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Vestlusrobotid ja autoriõigus*1

1. Sissejuhatus
Vestlusrobotid (ingl chatbot, virtual/conversational agent) on muutunud osaks meie igapäevaelust.*2 Digi-
ühiskonna tähtsuse kasvuga suureneb nende kasutus veelgi. Erialakirjanduses on vestlusrobot määratletud 
arvutisüsteemina, mis toimib kasutajaliidesena kasutaja ja arvutiprogrammi vahel, kasutades suulist või 
kirjalikku keelt peamise kommunikatsioonivahendina.*3 Nagu määratlusest nähtub, siis on vestlus roboti 
puhul oluline, et ta saaks aru, mida tema kasutaja soovib. Seetõttu on keeletehnoloogia vestlusrobotite 
loomisel võtmetähtsusega.

Käesolevas artiklis keskenduvad autorid vestlusrobotiga seonduvatele autoriõiguse*4 küsimustele. Eel-
kõige on rõhuasetus vestlusrobotite loomiseks kasutataval autoriõigusega kaitstud materjalil. Artiklile jätab 
jälje autorite interdistsiplinaarne taust, mis võimaldab integreerida tehnoloogilise ja õigusliku dimensiooni. 
Autorid tuginevad oma varasemale uurimistööle keeletehnoloogia valdkonnas*5, mida nüüd käsitletakse ja 
arendatakse edasi vestlusrobotite kontekstis.

Teema aktuaalsust suurendab asjaolu, et 17. aprillil 2019 võeti vastu direktiiv, mis käsitleb autori-
õigust ja autoriõigusega kaasnevaid õigusi digitaalsel ühtsel turul*6 (DSM-direktiiv), mis tuleb Euroopa 
Liidu liikmesriikidel üle võtta 7. juuniks 2021.*7 Oma sisult on tegemist ühe olulisema autoriõiguse refor-
miga Euroopa Liidu tasemel pärast infoühiskonna direktiivi*8 vastuvõtmist. DSM-direktiivi muudab keele-
tehnoloogia ja seetõttu ka vestlusrobotite jaoks aktuaalseks selle teksti- ja andmekaeve regulatsioon.*9 
Kuna käimas on direktiivi ülevõtmise protsess, siis käsitletakse mõningaid DSM-direktiiviga seonduvaid 
küsimusi laiemalt, kui eeldaks vestlusrobotite analüüs.

Artikli esimeses pooles selgitavad autorid vestlusroboti tehnoloogilist olemust. Artikli teine pool kes-
kendub autoriõigusele. Fookus on eelkõige Eesti õigusel, kuid käsitletakse ka Euroopa Liidu õigust, mis 
aitab Eesti õigust sisustada. Seesuguse fookuse põhjuseks on asjaolu, et eesti keeletehnoloogia arendamine 
toimub Eesti õiguse alusel.

 Käesoleva artikli valmimist on toetanud Haridus ja Teadusministeeriumi keeletehnoloogia teadus- ja arendustegevuse 
programm „Eesti keeletehnoloogia – “.

 Näiteks on loodud eriolukorra ja koroonaepideemia kohta info andmiseks vestlusrobot Suve. Suve kohta lisainfo saamiseks 
ja ka temaga vestlemiseks vt https://eebot.ee/ ( . . ).

 B. Galitsky. Developing Enterprise Chatbots: Learning Linguistic Structures. Springer , lk .
 Autoriõigus käesoleva artikli kontekstis hõlmab ka autoriõigusega kaasnevaid õiguseid.
 A. Kelli, K. Vider, A. Tavast, K. Lindén, R. Birštonas, P. Labropoulou, A. Värv, I. Kull, G. Tavits, C. Ginter. Keeleandmete 

õigusliku režiimi mõju nende abil loodud keelemudelitele. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat  ( ), 
lk – .

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) / , . aprill , mis käsitleb autoriõigust ja autori õigusega kaas-
nevaid õigusi digitaalsel ühtsel turul ning millega muudetakse direktiive / /EÜ ja / /EÜ. – ELT L , . . , 
lk – .

 DSM-direktiivi art .
 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv / /EÜ, . mai , autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate 

aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas. – EÜT L , . . , lk – .
 DSM-direktiivi art  ja .
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2. Vestlusroboti tehnoloogiline olemus
Vestlusrobotid on inimese ja masina vahelise kasutajaliidese liik*10, mille idee on pakkuda võimalikult 
loomulikuna näivat suhtlust inimkeeles. Selle tehnoloogia arengu praeguses faasis ei ole tulemused veel 
kuigi loomulikud, vaid kasutajale on selge, et ta räägib masina, mitte inimesega. Sageli valmistavad vestlus-
robotid oma suhtlusvõimekusega pettumuse nii kasutajale kui ka tellijale. Enam-vähem kasutuskõlblikke 
tulemusi on seni õnnestunud saada üksnes kitsalt määratletud valdkondades nagu kinokavade või sõidu-
plaanide päringud, vastuvõtule registreerumine, kodu valgustuse lülitamine vms.

