt 

1964 M 750* Infarkt 

1964 M 750* Infarkt 

1964 M 750* Infarkt 

1964 M 750* Infarkt 

1964 M 750* Infarkt 

1964 M 750* Infarkt 

Tabel 3. L-mitmekesisust sisaldav tabel, kus väärtused „diagnoos” ei ole jaotatud ühtlaselt 

 

Nimi Sünniaeg Sugu 

Smith 1964 M 

Rossi 1964 M 

Dupont 1964 M 

Jansen 1964 M 

Garcia 1964 M 

Tabel 4. Teades, et tabel 3 sisaldab nimetatud isikuid, saab ründaja tuletada, et neil oli infarkt 
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4. Pseudonüümimine  

Pseudonüümimine seisneb andmekandes ühe (tavaliselt ainulaadse) atribuudi asendamises 

teisega. Füüsiline isik on seega tõenäoliselt kaudselt ikkagi tuvastatav, mistõttu ei anna 

pseudonüümimine üksi tulemuseks anonüümset andmekogumit. Käesolevas arvamuses on 

asjaomast teemat siiski käsitletud arvukate väärarusaamade ja vigade tõttu, mis selle tehnika 

kasutamise kohta levivad. 

Pseudonüümimine vähendab andmekogumi seostatavust andmesubjekti algse isikuga ning on 

seepärast kasulik turvameede, kuid mitte anonüümimismeetod.  

Pseudonüümimise tulemus võib olla algsest väärtusest sõltumatu (nagu vastutava töötleja 

loodud juhusliku hulga või andmesubjekti valitud perekonnanime puhul) või tuletatav 

atribuudi või atribuutide kogumi algväärtustest (räsifunktsioon või krüpteerimine). 

Kõige levinumad pseudonüümimistehnikad on järgmised. 

 Salavõtmega krüpteerimine. Võtme valdaja saab lihtsalt taastuvastada iga 

andmesubjekti andmekogumi dekrüpteerimise teel, sest andmekogum sisaldab endiselt 

isikuandmeid, olgugi et krüpteeritud kujul. Isegi kui kasutatud on tehniliselt kõige 

uuemat krüpteerimissüsteemi, on dekrüpteerimine võimalik üksnes võtme teadmisel. 

 Räsifunktsioon. See on funktsioon, mis muudab igasuguse suurusega sisendi kindla 

suurusega väljundiks (sisend võib olla kas üksikatribuut või atribuutide kogum) ning 

protsess on pöördumatu; see tähendab, et puudub krüpteerimisega seotud 

tagasipööramisrisk. Kui on siiski teada räsifunktsiooni sisendväärtuste vahemik, saab 

neid räsifunktsiooni teel taastada, et tuletada konkreetse andmekande õige väärtus. Kui 

näiteks andmekogumit töödeldi pseudonüümidega, räsides riiklikku ID-numbrit, saab 

seda tuletada kõigi sisendväärtuste räsimise teel, võrreldes seejärel saadud tulemust 

andmekogumi samade väärtustega. Räsifunktsioonide ülesehitus on tavaliselt selline, 

mis võimaldab nende kiiret arvutamist, mistõttu need langevad jõuliste rünnete 

ohvriks
16

. Luua saab ka eelarvutustabeleid, mis võimaldavad taastada massiliselt suurt 

hulka räsiväärtuseid.  

Räside soolamine (räsitud atribuudile lisatakse juhuslik väärtus, mida nimetatakse 

„soolaks”) võib vähendada sisendväärtuse tuletamise tõenäosust, kuid siiski võib olla 

teostatav soolatud räsi taga peituva algatribuudi väärtuse väljaarvutamine mõistlike 

vahendite abil
17

.  

 Talletatud võtmega arvutatud räsi. See on eriline räsimeetod, mille puhul kasutatakse 

salavõtit täiendava sisendina (erineb räsi soolamisest selle poolest, et sool ei ole 

tavaliselt salajane). Vastutav töötleja võib atribuudi suhtes rakendatud funktsiooni 

salavõtme abil taastada, kuid ründaja jaoks on palju keerulisem funktsiooni ilma võtit 

teadmata teistkordselt taastada, kuna kontrollitavate võimaluste arv on piisavalt suur, 

et anda ebapraktilisi tulemusi.  

 Deterministlik krüpteerimine või võtme kustutamine võtmega arvutatud räsi puhul. 

Asjaomast tehnikat võib võrrelda suvalise numbri valimisega iga andmebaasis 

sisalduva atribuudi varjunimeks ning seejärel vastavustabeli kustutamisega. 

                                                 
16

 Sellised ründed seisnevad kõigi usutavate sisendite proovimises, et koostada seejärel vastavustabeleid. 
17

 Eriti kui atribuudi liik on teada (nimi, sotsiaalkindlustuse number, sünniaeg jm). Arvutusnõude lisamisel võib 

usaldada võtme tuletamist hõlmavat räsifunktsiooni, kus arvutatud väärtust räsitakse mitu korda lühikese 

soolaga. 
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Asjaomane lahendus
18

 võimaldab vähendada andmekogumisse kuuluvate 

isikuandmete seostatavuse riski sama isiku andmetega muus andmekogumis, kus on 

kasutatud teist pseudonüümi. Kui võtta kõige uuem väljaarendatud algoritm, siis on 

ründajal arvutuslikult raske funktsiooni dekrüpteerida või taastada, sest see eeldaks 

juhul, kui võti ei ole kättesaadav, kõigi võimalike võtmete proovimist. 

 Tokeniseerimine (konfidentsiaalsete andmete asendamine muude väärtustega 

(tokenitega)). Asjaomast tehnikat kasutatakse (kuid mitte ainult) finantssektoris, kus 

kaardi ID-numbrid asendatakse väärtustega, mis on ründaja jaoks vähem kasulikud. 

See sarnaneb eespool kirjeldatutele ning põhineb samamoodi ühepoolsete 

krüpteerimismehhanismide kohaldamisel või indeksifunktsiooni abil sellise 

järjekorranumbri või juhusliku numbri omistamisel, mis ei ole saadud matemaatiliselt 

algandmetest. 

4.1. Tagatised 

 Eristatavus. Isikute andmekandeid on endiselt võimalik eristada, sest isik on 

tuvastatav ainulaadse atribuudi järgi, mis iseloomustab teda pseudonüümimise 

funktsiooni tulemusena (= pseudonüümitud atribuut). 

 Seostatavus. Andmekannete seostatavus on endiselt lihtne, kui sama isiku suhtes 

kasutatakse sama pseudonüümitud atribuuti. Isegi kui sama andmesubjekti suhtes 

kasutatakse eri pseudonüümitud atribuute, on seostatavus ikkagi võimalik muude 

atribuutide abil. Üksnes juhul, kui andmesubjekti tuvastamiseks ei saa kasutada 

andmekogumi ühtegi atribuuti ning kaotatud on kõik seosed algatribuudi ja 

pseudonüümitud atribuudi vahel (sealhulgas algandmete kustutamise teel), puudub 

kahe andmekogumi vahel eri pseudonüümitud atribuute kasutades ilmne ristviide.  

 Tuletatavus. Tuletamise eesmärgil tehtavad ründed andmesubjekti tuvastamiseks on 

võimalikud andmekogumi raames või eri andmebaaside lõikes, mis kasutavad isiku 

suhtes sama pseudonüümitud atribuuti, või kui pseudonüümid on liiga ilmsed ega 

varja korralikult andmesubjekti algidentiteeti. 