Klassifi tseerida saab vestlusroboteid paljude kriteeriumide alusel. Autoriõiguse seisukohalt on neist 
olulisemad: masinõppe*11 kasutamise viis, suhtluse modaalsus (suuline või kirjalik), andmetöötluse  asukoht 
ja vestlusroboti mälu pikkus.

2.1. Masinõppe kasutamine

Alates esimestest katsetustest*12 kuni peaaegu kõigi tänapäevalgi töötavate vestlusrobotiteni on tehnoloogia 
alati märkimisväärsel määral põhinenud käsitsi etteantud reeglitel ja valmiskirjutatud vastustel. Näiteks 
kui kasutaja ütlus sisaldab märksõnu „kino“, „Tallinn“ ja „täna“, siis annab robot vastuseks Tallinna kinode 
tänased kavad. Või näiteks kui kasutaja ütlus sisaldab kooli või õppimisega seotud märksõnu, siis annab 
robot vastuseks lühikese varem inimese poolt valmis kirjutatud teksti koolide suletuse kohta ning lingi 
Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehele.

Niisugusel lihtsaimal juhul pole vestlusrobotil masinõppega ega järelikult ka autoriõiguslike problee-
midega mitte midagi pistmist. Ta kujutab endast traditsioonilist ja äärmiselt lihtsakoelist programmi, mille 
kasutuskõlbliku sisuga (s.t piisava hulga piisavalt täpsete reeglitega) varustamine on samas ülejõukäivalt 
töömahukas.

Vestlusrobotite arendamine jätkub nii selle töömahu vähendamise kui ka tulemuse kvaliteedi paran-
damise suunas. Et jõuda selle arendustöö käigus tekkida võivate juriidiliste probleemideni, vaatame kõige-
pealt lühidalt vestlusroboti tööpõhimõtet.

Tänapäeval praktikas kasutatavad vestlusrobotid koosnevad reast üldotstarbelistest (s.t mitte vestlus-
robotitele ainuomastest) komponentidest, mis täidavad kolme järgmist põhifunktsiooni.

a) Kasutaja ütluse mõistmine, mis inimkeele mitmemõttelisuse tõttu ei ole triviaalne ülesanne. Vaja 
võib minna muuhulgas keele tuvastamist, teksti puhastamist ja näpuvigade parandamist, tokenisee-
rimist (kasutaja ütluse jagamist lauseteks ja sõnadeks), morfoloogilist ja süntaktilist analüüsi (mis 
vormis iga sõna on ja mis funktsiooni lauses täidab), sünonüümide leidmist (juhuks kui kasutaja 
nimetab asju veidi teisiti kui süsteemi loojad), anafooride lahendamist (kellele või millele viitavad 
asesõnad tekstis), nimeüksuste tuvastamist (kas „Kask“ lause alguses on puuliik või perekonna-
nimi), mitmesõnaliste üksuste tuvastamist („lahti tegema“ võib tähendada sama mis „avama“) jms. 
Suuliselt suhtleva vestlusroboti puhul lisandub kõnetuvastus ehk suulise kõne  teisendamine kirja-
likuks tekstiks.

b) Vastuse koostamine. Vestlusrobotid on üks inimese ja masina vahelise kasutajaliidese liike, millega 
inimene vestlusroboti abil suhtleb. Selle masina funktsioonid või eesmärgid ei ole kuidagi piiratu-
mad kui masinate funktsioonid või eesmärgid üldiselt. Kui on mingi tehissüsteem, mida inimene 
saab kuidagi juhtida, siis on võimalik vähemalt teoreetiliselt kujutleda ka vestlusrobotit, mille 
kaudu see juhtimine käib.

c) Vastuse väljendamine kasutajale. See mõistmisest mõnevõrra lihtsam ülesanne võib sisaldada 
grammatiliselt korrektsete lausete ja sidusa ning loomulikuna näiva teksti moodustamist. Suu-
lise suhtluse korral lisandub ka kõnesüntees ehk teisendus kirjalikust tekstist kõneks, multimo-
daalse suulise suhtluse korral („rääkiv pea“) ka kõnelemisega kaasneva inimesesarnase miimika 
genereerimine.

 A. Thakur. How virtual agents work and why you should care. – Boost.ai, . . . Arvutivõrgus: https://www.boost.ai/
articles/how-chatbots-work-and-why-you-should-care ( . . ).

 Masinõppe kohta vt I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville. Deep Learning. MIT Press , lk – . Arvutivõrgus: https://
www.deeplearningbook.org/ ( . . ).

 J. Weizenbaum. ELIZA – A Computer Program for the Study of Natural Language Communication Between Man and Mac-
hine. – Communications of the ACM  ( ) , lk – .
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Tehissüsteemide heterogeensuse tõttu ei ole nende kõigi analüüs siinse artikli mahus võimalik, mis-
tõttu selle loendi teine punkt jääb artikli ulatusest välja. Esimene ja kolmas punkt aga moodustavad kahe-
peale täpselt selle, mida nimetatakse keeletehnoloogiaks (ingl natural language processing, NLP).*13 
Keeletehnoloogia õiguslikest küsimustest rääkides oleme lõpptoote näitena kasutanud rääkivat ehk kasu-
tajaga vestlusroboti abil suuliselt suhtlevat külmikut.*14 See ei olnud juhus. Näide oli valitud seepärast, et 
vestlusrobotis läheb tarvis peaaegu kõiki tänapäeva keeletehnoloogia tulemusi.

Samas sellest ka piisab, s.t vestlusrobotites ei leidu komponente, mis oleksid kuidagi eraldi üldisest 
keeletehnoloogiast või millega kaasneksid teistsugused autoriõiguslikud probleemid.

Keeletehnoloogia õiguslike probleemide üldise käsitluse oleme varem andnud.*15 Iga eespool punktides 
1 ja 3 nimetatud funktsioon võib, aga ei pruugi sisaldada üht või mitut masinõppe mudelit, mille treenimi-
seks võib, aga ei pruugi olla kasutatud autoriõigustega kaitstud treeningmaterjali. Lühidalt kokku võetuna 
oli meie analüüsi tulemus, et mudelite treenimise tehnoloogia võimaldab enamasti tagada, et mudelit ei ole 
võimalik treeningmaterjalile tagasi viia ja et mudel ei sisalda treeningmaterjalis leiduvate teoste originaal-
seid osi. Nende tingimuste täidetuse korral on mudel uus iseseisev teos, mis autoriõiguse ja isikuandmete 
mõttes on algsest treeningmaterjalist lahutatud.

Need mudelid on tänapäeval kõik varem valmis treenitud ja vestlusrobotis neid üksnes rakendatakse. 
Keeletehnoloogia mudelite treenimiseks vajalik arvutusvõimsus on viimastel aastatel märgatavalt kasva-
nud ja jõudnud nüüdseks seisu, kus mudelite treenimine ongi jõukohane ainult kümnekonnale ettevõttele 
maailmas, kes siis oma mudeleid teistele kättesaadavaks teevad (nt Google ja Facebook). Teoreetiliselt või-
malik, aga tänapäeval veel praktikasse jõudmata on mudelite treenimine interaktiivselt, s.t nii, et süsteem 
jätkab õppimist ka konkreetse kasutajaga suhtlemise käigus ehk kasutab treeningmaterjalina ka kasutaja 
ütlusi.

Joonisel 1 on masinõppe mudeli loomise lihtsustatud skeem.
Keeletehnoloogia puhul on toorandmeteks kõnesalvestised ja kirjalikud tekstid, mis kogutakse kõne- ja 

tekstikorpustesse. Olenevalt valitud masinõppetehnoloogiast ja mudeli looja võimalustest võidakse neid 
korpusi ka käsitsi või poolautomaatselt märgendada ehk varustada täiendavate infokihtidega. Mudeli 
loomise oluline osa on selleks vajaliku tehnoloogia valimine, väljatöötamine või kohandamine. Mudeli 
treenimine ise on arvutuslikult mahukas ülesanne, mis võtab hiiglaslikes masinõppele spetsialiseeritud 
arvutiklastrites nädalaid või koguni kuid. Inimese intellektuaalne panus selle juures on mudeli parameetrite 
määramine ja mudeli häälestamine testitulemuste põhjal. Mudeli loomine võib anda ka mitterahuldavaid 
tulemusi, mis tingib protsessi taasalustamise mõne varasema sammu juurest. Pärast mudeli tunnistamist 
piisavalt heaks saab selle valmistootes kasutusele võtta. Tänapäevases vestlusrobotis on niimoodi kasutusel 
paar kuni kümmekond erinevat mudelit eri funktsioonide täitmiseks.

2.2. Suhtluse modaalsus

Praktikas on levinud nii suuliselt kui ka kirjalikult suhtlevad vestlusrobotid. Suulise suhtluse jaoks vajaliku 
kõnetuvastuse ja kõnesünteesi mudelite treenimiseks on aga tarvis inimkõnet, ja isiku hääl kuulub isiku-
andmete hulka, mistõttu tuleb nende mudelite loomisel asjakohaste seadustega arvestada.

Täiendav analüüsikoht vestlusrobotite juures, mida ka käivitatakse kõnega (nagu praegu nt Amazon 
Alexa või Google Home), on vajadus oodata käivitamise käsklust. Vestlusrobot peab selleks pidevalt kuu-
lama temani jõudvat inimkõnet, et tunda ära, kui tema poole pöördutakse. Selline pidev kuulamine, eriti 
kodus või mujal privaatsfääris, võib tekitada õigustatud kahtluse kogutavate isikuandmete töötlemise suh-
tes või vähemalt ebamugavustunde, et keegi kogu aeg kuulab kõike toimuvat pealt. Tehniliselt on muidugi 
võimalik tagada, et vestlusrobot tegelikult ei pane tähele midagi muud peale oma käivitamise käskluse, aga 
ebamugavustunnet leevendab see teadmine ainult osaliselt.

 Vt nt A. Clark, C. Fox, S. Lappin. The Handbook of Computational Linguistics and Natural Language Processing. Wiley .
 A. Kelli, A. Tavast, K. Linden, R. Birstonas, P. Labropoulou, K. Vider, I. Kull, G. Tavits, A. Värv, V. Mantrov. Impact of Legal 

Status of Data on Development of Data-Intensive Products: Example of Language Technologies. – Legal Science: Functions, 
Signifi cance and Future in Legal Systems II. The University of Latvia Press , lk – . Arvutivõrgus: https://doi.
org/ . /iscfl ul. . .  ( . . ).