4.2. Levinuimad vead 

 Arvamus, et pseudonüümitud andmekogum on anonüümne. Vastutavad töötlejad 

eeldavad sageli, et ühe või mitme atribuudi eemaldamisest või asendamisest piisab 

andmekogumi anonüümseks muutmiseks. On palju näiteid, et see ei ole nii – 

isikutunnuse muutmisest üksi ei piisa selleks, et hoida ära andmesubjekti tuvastamine 

juhul, kui andmekogumis on alles kaudsed identifikaatorid või kui isik on siiski 

tuvastatav muude atribuutide väärtuste alusel. Paljudel juhtudel on isiku tuvastamine 

pseudonüümitud andmekogumis sama lihtne kui algandmete puhul. Et andmekogumit 

saaks käsitleda anonüümsena, on vaja astuda täiendavaid samme, sealhulgas 

atribuutide eemaldamise ja üldistamise või algandmete kustutamise või vähemalt 

nende väga tugeva kokkusõelumise teel. 

 Levinuimad vead pseudonüümimisel seostatavuse vähendamise tehnikana. 

                                                 
18

 Sõltuvalt muudest andmekogumis sisalduvatest atribuutidest ja algandmete kustutamisest. 
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o Sama võtme kasutamine eri andmebaasides. Eri andmekogumite seostatavuse 

likvideerimine sõltub olulisel määral võtmetega algoritmi kasutamisest ning 

asjaolust, et isik vastab eri kontekstides erinevatele pseudonüümitud 

atribuutidele. Seepärast on oluline vältida sama võtme kasutamist eri 

andmebaasides ning vähendada seeläbi seostatavust.  

o Eri võtmete (nn roteeruvad võtmed) kasutamine eri kasutajate puhul. Võib 

tunduda ahvatlev kasutada eri kasutajakogumite suhtes eri võtmeid ning muuta 

võtit kasutuspõhiselt (näiteks kasutada sama võtit sama kasutajat käsitletava 

10 sisendi puhul). Samas võib ebakorrektne tehnika tuua kaasa mustrite 

tekkimise, mis vähendab osaliselt soovitud kasulikkust. Näiteks lihtsustab 

teatavaid isikuid käsitlevate sisendite seostatavust võtme roteerimine nende 

isikute puhul konkreetsete reeglite alusel. Samuti võib eelmiste 

pseudonüümitud andmete kadumine andmebaasist samal ajal, kui ilmuvad 

uued andmed, anda märku sellest, et mõlemad andmekanded on seotud sama 

füüsilise isikuga.  

o Võtme talletamine. Kui salavõti on talletatud koos pseudonüümitud andmetega 

ja neile andmetele on juurde pääsetud, võib ründaja seostada väga hõlpsasti 

pseudonüümitud andmed nende algatribuudiga. Sama kehtib juhul, kui võti on 

talletatud andmetest eraldi, kuid ebaturvaliselt. 

4.3. Puudused pseudonüümimisel  

 Tervishoid 

1. 

Nimi, aadress, 

sünniaeg 

2. 

Erihooldustoetuse 

saamise aeg 

3. 

Kehamassiindeks 

6.  

Uuringukohordi 

viitenumber 

 < 2 aastat 15 QA5FRD4 

 > 5 aastat 14 2B48HFG 

 < 2 aastat 16 RC3URPQ 

 > 5 aastat 18 SD289K9 

 < 2 aastat 20 5E1FL7Q 
Tabel 5. Näide pseudonüümimise kohta räsimeetodil (nimi, aadress, sünniaeg), mis on kergesti tagasipööratav 

Loodud on andmekogum, et uurida seost isiku kaalu ning erihooldustoetuse saamise vahel. 

Algne andmekogum, mis sisaldas andmesubjektide nimesid, aadresse ja sünniaegu, kustutati. 

Uuringukohordi viitenumber koostati räsifunktsiooni abil kustutatud andmete põhjal. Kuigi 

tabelist kustutati nimi, aadress ja sünniaeg, on juhul, kui andmesubjekti nimi, aadress ja 

sünniaeg ja ka kasutatud räsifunktsioon on teada, lihtne uuringukohordi viitenumbreid välja 

arvutada.  

 Sotsiaalvõrgustikud 

On tõendust leidnud,
19

 et konkreetseid isikuid käsitlevat tundlikku teavet on võimalik 

koguda sotsiaalvõrgustike graafikutest sellest hoolimata, et selliseid andmeid on 

töödeldud pseudonüümimistehnika abil. Sotsiaalvõrgustiku pakkuja eeldas ekslikult, et 
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 A. Narayanan ja V. Shmatikov, „De-anonymizing social networks“, IEEE 30. sümpoosium eraelu 

puutumatuse ja turvalisuse teemal, 2009. 
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pseudonüümimine oli tuvastamise vältimiseks piisavalt kindel vahend ning müüs andmed 

turunduse ja reklaami eesmärgil muudele ettevõtjatele. Tegelike nimede asemel kasutas 

sotsiaalvõrgustiku pakkuja hüüdnimesid, kuid sellest ei piisanud ilmselgelt 

kasutajaprofiilide anonüümseks muutmiseks, sest eri isikute vahelised seosed on 

ainulaadsed ning tuvastaja saab seda ära kasutada. 

 Asukohad 

Nüüdisaegse infotehnoloogia uurijad
20

 analüüsisid hiljuti pseudonüümitud andmekogumit, 

mis sisaldas 1,5 miljoni inimese ruumilis-ajalise liikuvuse koordinaate 100 km raadiuses 

15 kuu jooksul. Nad tõendasid, et nelja asukohapunkti järgi oli võimalik eristada 95 % 

inimestest ning juba kahe asukohapunkti järgi oli eristatav enam kui 50 % 

andmesubjektidest (üks asukohapunktidest on teada, kuna see on tõenäoliselt „kodu” või 

„töökoht”). Andmekaitse oli väga tagasihoidlik, olgugi et isikud olid pseudonüümitud nii, 

et neid käsitlevad atribuudid [...] olid asendatud muude tähistega. 

5. Järeldused ja soovitused  

5.1. Järeldused 

Deidentifitseerimise ja anonüümimise tehnikad on praegu teema, mida väga palju uuritakse, 

ning käesolev dokument on järjepidevalt näidanud, et igal tehnikal on oma eelised ja 

puudused. Enamikul juhtudel on võimatu esitada minimaalseid soovitusi kasutatavate 

parameetrite kohta, sest iga andmekogumit on vaja vaadelda juhtumipõhiselt.  

Paljudel juhtudel võib anonüümitud andmekogum kujutada andmesubjektidele endiselt 

jääkriski. Tõepoolest võib isegi juhul, kui isiku kande täpne kättesaamine on võimatu, olla 

võimalik koguda selle isiku kohta teavet muude (avalike või mitteavalike) kättesaadavate 

teabeallikate abil. Tuleb rõhutada, et lisaks vahetule mõjule, mida avaldab andmesubjektidele 

hooletu anonüümimisprotsess (pahameel, ajakulu ja tunne, et nendega ei arvestata, kuna nad 

on lisatud klastrisse enda teadmata või eelneva loata), võib see tuua kaasa ka kaudse 

kõrvalmõju, kui andmesubjekt satub anonüümitud andmete töötlemise tagajärjel ekslikult 

mõne ründaja sihtrühma, eriti juhul, kui ründaja kavatsused on halvad. Seepärast rõhutab 

töörühm, et anonüümimistehnikad on suutelised tagama eraelu puutumatuse, kuid seda üksnes 

juhul, kui neid rakendatakse asjakohaselt. See eeldab anonüümimisprotsessi eeltingimuste 

(kontekst) ja eesmärgi/eesmärkide selget määratlemist, et saavutada sihiteadlik anonüümimise 

tase. 

5.2. Soovitused 

- Osa anonüümimistehnikaid on sisemiste piirangutega. Nimetatud piirangud tuleb hoolikalt 

läbi mõelda, enne kui vastutavad töötlejad hakkavad sellist tehnikat 

anonüümimisprotsessis kasutama. Vastutavad töötlejad peavad võtma arvesse 

anonüümimisega seatavaid eesmärke, näiteks isikute eraelu puutumatuse kaitsmist 

andmekogumi avaldamisel või andmekogumist teabe saamise loa andmisel. 