 A. Kelli jt (viide ); A. Tavast, H. Pisuke, A. Kelli. Õiguslikud väljakutsed ja võimalikud lahendused keeleressursside aren-
damisel. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat  ( ), lk – . Arvutivõrgus: http://dx.doi.org/ . /
ERYa .  ( . . ).
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Joonis 1. Masinõppe mudeli loomine

2.3. Andmetöötluse koht

Eelöeldut võimendab praegu ka tehniline asjaolu, et eriti kõnetuvastuse mudelid on nii ressursinõudlikud, 
et nende käitamine kasutajaseadmes (telefonis, nutikõlaris, rääkivas külmikus vms) ei tarvitse olla teosta-
tav. Lihtsam on saata kõnesignaal teenusepakkuja serverisse, töödelda seda sealse suure arvutusvõimsu-
sega ja tagastada kasutajaseadmesse valmis vastus. Andmete sellise edastamise ja töötlemisega kaasnevad 
täiendavad õiguslikud probleemid on olnud üks vestlusrobotite kasutuselevõttu pärssiv tegur. See moti-
veerib arendust liikuma väiksemate ja kiiremate mudelite suunas, mida oleks võimalik käitada ka vähem 
võimekas kasutajaseadmes.
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2.4. Mälu pikkus

Vestlusrobot võib, kuigi ei pruugi meeles pidada kasutaja varasemaid ütlusi, et nende põhjal moodustada 
terviklikum pilt kasutaja soovidest ja paremini reageerida tema järgmistele ütlustele.

Esiteks tekitab see vajaduse, et meelespidamisel endal oleks mingi õiguslik alus. Võivad ju kasutaja 
ütlused sisaldada isikuandmeid ja teoreetiliselt ka autoriõigusega kaitstud sisu. Teiseks lisandub mitme 
kasutajaga süsteemides sellele tehniline ülesanne ära tunda, millised ütlused üldse pärinevad samalt kasu-
tajalt. Selleks on tänapäeval kasutusel peamiselt neli võimalust, igaüks oma tehniliste, kasutajakogemuslike 
ja juriidiliste puudustega: kasutaja teadlik registreerumine ja sisselogimine, brauseri sessioon, kasutaja-
seadmesse salvestatav küpsis või kasutajaseadme IP-aadress. Viimase lugemine isikuandmete hulka*16 on 
selle kasutust vähendanud, kuid mitte täielikult kaotanud.

Vestlusroboti olemuse tehnoloogiline analüüs näitas, et selle loomisega ei kaasne teistsugused autori-
õiguslikud probleemid kui põhiliste keeletöötluskomponentide loomisega (ingl basic language processing 
components). Vestlusrobot on oma olemuselt rakendus (arvutiprogramm), mis kasutab samuti nagu otsin-
gumootor harilikke keeletöötluskomponente (ingl regular language processing components), tuvastamaks 
kasutaja tahet. Tavalise otsingumootori ja vestlusroboti erinevus seisneb selles, et vestlusrobot üritab talle-
tada teavet kasutaja päringute jada alusel, samas kui otsingumootor eeldab tavaliselt, et iga päring on uus 
taotlus, millel on uus eesmärk. Siinkohal tekib mitu praktilist küsimust. Kuidas vestlusrobot saab aru, et 
kasutajal on uus taotlus? Kuidas ta saab aru, et on uus kasutaja? Neid saab lahendada näiteks päringuteva-
helisi pause ja päringu IP-aadressi kasutades, kuid põhimõtteliselt on vestlusrobotid otsingumootorid, mis 
tuvastavad kasutaja kavatsused päringute jada põhjal.

3. Autoriõiguslik perspektiiv
3.1. Üldine raamistik

Vestlusroboti seos autoriõigusega võib väljenduda järgmises.
a) Vestlusrobot on oma olemuselt arvutiprogramm. Autoriõiguse seaduse*17 (AutÕS) kohaselt kaits-

takse arvutiprogrammi nagu kirjandusteost ning kaitse laieneb arvutiprogrammi mis tahes väljen-
dusvormile (§ 4 lg 3 p 3). Sellest aspektist ei tekita vestlusrobotid mingeid unikaalseid probleeme, 
mis vajaksid täiendavat analüüsi.*18

b) Kasutaja poolt vestlusrobotile antav sisend ei pruugi piirduda üksnes üksikute sõnadega, vaid võib 
seisneda ka lausetes. Seega tekib kasutaja sisendi autoriõigusliku kaitse küsimus. Autoriõiguse seadus 
kaitseb teosena originaalset tulemust kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas. Originaalsus*19 on 
autori enda intellektuaalne looming (§ 4 lg 2). Siinkohal võib tekkida küsimus, kui ulatuslik kasutaja 
sisend peaks olema, et seda pidada autoriõiguslikult kaitstavaks teoseks. Näiteks on Euroopa Kohus 
leidnud, et 11 üksteisele järgnevat sõna võivad väljendada autori enese intellektuaalset loomingut.*20