- Käesolevas dokumendis kirjeldatud tehnikatest ei anna ükski täit kindlust anonüümimise 

tõhususe kohta (st et ei oleks võimalik isikut eristada või seostada isikuga seotud kandeid 

või tema kohta teavet tuletada). Kuna kasutatavast tehnikast sõltuvalt võib teatav risk olla 
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 Y.-A. de Montjoye, C. Hidalgo, M. Verleysen ja V. Blondel, „Unique in the Crowd: The privacy bounds of 

human mobility”, Nature nr 1376, 2013. 



24 

 

täielik või osaline, tuleb konkreetse tehnika kasutamine kindlas olukorras ning mitme 

tehnika kombineerimine hoolikalt läbi mõelda, et parandada tulemuse kvaliteeti.  

Allpool esitatud tabelis on järgmise kolme põhinõude alusel antud ülevaade tehnikate eeliste 

ja puuduste kohta.  

 

 Kas 

eristatavus 

on endiselt 

võimalik? 

Kas 

seostatavus on 

endiselt 

võimalik? 

Kas tuletatavus on 

endiselt võimalik? 

Pseudonüümimine jah jah jah 

Müra lisamine jah ei pruugi ei pruugi 

Asendamine jah jah ei pruugi 

Kokkusõelumine või k-anonüümsus ei jah jah 

L-mitmekesisus ei jah ei pruugi 

Diferentsiaalprivaatsus ei pruugi ei pruugi ei pruugi 

Räsimine / tokeniseerimine jah jah ei pruugi 
Tabel 6. Vaadeldud tehnikate eelised ja puudused 

- Optimaalne lahendus tuleks leida iga juhtumi jaoks eraldi. Tuvastamise vastu, mida 

vastutav töötleja või mis tahes kolmas isik võivad kõige mõistlikumate tõenäoliste 

vahendite abil teha, oleks tulemuslik lahendus (st täieliku anonüümimise protsess), mis 

vastab kõigile esitatud kolmele kriteeriumile.  

- Kui ettepanek ei vasta vähemalt ühele nimetatud kriteeriumile, tuleks teostada põhjalik 

hinnang tuvastamisriskide kohta. Kui riigi õigusaktidega nõutakse anonüümimisprotsessi 

hindamist või pädeva asutuse antavat luba, esitatakse asjaomane hinnang ka pädevale 

asutusele. 

Tuvastamisriskide vähendamiseks tuleks võtta arvesse järgmisi häid tavasid. 

Head anonüümimistavad  

Üldiselt 

- Ärge usaldage „edasta ja unusta” lähenemisviisi. Võttes arvesse tuvastamise jääkriski, 

peaksid vastutavad töötlejad käituma järgmiselt. 

o 1. Korrapäraselt määrama kindlaks uued riskid ning hindama jääkriski/jääkriske.  

o 2. Hindama, kas kindlaks tehtud riskide kontrollimisest piisab, ja tegema vastavaid 

kohandamisi. 

o 3. Riske jälgima ja kontrollima. 

- Osana jääkriskidest tuleb võtta arvesse andmekogumi anonüümimata osa (kui see on 

olemas) tuvastamise võimalusi, eriti kui see on anonüümitud osaga kombineeritud, ning 

lisaks võimalikku korrelatsiooni atribuutide (näiteks geograafilise asukoha ja jõukuse 

astme) vahel. 
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Taustaelemendid 

- Tuleks kehtestada selged eesmärgid, mida soovitakse andmekogumi anonüümimise kaudu 

saavutada, kuna need on tuvastamisriski määratlemisel otsustava tähtsusega.  

- See peab toimuma koos kõigi asjakohaste taustaelementide uurimisega – algandmete 

iseloom, kehtivad kontrollimehhanismid (sealhulgas andmekogumitele juurdepääsu 

piiravad turvameetmed), valimi suurus (koguselised omadused), avalike teaberessursside 

kättesaadavus (mida vastuvõtjad peavad arvesse võtma), kavandatav andmete edastamine 

kolmandatele isikutele (piiratud, piiramatu (nt internetis) jne). 

- Arvesse tuleb võtta võimalikke ründajaid ning ohustatud andmed tuleb tagasi kutsuda 

(taas on põhitegurid teabe tundlikkus ja iseloom). 

Tehnilised elemendid 

- Vastutavad töötlejad avaldavad kasutatud anonüümimistehnika/-tehnikate kombinatsiooni, 

eeskätt juhul, kui nad kavatsevad anonüümitud andmekogumi avaldada. 

- Ilmsed (näiteks harvaesinevad) atribuudid / kaudsed identifikaatorid tuleb andmekogumist 

eemaldada. 

- Kui on kasutatud müra lisamise tehnikaid (juhuslikustamise puhul), peab kannetele lisatud 

müra tase olema määratletud vastavalt atribuudi väärtusele (st et see ei tohi olla 

ebaproportsionaalne), andmesubjektid peavad olema kaitstud atribuutide mõju ja/või 

andmekogumi puudulikkuse eest.  

- Diferentsiaalprivaatsusele tuginemisel (juhuslikustamise puhul) tuleb võtta arvesse 

vajadust pidada päringuregistrit, et oleks võimalik tuvastada eraellu sekkuvaid päringuid, 

kui need päringud on kumulatiivsed. 

- Üldistamistehnikate rakendamisel on vastutava töötleja jaoks ülioluline mitte piirduda 

isegi ainsa atribuudi puhul ühe üldistamiskriteeriumiga, vaid valida näiteks erinev asukoha 

detailiseerimine või erinevad ajavahemikud. Kasutatavate kriteeriumide valik peab 

juhinduma atribuutide väärtuste jaotusest kindlas populatsioonis. Kõiki jaotusi ei ole 

võimalik üldistada, näiteks ei saa üldistamismeetodi puhul kasutada kõikehõlmavat 

lähenemisviisi. Tagada tuleks ekvivalentsusklasside sisene varieerumine – näiteks tuleks 

valida sõltuvalt eespool nimetatud taustaelementidest (valimi suurus jne) kindel künnis 

ning juhul, kui künnist ei saavutata, tuleb jätta asjaomane valim kõrvale (või kehtestada 

muu üldistamiskriteerium).  
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LISA 

Anonüümimistehnikate aabits 
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A.1. Sissejuhatus 

Anonüümsust tõlgendatakse ELis mitmeti – mõnes riigis seostatakse sellega IT-anonüümsust 

(st vastutaval töötlejal peaks isegi koostöös mis tahes osalisega olema infotehnoloogiliselt 

raske mõnda andmesubjekti otse või kaudselt tuvastada) ning mõnes muus riigis seostatakse 

sellega täielikku anonüümsust (näiteks peaks vastutaval töötlejal isegi koostöös mis tahes 

osalisega olema võimatu mõnda andmesubjekti otse või kaudselt tuvastada). Mõlemal juhul 

vastab anonüümimise mõiste protsessile, millega muudetakse andmed anonüümseks. Erinevus 

seisneb selles, mida peetakse taastuvastamise vastuvõetavaks riskiastmeks. 

Mõeldavad on mitmed anonüümitud andmete kasutamise viisid – alustades 

sotsiaaluuringutest, statistilistest analüüsidest ning lõpetades uue toote/teenuse arendusega. 

Mõnikord võib isegi taolisel üldeesmärki teenival tegevusel olla tagajärjed teatavatele 

andmesubjektidele, mis nullivad ära töödeldud andmete eeldatavasti anonüümse iseloomu. 

Näiteid on palju, alustades sihipärastest turundusalgatustest ja lõpetades avaliku sektori 

meetmete elluviimisega, mis põhinevad kasutajate profileerimisel, käitumisel või 

liikuvusmustritel
21

.  

Kahjuks puudub üldsõnaliste avalduste kõrval mõõdik, mille alusel saaks juba ennetavalt 

mõõta töötlemisjärgseks taastuvastamiseks vajaminevat aega või pingutust, või teise 

võimalusena valida sobivaim menetlus juhuks, kui keegi soovib vähendada tõenäosust, et 

avaldatud andmekogum viitab tuvastatud andmesubjektide kogumile.  

„Anonüümimise kunst”, nagu asjaomastele meetoditele mõnikord teaduskirjanduses 

viidatakse,
22

 on uus teadusharu, mis on alles lapsekingades, ning seetõttu on olemas palju 

tehnikaid andmete tuvastatavuse vähendamiseks; siiski tuleb selgelt välja öelda, et enamik 

sellistest tehnikatest ei hoia ära töödeldud andmete seostatavust andmesubjektidega. Mõnel 

juhul on andmekogumiste tuvastamine osutunud väga edukaks, teinekord aga toonud kaasa 

valepositiivseid tulemusi.  

Üldiselt on kasutusel kaks lähenemisviisi: neist esimene põhineb atribuutide üldistamisel ning 

teine juhuslikustamisel. Asjaomaste tehnikate üksikasju ja peensusi analüüsides näeme 

andmete tuvastamise võimalusi uuest vaatevinklist ning isikuandmete mõiste ise avaneb meile 

uues valguses. 

A.2. Anonüümimine juhuslikustamise abil 

Üks anonüümimise valikuid seisneb tegelike väärtuste muutmises nii, et oleks võimalik 

vältida anonüümitud andmete seostatavust algväärtustega. Nimetatud eesmärk on saavutatav 

arvukate meetoditega, alustades müra lisamisest ja lõpetades andmete vahetamisega 

(ümberjärjestamine). Tuleb rõhutada, et atribuudi eemaldamine võrdub asjaomase atribuudi 

juhuslikustamise meetodi äärmusliku vormiga (atribuut kaetakse täielikult müraga). 

Mõnel juhul ei ole üldise töötlemise eesmärk niivõrd juhuslikustamise meetodil töödeldud 

andmekogumi avaldamine, kuivõrd pigem andmetele juurdepääsu andmine päringute 
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tegemiseks. Andmesubjekti risk tuleneb sel juhul sellest, et ründaja on tõenäoliselt suuteline 

eraldama vastutava töötleja teadmata teavet eri päringutest. Et tagada andmekogumis 

sisalduvate isikute anonüümsus, ei tohiks olla võimalik järeldada andmesubjekti osalemist 

andmekogumis – seeläbi katkestatakse seos mis tahes taustteabega, mis ründajal võib olla. 

Päringutele antavatele vastustele müra lisamine võib vähendada taastuvastamise riski veelgi. 

Nimetatud lähenemisviisi puhul, mida tuntakse erialakirjanduses ka 

diferentsiaalprivaatsusena,
23

 lähtutakse eelkõige eespool kirjeldatust ning seeläbi antakse 

andmete avaldajatele suurem kontroll andmetele juurdepääsu üle võrreldes andmete avaliku 

avaldamisega. Müra lisamisel on kaks põhieesmärki: esiteks andmekogumis sisalduvate 

andmesubjektide eraelu puutumatuse kaitsmine ja teiseks avaldatud teabe kasulikkuse 

säilitamine. Eelkõige peab müra ulatus olema proportsionaalne päringute arvuga (kui on vaja 

vastata liiga paljudele päringutele liiga täpse astmega, siis see suurendab tuvastamise 

tõenäosust). Tänapäeval tuleb juhuslikustamise meetodi eduka kohaldamise tagamiseks 

tegutseda juhtumipõhiselt, kuna ei ole olemas täielikult usaldusväärset meetodit ja on näiteid 

andmesubjektide (olenemata sellest, kas nad kuuluvad andmekogumisse või mitte) atribuutide 

teabelekete kohta isegi juhul, kui vastutava töötleja arvates on ta andmekogumi 

juhuslikustanud. 

Abiks võib olla teatavate näidete läbiarutamine, mis võimaldab selgitada juhuslikustamise 

meetodi kui anonüümimise vahendi võimalikke puudusi. Näiteks võivad eraelu puutumatust 

järgivateks peetavad päringud kujutada interaktiivse juurdepääsu olukorras andmesubjektidele 

riski. Kui ründaja teab, et isikute alamrühm S kuulub andmekogumisse, mis sisaldab teavet 

atribuudi A mõju kohta populatsioonis P, siis on võimalik vaid kahe päringu abil („Mitmel 

inimesel populatsioonis P on atribuut A?” ja „Kui mitmel inimesel populatsioonis P, välja 

arvatud need, kes kuuluvad alamrühma S, on atribuut A?”) teha (erinevuse järgi) kas 

deterministlikult või tõenäosuse järgi tuletamise abil kindlaks alamrühma S nende isikute arv, 

kellel on atribuut A. Igal juhul võib alamrühma S isikute puhul olla tegemist tõsise ohuga 

eraelu puutumatusele, mis sõltub eriti atribuudi A iseloomust. 

Samuti, kui andmesubjekt ei kuulu andmekogumisse, kuid tema seos andmekogumis 

sisalduvate andmetega on teada, võib andmekogumi avaldamine põhjustada ohtu tema eraelu 

puutumatusele. Näiteks kui on teada, et „sihtmärgile kuuluva atribuudi A väärtus erineb 

koguse X võrra populatsiooni keskmisest väärtusest”, siis ründajale piisab konkreetse 

andmesubjekti isikuandmete täpseks tuletamiseks vaid sellest, kui andmebaasi haldajal 

palutakse teostada eraelu puutumatust järgiv toiming tuletada atribuudi A keskmine väärtus. 

Suhteliste ebatäpsuste lisamine andmebaasis sisalduvatele tegelikele väärtustele on toiming, 

mis tuleb põhjalikult läbi mõelda. Eraelu kaitsmiseks tuleb lisada piisavalt müra, kuid samas 

määral, mis võimaldab säilitada teabe kasulikkuse. Näiteks kui eriliste atribuutidega 

andmesubjektide arv on väga väike või kui atribuudid on liiga tundlikud, oleks tegeliku arvu 

esitamise asemel parem esitada vahemik või üldine lause, nagu „vähene või isegi olematu arv 

juhtumeid”. Sellega säilib andmesubjekti eraelu puutumatus ka juhul, kui müra avaldumise 

mehhanism on eelnevalt teada, kuna alles jääb teatav ebakindlus. Kasulikkuse vaatekohast – 

kui ebatäpsus on tekitatud põhjalikult läbimõeldult, on tulemused endiselt statistiliselt või 

otsustusprotsesside mõistes kasulikud. 

Andmebaasi juhuslikustamine ja juurdepääs diferentsiaalprivaatsusele nõuavad põhjalikumat 

ettevalmistamist. Esiteks võib moonutamise õige ulatus sõltuda olulisel määral olukorrast 
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(päringu liik, andmekogumis sisalduva populatsiooni suurus, atribuudi iseloom ja seotud 

tuvastamisvõimalus) ning kaaluda ei tohiks üldkohaldatavat lahendust. Lisaks võib olukord 

ajaga muutuda, mistõttu tuleb interaktiivset mehhanismi vastavalt muuta. Müra kalibreerimine 

nõuab mis tahes interaktiivse mehhanismi andmesubjektidele põhjustatavate kumulatiivsete 

eraelu puutumatuse riskide jälgimist. Andmetele juurdepääsu mehhanism peaks sel juhul 

sisaldama hoiatusi juhuks, kui nn usalduskrediit on kulutatud ja andmesubjektid võivad uue 

päringu korral ohus olla. Need aitavad vastutaval töötlejal määratleda sobivat moonutuse 

taset, mida ta iga kord tegelike isikuandmete suhtes kasutab. 

Teiselt poolt tuleks vaadelda ka olukorda, kus atribuutide väärtused kustutatakse (või neid 

muudetakse). Ühiselt kasutatav lahendus mõne ebatüüpilise atribuudi väärtusega tegelemiseks 

on selle kustutamine kas ebatüüpiliste isikutega seotud andmekogumist või ebatüüpiliste 

väärtuste seast. Viimasel juhul on oluline tagada, et väärtuse enda puudumine ei muutuks 

elemendiks, mis võimaldab andmesubjekti tuvastada. 