Kui jõuda järeldusele, et teatavatel juhtudel on päring autoriõiguslikult kaitstav, siis tekib küsimus, 
mida vestlusroboti omanik selle sisendiga teeb. Sisend võib olla vajalik üksnes päringu tegemiseks ning 

 Euroopa Kohus on leidnud, et IP-aadressid on kaitstud isikuandmed, sest nende identifi tseerimine võimaldab kasutajad 
täpselt tuvastada, vt EKo C- / , Scarlet Extended SA vs. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL 
(SABAM), ECLI:EU:C: : . Euroopa Kohus on hiljem täpsustanud, et „dünaamilise IP-aadressi salvestamine hetkel, 
kui isik külastab veebilehte, mille see teenusepakkuja teeb üldsusele kättesaadavaks, kujutab selle teenusepakkuja suhtes 
nimetatud sätte tähenduses isikuandmeid, kui tal on seaduslikud vahendid, mis võimaldavad kõnealust isikut tuvastada tänu 
täiendavale teabele, mis on selle isiku interneti ühenduse pakkuja valduses“, vt EKo C- / , Patrick Breyer vs. Saksamaa 
Liitvabariik, ECLI:EU:C: : .

 RT I , , ; RT I, . . , .
 Ajakirjas Juridica on avaldatud mitu arvutiprogrammide problemaatikat käsitlevat artiklit, mida saab taustaks lugeda, vt nt 

M. Rosentau. Intellektuaalse omandi õigused infotehnoloogia valdkonnas. Infotehnoloogilise loomingu olemus. – Juridica 
/ , lk – ; M. Rosentau. Intellektuaalse omandi õigused infotehnoloogias. Autori isiklikud õigused. – Juridica 
/ , lk – ; M. Rosentau. Intellektuaalse omandi õigused infotehnoloogias. Autori varalised õigused. – Juridica 
/ , lk – .

 Originaalsust autoriõiguse kontekstis on käsitletud ka eesti õiguskirjanduses, vt G. Lepik. Teose originaalsus Eesti ja Euroopa 
autoriõiguses. – Juridica / , lk – .

 EKo C- / , Infopaq International A/S vs. Danske Dagblades Forening, p , ECLI:EU:C: : .
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seda ei talletata. Kasutaja päringut võidakse ka säilitada (profi leerimiseks või ka vestlusroboti toimimise 
parendamiseks). Sellistel juhtudel saab õiguslikuks aluseks olla kasutaja nõusolek, mida saab ette näha 
vestlusroboti kasutustingimustega. Autoriõiguslikke probleeme kirjeldatu reeglina ei tekita.

c) Vestlusrobotiga seotud autoriõiguse keskseks probleemiks on suure keeleandmestiku hankimine ja 
kasutamine keeletehnoloogiliste lahenduste loomiseks, mida vestlusrobot kasutab. Sellele teemale 
alljärgnevalt keskendutaksegi.

Kuna keeleandmestik sisaldab harilikult autoriõiguslikult kaitstavaid teoseid, siis tekib küsimus selle 
kasutamise õiguslike aluste kohta. Kasutus väljendub eelkõige keeleandmestiku kopeerimises teksti- ja 
andmekaeve*21 (edaspidine ühisnimetaja: andmekaeve) eesmärgil. Eelneva uurimistöö tulemusena on 
autorid jõudnud järeldusele, et keeleandmestiku kasutus keeletehnoloogia loomisel saab tugineda õiguse 
omaja nõusolekule või autoriõiguste piirangutele.*22

Õigusliku alusena autoriõiguslikult kaitstava materjali kasutamisel vestlusrobotile vajaliku keeletehno-
loogia loomiseks saab nimetada reprodutseerimist tehnilise protsessi lahutamatu osana*23, tsiteerimist ja 
teadustöö erandit. 2017. aastal jõustunud autoriõiguse seaduse muudatusega*24 seati esimest korda Eesti 
õiguses sisse ka spetsiifi line andmekaeve erand. Selle erandi rakendamiseks tuleb seda laiendavalt tõlgen-
dada.*25 Kuna DSM-direktiiviga ühtlustatakse andmekaeve reeglid kogu Euroopa Liidus ning olemasolev 
erand sellisel kujul ei säili, siis praegu kehtivat andmekaeve erandit põhjalikumalt ka ei analüüsita.

Enne spetsiifi lise andmekaeve reeglistiku kehtestamist on teadustöö erand olnud Eestis põhiliseks alu-
seks andmekaeve tegemiseks keeletehnoloogia loomise eesmärgil.*26 Nimetatud erand lubab autori nõus-
olekuta ja autoritasu maksmiseta õiguspäraselt avaldatud teost*27 reprodutseerida ja kasutada teaduslikel 
eesmärkidel (äriline eesmärk on keelatud) motiveeritud mahus, kui seejuures viidatakse autorile ja allika-
le.*28 Teadustöö erandi rakendatavusele ja probleemidele Euroopa Liidus viitab ka DSM-direktiivi põh-
jenduspunkt 10, mille kohaselt „[l]iidu õiguses on sätestatud teatavad erandid ja piirangud, mis hõlmavad 
kasutamist teadustöö eesmärgil ning mida võidakse kohaldada teksti- ja andmekaeve suhtes. Need eran-
did ja piirangud on siiski vabatahtlikud ning neid ei ole täielikult kohandatud tehnoloogia kasutamisega 
teadusuuringutes“.

Üheks võimalikuks õiguslikuks aluseks keeletehnoloogia arendamisel on tsiteerimiserand. Autori õiguse 
seaduse kohaselt tuleb tsiteerimisel ära näidata autor ja allikas, tsitaat peab olema motiveeritud mahus 
ning teose mõtet ei tohi moonutada.*29 Sisuliselt tähendab see seda, et andmekaeve eesmärgil saab luua 
tsitaatidest koosneva andmebaasi. Seejuures on tsiteerimine üks väheseid autoriõiguslikke erandeid, mis 
ei keela ärilist kasutust. Samas peab tsiteerimis õigusele tuginedes arvestama Euroopa Kohtu seisukohaga 
(viitega kohtujuristile), mille kohaselt „[m]õiste „tsiteerimine“ tähenduse kohta tavakeeles tuleb märkida, 

 Andmekaeve olemus on avatud allpool.
 A. Kelli, K. Vider, K. Lindén. The Regulatory and Contractual Framework as an Integral Part of the CLARIN Infrastructure. – 

Selected Papers from the CLARIN Annual Conference , : CLARIN Annual Conference , October – , , 
Wroclaw, Poland. K. De Smedt (ed.). Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet, lk – ; A. Tavast jt 
(viide ), lk – ; A. Kelli, A. Tavast, H. Pisuke. Copyright and Constitutional Aspects of Digital Language Resources: 
The Estonian Approach. – Juridica International  (XIX), lk – .

 Autoriõiguse seadus sätestab selle järgmiselt: „Ilma autori nõusolekuta ja tasu maksmata on lubatud teoste ajutine või 
juhuslik reprodutseerimine, mis toimub tehnilise protsessi lahutamatu ja olulise osana ning mille eesmärk on vahendada 
teose edastamist võrgus kolmandate isikute vahel või teha võimalikuks teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti 
seaduspärane kasutamine ning millel puudub iseseisev majanduslik eesmärk.“ (§  lg )

Sellele alusele on juhtinud tähelepanu ka DSM-direktiiv: „Samuti võib esineda teksti- ja andmekaeve juhtusid, millega 
ei kaasne reprodutseerimine või mille puhul reproduktsioonid kuuluvad ajutise reprodutseerimise suhtes kohaldatava 
kohustusliku erandi alla, mis on sätestatud direktiivi / /EÜ artikli  lõikes , mille kohaldamist tuleks jätkata teksti- 
ja andmekaeve meetodite puhul, millega ei kaasne koopiate valmistamist väljaspool kõnealuse erandi kohaldamisala.“ 
(põhjenduspunkt )

 Säilituseksemplari seadus. – RT I, . . , .
 Lühidalt öeldes lubab teksti- ja andmekaeve erand autoriõigusega kaasnevaid teoseid ja kaasnevate õiguste objekte (esitusi, 

salvestisi) töödelda andmekaeve eesmärkidel (AutÕS §  p ). Tegelikult on põhiliseks õiguseks, mida andmekaeve ees-
märkidel piiratakse, õigus teost reprodutseerida (kopeerida).

 Vt nt A. Kelli, T. Mets, K. Vider, I. Kull. Avatud teadus Eestis ja Euroopas: õiguslik ja majanduslik lähenemine. RITA : TAI 
poliitika seire. Lõpparuanne. Tartu Ülikool , lk – . Arvutivõrgus: https://www.etag.ee/wp-content/uploads/ / /
Avatud_teadus_Eestis_ja_Euroopas_%C %B iguslik_ja_majanduslik_l%C %A henemine_T%C % C.pdf ( . . ).

 Kuna andmekaeveks kasutatakse ka kaasnevate õiguste objekte (esitus, salvestis), siis on asjakohane ka AutÕS § , mis 
näeb ette kaasnevate õiguste piirangud.

 AutÕS §  p  ja .
 AutÕS §  p .
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et tsiteerimise põhitunnus on teose või üldisemalt teose osa kasutamine kasutaja poolt, kes ei ole selle teose 
autor, selleks et illustreerida oma sõnu, kaitsta oma arvamust või ka luua intellektuaalne vastasseis selle 
teose ja nimetatud kasutaja sõnade vahel, seejuures peab kaitstud teost kasutava ja tsiteerimise erandile 
tugineda sooviva isiku eesmärk olema selle teosega dialoogi astumine“*30. Kuna keeleandmestiku eesmärk 
ei ole tsitaatide omavaheline dialoog, vaid eelkõige empiirilise materjali loomine, mida andmekaeveks kasu-
tada, siis ei saa tsiteerimis õigust pidada kõige paremaks õiguslikuks aluseks keeletehnoloogia arendamisel.