Vaatleme nüüd juhuslikustamise meetodit, mille puhul kasutatakse atribuudi asendamist. 

Kõige suurem valearusaam anonüümimise puhul on selle võrdlemine krüpteerimise või 

võtmega kodeerimisega. Valearusaam tuleneb kahest järgmisest eeldusest: a) kui andmebaasis 

sisalduvasse kandesse kuuluva mõne atribuudi suhtes (nt nimi, aadress, sünnikuupäev) on 

kohaldatud krüpteerimist või kui atribuudid on asendatud võtmega kodeerimise tulemusel 

(nagu võtmega arvutatud räsi) oletatavalt juhuslikustatud stringiga, siis on asjaomane kanne 

anonüümne, ning b) et anonüümimine on tõhusam juhul, kui võti on sobiva pikkusega ning 

kasutatud on kõige uuemat krüpteerimisalgoritmi. Kirjeldatud valearusaam on vastutavate 

töötlejate seas väga levinud ja väärib selgitamist, seda enam, et see on seotud ka 

pseudonüümimisega ja selle arvatavate madalamate riskidega. 

Kõigepealt on nimetatud tehnikate eesmärgid täiesti erinevad: krüpteerimise kui turvameetme 

eesmärk on tagada tuvastatud pooltele (inimesed, seadmed või tarkvara/riistavara osad) 

suhtluskanali konfidentsiaalsus, et hoida ära pealtkuulamine või soovimatu avaldamine. 

Võtmega kodeerimine kujutab andmete semantilist tõlkimist salavõtme järgi. Teisalt on 

anonüümimise eesmärk vältida isikute tuvastatavust ning selleks püütakse kaotada atribuutide 

varjatud seosed andmesubjektiga.  

Krüpteerimise ja võtmega kodeerimise eesmärk ei ole muuta andmesubjekt tuvastamatuks: 

vähemalt vastutava töötleja jaoks on algandmed endiselt kättesaadavad või tuletatavad. 

Isikuandmete semantilise tõlke kohaldamisest (nagu võtmega kodeerimine) üksi ei piisa, et 

muuta võimatuks andmete algstruktuuri taastamine (kas algoritmi tagurpidi kohaldamise või 

jõuliste rünnete kaudu, mille kasutamine sõltub skeemide iseloomust või on andmetega seotud 

rikkumise tulemus). Kõige uuema krüpteerimissüsteemiga suudetakse ehk tagada tugevamat 

andmete kaitset (st need muutuvad dekrüpteerimisvõtit mitte teadvatele üksustele 

loetamatuks), kuid see iseenesest ei tähenda, et tulemuseks on anonüümsus. Seni, kuni 

algandmete võti on kättesaadav (isegi usaldusväärse kolmanda isiku puhul, kes on 

lepinguliselt kohustatud tagama võtme turvalise deponeerimise teenuse), ei ole andmesubjekti 

tuvastamise võimalus olematu. 

Üksnes krüpteerimismehhanismi töökindlusele kui andmekogumi anonüümimise teatava 

astme saavutamise meetmele keskendumine on eksitav, kuna on palju muid tehnilisi ja 

ülesehituslikke tegureid, mis mõjutavad krüpteerimismehhanismi või räsifunktsiooni üldist 

turvalisust. Erialakirjanduses on osutatud paljudele edukatele rünnetele, mille puhul on 

algoritmist täiesti mööda mindud ning mis on põhjustatud kas rünnete võimendavast mõjust 

võtmete hoiustamise haprusele (nt mitte nii turvalise vaikemeetodi tõttu) või inimtegurist (nt 

võtmete nõrgad paroolid). Lõpuks on valitud krüpteerimissüsteemi vastava võtme suurus 
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töötatud välja kindla ajavahemiku konfidentsiaalsuse tagamiseks (enamik praeguseid võtmeid 

tuleb 2020. aasta paiku ümber kalibreerida), kuid anonüümimisprotsess ei tohiks olla ajaliselt 

piiratud. 

Seega tuleks käesolevaga käsitleda atribuutide juhuslikustamise (või asendamise ja 

eemaldamise) piiranguid, võttes arvesse mitmeid viimastel aastatel esinenud näiteid 

ebaõnnestunud anonüümimise kohta juhuslikustamise meetodi abil ning nende põhjuseid. 

Tuntud juhtum seoses andmekogumi ebaõnnestunud anonüümimisega on Netflixi auhind
24

. 

Kui vaadata üldist kannet andmebaasis, mille puhul on andmesubjektiga seotud mitmed 

atribuudid juhuslikustatud, siis on iga kannet võimalik ikkagi jagada kaheks alamkandeks 

järgmiselt: {juhuslikustatud atribuudid, selged atribuudid}, kus selged atribuudid võivad olla 

eeldatavasti muude kui isikuandmete mis tahes kombinatsioon. Netflixi auhinna 

andmekogumi puhul võib esile tuua, et iga kannet saab esitleda mitmemõõtmelise ruumi 

punktina, kus iga selge atribuut on koordinaat. Nimetatud tehnika puhul saab mis tahes 

andmekogumit vaadelda kui punktide süsteemi mitmemõõtmelises ruumis ning punktide 

asetsemine võib olla väga hõre, mis tähendab, et need võivad asetseda üksteisest väga kaugel. 

Punktid võivad asetseda nii hõredalt, et kui ruum jagatakse ulatuslikeks piirkondadeks, 

sisaldab iga piirkond üksnes ühte kannet. Isegi müra lisamine ei suuda tuua kandeid üksteisele 

nii lähedale, et need asetseksid samas mitmemõõtmelises piirkonnas. Netflixi katses olid 

kanded näiteks piisavalt ainulaadsed, kuna 14 päeva pikkuses vahemikus anti vaid kaheksa 

hinnangut. Pärast müra lisamist nii hinnangutele kui ka kuupäevadele ei täheldatud 

piirkondade kattuvust. Teisisõnu kujutas kaheksa hinnatud filmi väljavalimine hinnangute 

jälge ning andmebaasis ei andnud andmesubjektid samu hinnanguid. Sellest geomeetrilisest 

tähelepanekust lähtuvalt kõrvutasid teadlased nn anonüümse Netflixi andmekogumi ühe teise 

avaliku filmihinnangute andmebaasiga (IMDB) ning leidsid üles kasutajad, kes olid andnud 

samas ajavahemikus hinnanguid samadele filmidele. Et enamik kasutajatest tundusid olevat 

üks-ühele samad, oli võimalik kanda andmebaasist IMDB saadud kõrvaline teave üle Netflixi 

avalikku andmekogumisse ning lisada kõigile nn anonüümitud kannetele identiteeditunnuseid. 

Oluline on esile tuua, et tegemist on üldise omadusega – mis tahes juhuslikustatud 

andmebaasi jääkosa sisaldab alati suurt tuvastamisriski olenevalt sellest, kui harvaesinev on 

jääkatribuutide kombinatsioon. Nimetatud ohtu peavad vastutavad töötlejad anonüümimiseks 

juhuslikustamise meetodi valimisel alati meeles pidama. 