3.2. Andmekaeve erand kui õiguslik alus

DSM-direktiiviga harmoneeritakse*31 Euroopa Liidus teksti- ja andmekaeve erand (edaspidi ühisnimetaja: 
andmekaeve erand).*32 Direktiivi defi nitsiooni kohaselt on teksti- ja andmekaeve „automatiseeritud ana-
lüüsimeetod, millega analüüsitakse digivormingus tekste ja andmeid, et saada teavet muu hulgas mustrite, 
suundumuste ja korrelatsioonide kohta“*33. DSM-direktiivis on selgitatud, et „[t]eksti- ja andmekaevet võib 
teha ka pelgalt faktide või andmete puhul, mis ei ole autoriõigusega kaitstud, ja sellisel juhul ei ole autoriõi-
guse normide kohaselt luba vaja“*34. Toodud põhjendus võib tekitada arvamuse, et andmekaeve kui selline, 
mida tehakse autoriõiguslikult kaitstavat materjali kasutades, eeldab nõusolekut või erandit. Seetõttu on 
asjakohane selgitada, et andmekaeve ise jääb väljapoole autoriõiguse regulatsiooni. Valdkonna eksperdid 
on andmekaevet võrrelnud raamatu lugemisega, mis ei eelda õiguste omaja eraldi nõusolekut.*35 Küsimus 
on eelkõige õiguses teha koopiaid/väljavõtteid andmekaeve eesmärgil.*36

Põhilise probleemistiku seoses andmekaevega autoriõiguse kontekstis saabki jagada kaheks:
a) andmekaeveks vajaliku autoriõiguslikult kaitstava materjali (andmekaeveks kasutatav and-

mestik) kopeerimisega seonduv;
b) andmekaeve tulemuse kuuluvus ning sellega seonduvad õigused ja piirangud.

Kuna andmekaeve ise ei oma autoriõiguslikku tähendust, siis põhiline õigus, mida DSM-direktiiviga 
piiratakse, on õigus reprodutseerida teoseid ja kaasnevate õiguste objekte*37 ning teha väljavõtteid*38 and-
mebaasist. Seda nii teaduseesmärkidel andmekaeve kui ka üldise andmekaeve erandi puhul.*39

Andmekaeve eesmärgil koopiate tegemise oluliseks tingimuseks on seaduslik juurdepääs kopeeritavale 
materjalile. DSM-direktiivi põhjendustest tuleneb, et seaduslik juurdepääs eksisteerib, kui see on saadud 
seaduslikul viisil (nt lepingu alusel).*40 Kuna suur osa materjali, mida andmekaeveks kasutatakse, on „liht-
salt“ internetis, siis tekib põhjendatud küsimus selle kasutamise seaduspärasuse kohta. Siin saab jällegi 
juhinduda DSM-direktiivist, mille kohaselt „[s]eaduslik juurdepääs peaks samuti hõlmama juurdepääsu 
sisule, mis on veebis tasuta kättesaadav“*41.

 EKo C- / , Pelham GmbH jt vs. Ralf Hütter ja Florian Schneider-Esleben, p , ECLI:EU:C: : .
 Sellele eelnes ulatuslik akadeemiline ja poliitiline diskusioon, milles selgitati vajadust andmekaeve reguleerimiseks, vt 

J.-P. Triaille, J. de Meeûs d’Argenteuil, A. de Francquen. Study on the legal framework of text and data mining (TDM). March 
. Arvutivõrgus: https://www.fosteropenscience.eu/sites/default/fi les/pdf/ .pdf ( . . ); I. Hargreaves. Digital 

Opportunity. A Review of Intellectual Property and Growth. May . Arvutivõrgus: https://assets.publishing.service.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi le/ /ipreview-fi nalreport.pdf ( . . ).

 Regulatsiooni kujunemise taustaks vt P. Kamocki, E. Ketzan, J. Wildgans, A. Witt. New exceptions for Text and Data 
Mining and their possible impact on the CLARIN infrastructure. – Selected papers from the CLARIN Annual Conference 

. Linköping Electronic Conference Proceedings , , lk – . Arvutivõrgus: https://ep.liu.se/ecp/ / /
ecp .pdf ( . . ).

 DSM-direktiivi art  p .
 DSM-direktiivi põhjenduspunkt .
 R. M. Hilty, H. Richter. Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition on the Proposed 

Modernisation of European Copyright Rules. Max Planck Institute for Innovation and Competition , lk . Arvutivõrgus: 
https://www.ip.mpg.de/fi leadmin/ipmpg/content/stellungnahmen/MPI-Position-Paper_TDM_ - - -corr_def.pdf 
( . . ).

 Kuna andmekaevega õiguste omajatele võimalik põhjustatav kahju on minimaalne, siis antud erand ei eelda hüvitise maks-
mist, vt DSM-direktiivi põhjenduspunkt .

 Nimetatud õigus on sätestatud infoühiskonna direktiivi art-s .
 DSM-direktiiv piirab andmebaasi direktiivi art  p-s a (õigus reprodutseerida osaliselt või tervikuna autori õigusega kaitstud 

andmebaasi) ja art  lg-s  (õigus teha andmebaasist väljavõtteid) sisalduvat õigust, vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv / /EÜ, . märts , andmebaaside õiguskaitse kohta. – EÜT L , . . , lk – .