Paljude sarnaste taastuvastamise katsete puhul on lähtutud sarnasest lähenemisviisist (st kahe 

andmebaasi paigutamisest samasse alamruumi). Tegemist on väga tõhusa 

taastuvastamismeetodiga, mida on hiljuti mitmes eri valdkonnas kohaldatud. Näiteks kasutati 

ühes sotsiaalvõrgustikus
25

 teostatud tuvastuskatse puhul kasutajate sotsiaalseid tunnuseid, 

mida oli pseudonüümitud eri tähistega. Vaadeldaval juhul kasutati tuvastamiseks 

atribuutidena iga kasutaja kontaktide nimekirja, sest oli teada, et kahe isiku vahelise identse 

nimekirja tõenäosus on väga madal. Asjaomasest intuitiivsest eeldusest lähtudes järeldati, et 

väga piiratud hulga sõlmede puhul moodustab sisemiste ühenduste alamgraafik (võrgustikus 

varjatud) topoloogilise jalajälje ning kui tuvastatakse nimetatud alamvõrgustik, on tuvastatav 

suur osa kogu sotsiaalvõrgustikust. Mõned arvud sarnase ründe tulemuslikkuse kohta – 

tõendati, et vähem kui 10 sõlme kasutamise tulemusel (mis võivad tekitada miljon erinevat 
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alamvõrgustiku konfiguratsiooni, millest igaüks võib moodustada topoloogilise jälje) on 

rohkem kui 4 miljonit pseudonüümitud sõlme ja 70 miljonit linki sisaldav sotsiaalvõrgustik 

avatud taastuvastamise eesmärgil tehtavatele rünnetele ning väga paljude kontaktide eraelu 

puutumatus on ohus. Tuleb rõhutada, et asjaomane lähenemisviis taastuvastamisele ei ole 

töötatud välja sotsiaalvõrgustiku konkreetse olukorra jaoks, vaid on piisavalt üldine, et seda 

saaks kohaldada muude andmebaaside suhtes, mille kasutajatevahelised seosed on 

registreeritud (näiteks telefoninumbrid, e-post, tutvumissaidid jne). 

Teine võimalus tuvastada hinnanguliselt anonüümne kanne põhineb kirjutamisstiili analüüsil 

(stülomeetria)
26

. On välja töötatud arvukalt algoritme, mille eesmärk on eraldada 

grammatiliselt analüüsitud tekstist mõõdikuid, sealhulgas kindla sõnakasutuse sagedust, 

kindlate grammatiliste vormide esinemissagedust ja kirjavahemärkide tüüpi. Kõiki nimetatud 

omadusi saab kasutada hinnanguliselt anonüümse teksti kõrvutamiseks tuvastatud autori 

kirjutamisstiiliga. Teadlased on kogunud rohkem kui 100 000 blogi kirjutamisstiilid ning on 

tänapäeval võimelised tuvastama postituse autori automaatselt ning juba üle 80 % täpsusega; 

asjaomase tehnika täpsus suureneb eeldatavasti veelgi, kui hakatakse analüüsima muidki 

signaale, nagu asukoht või tekstis sisalduvad muud metaandmed. 

Teadus- ja tööstusringkonnad võiksid uurida senisest enam kande semantilisest analüüsimisest 

tulenevaid tuvastamisvõimalusi (näiteks kande jääkosa, mida ei ole juhuslikustamise 

meetodiga töödeldud). Hiljutine DNA-doonorite tuvastamise juhtum (2013)
27

 näitab, et alates 

kuulsast AOLi juhtumist (2006, kus tehti üldsusele kättesaadavaks andmebaas, mis sisaldas 

rohkem kui 650 000 kasutaja kohta enam kui kolme kuu jooksul tehtud 20 miljonit otsisõna) 

on selles valdkonnas tehtud vähe edusamme. Selle tulemusel tuvastati paljude AOLi 

kasutajate isikud ja asukohad. 

Veel üks andmeliik, mis muutub harva anonüümseks, kui seda töödeldakse üksnes 

andmesubjektide isikuandmete eemaldamise või mõne atribuudi krüpteerimise teel, on 

asukohaandmed. Inimeste liikuvusmustrid on ehk piisavalt ainulaadsed, et võimaldada 

asukohaandmete (andmesubjekti asukoht kindlal ajahetkel) semantiliste tunnuste järgi isegi 

ilma muude atribuutideta kindlaks teha andmesubjekti paljusid tunnuseid
28

. See on leidnud 

mitmeid kordi kinnitust esinduslikes teaduslikes uurimustes
29

. 

Seepärast on vaja olla pseudonüümide kasutamisel ettevaatlik, kui soovitakse tagada 

andmesubjektide piisav kaitse identiteedi- või atribuudilekete eest. Kui pseudonüümimine 

põhineb isikutunnuste asendamisel muu ainulaadse koodiga, on naiivne eeldada, et tegemist 

on väga kindla deidentifitseerimismeetmega, ning seega ei ole arvestatud tuvastamismeetodite 

arengutasemega ega väga erinevate kontekstidega, milles neid võidakse kasutada. 

A.3. Anonüümimine üldistamismeetodi abil 
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Atribuutide üldistamisel põhinevat lähenemisviisi võib kirjeldada järgmise lihtsa näite abil.  

Vaatleme näiteks olukorda, kus vastutav töötleja otsustab avaldada lihtsa tabeli, mis sisaldab 

kolme andmekildu (atribuuti): igale kandele omast isikutunnusnumbrit, asukohanumbrit, mis 

seob andmesubjekti tema elukohaga, ning omaduse tunnusnumbrit, mis näitab andmesubjekti 

omadust. Seejärel eeldagem, et omadus on tähistatud ühega kahest eraldi väärtusest, mida 

väljendatakse üldiselt kui {P1, P2}. 

Seerianumber Asukohatunnusnumber Omadus 

#1 Rooma P1 

#2 Madrid P1 

#3 London P2 

#4 Pariis P1 

#5 Barcelona P1 

#6 Milano P2 

#7 New York P2 

#8 Berliin P1 

Tabel A1. Valim andmesubjektide kohta, kes on koondatud asukoha ja omaduste P1 ja P2 järgi 

Kui keegi (ründaja) teab juba ette, et tabel sisaldab kindlat andmesubjekti (sihtmärk), kes elab 

Milanos, saab ta pärast tabeli uurimist teada, et selle asukohatunnusnumbriga on ainus 

andmesubjekt #6, kellel on ka omadus P2.  

See väga lihtne näide kajastab mis tahes tuvastamisprotseduuri põhielemente, mida 

kasutatakse hinnanguliselt anonüümseks muudetud andmekogumi suhtes. Täpsemalt on 

tegemist ründajaga, kellel on (teadlikult või kogemata) olemas taustteave osa või kõigi 

andmekogumis sisalduvate andmesubjektide kohta. Ründaja eesmärk on siduda see taustteave 

avaldatud andmekogumi andmetega, et saada selgem pilt asjaomaste andmesubjektide 

omaduste kohta.  

Et muuta andmete sidumine mis tahes taustteabega ebatõhusamaks või aeganõudvamaks, võib 

vastutav töötleja keskenduda asukoha tunnusnumbrile ning asendada andmesubjekti 

kodulinna element laiema piirkonnaga, näiteks riigiga. Seejärel näeks tabel välja järgmine. 

Seerianumber Asukohatunnusnumber Omadus 

#1 Itaalia P1 

#2 Hispaania P1 

#3 Suurbritannia P2 

#4 Prantsusmaa P1 

#5 Hispaania P1 

#6 Itaalia P2 

#7 Ameerika Ühendriigid P2 

#8 Saksamaa P1 

Tabel A2. Tabeli A1 üldistamine kodakondsuse järgi 

Andmete uue kokkusõelumisega ei võimalda ründaja taustteadmised tuvastatud 

andmesubjekti kohta (näiteks et „sihtmärk elab Roomas ja asub selles tabelis”) teha ühtegi 

selget järeldust tema omaduse kohta, kuna tabelis sisalduval kahel itaallasel on erinevad 

omadused, vastavalt P1 ja P2. Seega on ründajal 50 %-line ebakindlus seoses sihtmärgi 
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omadusega. See lihtne näide tõendab üldistamise mõju anonüümimistehnikale. Kuigi see 

üldistamisvihje võib olla tõhus vahend Itaalia sihtmärgi tuvastamise tõenäosuse 

kahandamiseks, ei tööta see mujal (näiteks Ameerika Ühendriikides) elavate sihtmärkide 

suhtes.  

Lisaks võib ründaja saada endiselt teavet Hispaania sihtmärgi kohta. Kui taustteadmised on 

stiilis „sihtmärk elab Madridis ja on tabelis” või „sihtmärk elab Barcelonas ja on tabelis”, 

suudab ründaja 100 % kindlusega tuletada, et sihtmärgile kuulub omadus P1. Seepärast ei 

anna üldistamine kogu andmekogumi populatsioonile samal tasemel eraelu puutumatuse 

kaitset ega kindlust tuletamise eesmärgil tehtavate rünnete eest. 

Mõttekäiku jätkates võiks järeldada, et suurem üldistamine võib olla kasulik mis tahes 

seostatavuse vältimiseks. Näiteks võib üldistada mandri tasandile. Seejärel näeks tabel välja 

järgmine. 

Seerianumber Asukohatunnusnumber Omadus 

#1 Euroopa P1 

#2 Euroopa P1 

#3 Euroopa P2 

#4 Euroopa P1 

#5 Euroopa P1 

#6 Euroopa P2 

#7 Põhja-Ameerika P2 

#8 Euroopa P1 

Tabel A3. Tabeli A1 üldistamine mandri järgi 

Sellise kokkusõelumisega oleksid kõik tabelis sisalduvad andmesubjektid (v.a Ameerika 

Ühendriikide elanikud) kaitstud seostamise ja tuvastamise eesmärgil tehtavate rünnete eest 

ning igasugune taustteave stiilis „sihtmärk elab Madridis ja on tabelis” või „sihtmärk elab 

Milanos ja on tabelis”, viiks pigem teatava tõenäosuseni seoses andmesubjekti omadusega (P1 

tõenäosus 71,4 % ja P2 tõenäosus 28,6 %) kui vahetu seostatavuseni. Täiendav üldistamine 

toimub ilmse ja radikaalse teabekao arvelt: tabel ei võimalda avastada võimalikku 

korrelatsiooni omaduse ja asukoha vahel, täpsemalt asjaolu, kas konkreetne asukoht võib tuua 

kaasa suurema tõenäosuse seoses ühega kahest omadusest. See viib üksnes piiratud 

tõenäosusjaotuseni, st P1 ja P2 omaduse ilmnemise absoluutse tõenäosuseni kogu 

populatsioonis (meie näites vastavalt 62,5 % ja 37,5 %) ning mandrite lõikes (vastavalt 

71,4 % ja 28,6 % Euroopas ning 100 % ja 0 % Põhja-Ameerikas).  

Näide iseloomustab ühtlasi asjaolu, et üldistamine mõjutab andmete praktilise kasutamise 

väärtust. Praegu on olemas tehnoloogiaid, mis võimaldavad teha juba varakult (st enne 

andmekogumi avaldamist) kindlaks atribuutide üldistamise sobivaima tasandi, et vähendada 

tabelis sisalduvate andmesubjektide tuvastatavuse riski nii, et ei mõjutataks liigselt avaldatud 

andmete kasulikkust. 

K-anonüümsus 

Seostamise eesmärgil tehtavate rünnete ärahoidmise meetmeid tuntakse k-anonüümsuse nime 

all ning need põhinevad atribuutide üldistamisel. Tehnika pärineb 1990. aastate lõpus 

korraldatud taastuvastamise katsel, mille käigus avaldas Ameerika Ühendriikide 

tervishoiusektoris tegutsev eraettevõtja eeldatavasti anonüümitud andmekogumi. 
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Anonüümimine seisnes andmesubjektide nimede eemaldamises, kuid andmekogum sisaldas 

endiselt tervisealaseid andmeid ja muid atribuute, nagu postiindeks (inimeste elukoha 

tunnusnumber), sugu ja täielik sünnikuupäev. Samad andmed (postiindeks, sugu ja täielik 

sünnikuupäev) lisati ka muudesse avalikesse registritesse (nt valijanimekirjadesse) ning 

teadlased said neid seetõttu kasutada konkreetse andmesubjekti isiku seostamiseks avaldatud 

andmekogumi atribuutidega. Ründaja (teadlase) taustteadmised võisid olla järgmised: „Tean, 

et valijanimekirjas olev andmesubjekt, kellele kuuluvad andmed {postiindeks, sugu, täielik 

sünnikuupäev} on ainulaadne. Avaldatud andmekogum sisaldab selliste andmetega kannet.” 

Empiiriliselt järeldus,
30

 et enamikku (rohkem kui 80 %) teaduseksperimendi avalikus registris 

kasutatud andmesubjektidest oli kahtlusteta võimalik siduda kindlate andmetega ja see muutis 

tuvastamise võimalikuks. Seega ei olnud andmed vaadeldud juhul korralikult anonüümitud. 

 

Rahvus 

Külastuspäev 

Diagnoos 

 Protseduur 

Ravi 

 

 
 

Kogumaksumus 

Nimi 

Aadress 

Registreeritud 

kuupäev   
 

Parteiline kuuluvus 

  
 
Viimase 

 

Postiindeks 
 

 

Sünnikuu- 
 

 

Sugu 

 

Meditsiinilised 

andmed 
Hääletusnimekiri 

hääletamise 

kuupäev  

 

päev 

 

Joonis A1. Taastuvastamine andmete seostamise teel 

Et vähendada sarnaste seostamise eesmärgil tehtavate rünnete tõhusust, on arutletud selle üle, 

et vastutavad töötlejad peaksid esmalt andmekogumit analüüsima ning sõeluma välja 

atribuudid, mida ründaja võib tõenäoliselt kasutada avaldatud tabeli seostamiseks muu 

kõrvalise allikaga; iga väljatoodud rühm peaks sisaldama vähemalt üldistatud atribuutide k-

identseid kombinatsioone (st mis peaksid esindama atribuutide ekvivalentsusklassi). Seejärel 

tuleks andmekogumid avaldada alles pärast seda, kui need on jaotatud kirjeldatud ühtlastesse 

rühmadesse. Üldistamise tarbeks välja valitud atribuute nimetatakse erialakirjanduses 

kaudseteks identifikaatoriteks, kuna nende täpse väärtuse tundmine tooks kaasa 

andmesubjektide kohese tuvastamise. 

Paljud tuvastamise alased katsed on tõendanud halvasti ülesehitatud k-anonüümitud tabelite 

haprust. Näiteks võib ette tulla, et ekvivalentsusklassi kuuluvad muud atribuudid on identsed 

                                                 
30

 L. Sweeney. Weaving Technology and Policy Together to Maintain Confidentiality. Journal of Law, Medicine 

&Ethics, 25, numbrid 2 ja 3, 1997, 98–110. 
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(nagu see on Hispaania andmesubjektide ekvivalentsusklassi puhul tabeli A2 näites) või on 

nende jaotus väga ebaühtlane ning teatav atribuut kerkib liialt esile, või seetõttu, et 

ekvivalentsusklass sisaldab liiga vähe kandeid, mistõttu on mõlemal juhul võimalikud 

tõenäosustuletamised, või siis ei esine atribuutide vahel märkimisväärset semantilist erinevust 

ekvivalentsusklasside kaupa (st et selliste atribuutide koguseline mõõde võib olla tegelikult 

erinev, kuid on arvuliselt väga lähedane või need võivad kuuluda semantiliselt sarnaste 

atribuutide vahemikku (sama krediidiriski vahemik või sama patoloogialiik)) ning selle 

tulemusel võib andmekogumist siiski lekkida suurel hulgal sellist teavet andmesubjektide 

kohta, mida saab kasutada ründeks seostamise eesmärgil
31

. Siinkohal on oluline esile tuua, et 

kui andmed on hajali (näiteks kui teatavas geograafilises piirkonnas esineb teatavat omadust 

harva) ning esimese koondamisega ei ole suudetud rühmitada andmeid eri omaduste piisava 

esinemissageduse järgi (näiteks saab endiselt paigutada kindlasse geograafilisse piirkonda 

väikesearvuliselt uusi omadusi), on vaja soovitava anonüümimisastme saamiseks viia läbi uus 

kokkusõelumine.  

L-mitmekesisus  

Asjaomastest tähelepanekutest lähtuvalt on aastate jooksul pakutud välja erinevaid k-

anonüümsuse variante ning arendatud välja tehnilisi kriteeriume üldistamisel põhineva 

anonüümimise tõhustamiseks, et vähendada seostamise eesmärgil tehtavate rünnete ohtu. 

Need põhinevad andmekogumite tõenäosustunnustel. Eelkõige on lisatud täiendav piirang – 

iga ekvivalentsusklassi kuuluv atribuut esineb vähemalt l korda, et ründajale jääks alati suur 

ebakindlus seoses atribuutidega, isegi kui tal on teatava andmesubjekti kohta olemas 

taustteavet. Teisisõnu peaks andmekogumis (või selle jaotises) esinema minimaalsel arvul 

valitud omadusi: see võib vähendada taastuvastamise ohtu. See on l-mitmekesisusel põhineva 

anonüümimise eesmärk. Vastav näide on esitatud tabelites A4 (algandmed) ja A5 (töötlemise 

tulemus). On ilmne, et tabelis A4 sisalduvate asukohatunnuste ja isikute vanuste korrektse 

tehnilise töötlemise korral suurendatakse atribuutide üldistamisega oluliselt ebakindlust 

seoses iga uuringus osaleva andmesubjekti tegelike atribuutidega. Näiteks isegi juhul, kui 

ründaja teab, et andmesubjekt kuulub esimesse ekvivalentsusklassi, ei ole ta suuteline 

kindlaks tegema, kas isik omab omadust X, Y või Z, kuna nimetatud klassis (ja kõigis muudes 

ekvivalentsusklassides) on sarnaste omadustega kandeid rohkem kui üks.  

 

Seerianumber Asukoha 

tunnusnumber 

Vanus Omadus 

1 111 38 X 

2 122 39 X 

3 122 31 Y 

4 111 33 Y 

5 231 60 Z 

6 231 65 X 

7 233 57 Y 

8 233 59 Y 

9 111 41 Z 

10 111 47 Z 

                                                 
31

 Tuleb rõhutada, et korrelatsiooni saab kindlaks teha ka pärast seda, kui andmekanded on atribuutide kaupa 

rühmitatud. Kui vastutav töötleja teab, millist korrelatsioonitüüpi ta soovib kontrollida, saab ta valida välja 

sobivaimad atribuudid. Näiteks ei ole PEW-uuringu tulemused sattunud kavalate tuletamisrünnete ohvriks, kuid 

on samas väga kasulikud korrelatsiooni leidmiseks demograafia ja huvide vahel 

(http://www.pewinternet.org/Reports/2013/Anonymity-online.aspx). 
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11 122 46 Z 

12 122 45 Z 
Tabel A4. Asukoha, vanuse ja omaduse X, Y või Z järgi rühmitatud isikud 
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Seerianumber Asukoha 

tunnusnumber 

Vanus Omadus 

1 11* 50 X 

4 11* 50 Y 

9 11* 50 Z 

10 11* 50 Z 

5 23* 50 Z 

6 23* 50 X 

7 23* 50 Y 

8 23* 50 Y 

2 12* 50 X 

3 12* < 50 Y 

11 12* < 50 Z 

12 12* < 50 Z 
Tabel A5. Näide tabelist A4 l-mitmekesisuse versioonina 

T-lähedus 

Kui jaotises sisalduvad atribuudid on ebaühtlaselt jaotatud või kuuluvad väikesesse 

väärtusvahemikku või semantilisse tähendusvälja, kohaldatakse nende suhtes lähenemisviisi, 

mida tuntakse t-lähedusena. Tegemist on anonüümimise täiendamisega üldistamise teel ning 

see seisneb andmete korraldamises nii, et tulemuseks on ekvivalentsusklassid, mis kajastavad 

võimalikult suurel määral atribuutide esialgset jaotust algses andmekogumis. Selleks 

kasutatakse kahest etapist koosnevat menetlust, mis on peamiselt järgmine. Tabel A6 on algne 

andmebaas, mis sisaldab selgeid kandeid andmesubjektide kohta, kes on rühmitatud asukoha, 

vanuse, palga ja kahe semantiliselt sarnase omaduse, vastavalt kas (X1, X2, X3) või (Y1, Y2, 

Y3), kaupa (näiteks sarnased laenuriskiklassid, haigused). Kõigepealt on kohaldatud tabeli 

suhtes l-mitmekesisust, kus l = 1 (tabel A7), rühmitades kanded semantiliselt sarnastesse 

ekvivalentsusklassidesse, ning kus anonüümimisaste on madal; seejärel töödeldakse seda nii, 

et saavutada t-lähedus (tabel A8) ning suurem varieeruvus iga jaotise sees. Teise etapi järel 

sisaldab iga ekvivalentsusklass kandeid mõlemast omaduste liigist. Tuleb märkida, et 

asukohatunnus ja vanus on protsessi eri etappides eri detailsusega: see tähendab, et iga 

atribuut võib nõuda erinevate üldistamiskriteeriumide kasutamist, et saavutada soovitav 

anonüümimisaste, mis toob vastutavate töötlejate jaoks kaasa konkreetse tehnilise ja IT-alase 

koormuse. 

Seerianumber Asukoha 

tunnusnumber 

Vanus Palk Omadus 

1 1127 29 30 K X1 

2 1112 22 32 K X2 

3 1128 27 35 K X3 

4 1215 43 50 K X2 

5 1219 52 120 K Y1 

6 1216 47 60 K Y2 

7 1115 30 55 K Y2 

8 1123 36 100 K Y3 

9 1117 32 110 K X3 
Tabel A6. Isikud, kes on rühmitatud asukoha, vanuse, palga ja kahe omaduse kaupa 
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Seerianumber Asukoha 

tunnusnumber 

Vanus Palk Omadus 

1 11** 2* 30 K X1 

2 11** 2* 32 K X2 

3 11** 2* 35 K X3 

4 121* 40 50 K X2 

5 121* 40 120 K Y1 

6 121* 40 60 K Y2 

7 11** 3* 55 K Y2 

8 11** 3* 100 K Y3 

9 11** 3* 110 K X3 
Tabel A7. L-mitmekesisuse versioon tabelist A6 

 

Seerianumber Asukoha 

tunnusnumber 

Vanus Palk Omadus 

1 112* < 40 30 K X1 

3 112* < 40 35 K X3 

8 112* < 40 100 K Y3 

4 121* > 40 50 K X2 

5 121* > 40 120 K Y1 

6 121* > 40 60 K Y2 

2 111* < 40 32 K X2 

7 111* < 40 55 K Y2 

9 111* < 40 110 K X3 
Tabel A8. T-läheduse versioon tabelist A6 

Oluline on selgelt sätestada, et andmesubjekte käsitlevate atribuutide läbimõeldud üldistamise 

eesmärk on teinekord saavutatav vaid väheste ja mitte kõigi andmekannete suhtes. Heade 

tavadega võiks tagada mitme isiku olemasolu igas ekvivalentsusklassis ning samuti tuletamise 

eesmärgil tehtavate rünnete võimatuks muutmise. Igal juhul nõuab see lähenemisviis 

vastutavatelt töötlejatelt olemasolevate andmete süvaanalüüsi ning eri võimaluste 

kombineerimise uurimist (näiteks eri vahemike ulatus, eri asukohad või vanuste esitamise 

detailsus). Teisisõnu ei saa üldistamisel põhinev anonüümimine olla vastutavate töötlejate 

esimene läbimõtlemata katse asendada kandes sisalduvate atribuutide analüütilisi väärtusi 

vahemike kaupa, kuna vaja on eraldi kvantitatiivseid meetodeid, nagu atribuutide 

ebakorrapärasuse hindamine segmendis või algse atribuudijaotuse ja igas ekvivalentsusklassis 

sisalduva jaotuse vahelise vahemaa mõõtmine.  