 DSM-direktiivi art  ja .
 DSM-direktiivi põhjenduspunkt .
 Samas.
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Üldise andmekaeve erandiga võrreldes annab teaduseesmärgil andmekaeve erand ulatuslikumad õigu-
sed. Kokkuvõetult väljenduvad need järgnevas.

a) Lepingu tingimusi, mis piiravad teaduseesmärgil andmekaevet, ei kohaldata.*42 Üldise andme-
kaeve tarvis autoriõigusliku materjali kopeerimist saavad õiguste omajad välistada.*43

b) Andmekaeveks loodud, autoriõiguslikku materjali sisaldava andmestiku säilitamise regulat-
sioon on üldise ja teaduseesmärgil andmekaeve erandi puhul erinev. Viimane lubab säilitada 
„teadusuuringute, sealhulgas nende uuringute tulemuste kontrollimise tarvis“*44. Üldise ande-
kaeve erandi puhul on lubatud säilitada „nii kaua kui vaja“*45.

Teadusasutustele üheks olulisemaks teemaks andekaeve erandi ülevõtmisel on andmekaeve tegemi-
seks loodud andmestiku edasise kasutuse regulatsioon, mille puhul peaks arvestama avatud andmete*46 ja 
avatud teaduse Euroopa Liidu ja OECD poliitikaga*47, mis on suunatud teadus andmete avatud kasutami-
sele. Lihtsustatult öeldes peaks teadlastel olema juurdepääs varem andmekaeveks loodud, autoriõiguslikku 
sisu sisaldavale andmestikule.

Eelnevast tuleneb, et vestlusroboti jaoks keelemudeli loomine on lihtsam, tuginedes teadus eesmärgil 
andmekaeve erandile. Probleem tekib siin sellest, et viimasele saavad tugineda kultuuripärandi asutused*48 
ja teadusorganisatsioonid. Käesoleva artikli kontekstis pakuvad huvi eelkõige viimased.

DSM-direktiivi artikli 2 punkt 1 määratleb teadusorganisatsioone järgmiselt*49: „[Ü]likool, kaasa arva-
tud selle raamatukogud, teadusinstituut või muu üksus, mille peamine eesmärk on teha teadusuuringuid 
või tegeleda õppetööga, mis hõlmab ka teadusuuringuid

a) mittetulunduslikul alusel või reinvesteerides kogu kasumi oma teadusuuringutesse või
b) täites liikmesriigi poolt tunnustatud avalikes huvides olevaid ülesandeid

nii, et teadusuuringute tulemused ei ole soodustingimustel kättesaadavad ettevõtjale, kellel on otsustav 
mõju sellise organisatsiooni üle.“

Teadusorganisatsiooni defi nitsioonist nähtub, et teaduseesmärgil andmekaeve erandile ei saa tugineda 
äriühingud oma teadus- ja arendustegevuses (ingl business research), mille eesmärgiks on näiteks vestlus-
roboti jaoks vajaliku keelemudeli loomine.

Teaduseesmärgil andmekaeve erandiga ei ole olukord siiski nii ühene, et ainult teadus asutused saavad 
sellele tugineda. DSM-direktiiv toob sisse teadusasutuste ja erasektori koostöö põhimõtte.*50 DSM-direk-
tiivi põhjenduspunkti 11 kohaselt saavad teadusorganisatsioonid tugineda teaduseesmärgil andmekaeve 
erandile järgmistel juhtudel:

a) nende teadustegevus toimub avaliku ja erasektori partnerluse raames;
b) andmekaeve tegemisel saadakse tuge oma erasektori partneritelt (nt kasutatakse nende tehno-

loogilisi vahendeid).

 DSM-direktiivi art  lg .
 DSM-direktiivi art  lg .
 DSM-direktiivi art  lg .
 DSM-direktiivi art  lg .
 Avatud andmete kohta vt A. Kelli, T. Mets, L. Jonsson, K. Lindén, K. Vider, R. Birštonas, A. Värv. Challenges of Transformation 

of Research Data into Open Data: the Perspective of Social Sciences and Humanities. – International Journal of Technology 
Management & Sustainable Development  ( ) , lk – .

 Making Open Science a Reality. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers No. . Paris: OECD Publishing 
. Arvutivõrgus: http://dx.doi.org/ . / jrs f zs -en ( . . ); Open Innovation, Open Science, Open to 

the World – a vision for Europe. European Commission . Arvutivõrgus: https://ec.europa.eu/digital-single-market/
en/news/open-innovation-open-science-open-world-vision-europe ( . . ).
Avatud teaduse kohta Eestis vt A. Kelli jt (viide ).

 DSM-direktiivi art  p  määratleb kultuuripärandiasutuse järgmiselt: „avalik raamatukogu, muuseum, arhiiv või fi lmi- või 
audiopärandi säilitamisega tegelev asutus“.

 DSM-direktiivi ülevõtmisel tuleb teha kontseptuaalne valik, kas kopeerida direktiivi määratlused või siis arendada välja 
direktiiviga kooskõlas olev oma mõisteaparaat, mida saab tõlgendada direktiiv valguses. Eesti kehtivas õiguses on teadus- ja 
arendusasutused defi neeritud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse (RT I , , ; RT I, . . , ; 
TAKS) §-s . Esmase hinnangu kohaselt peaks autoriõiguse seaduse eelnõus piisama viitest TAKS-le (vajadusel saab kohan-
dada seal olevat teadusasutuse mõistet).

 Teadusasutuste ja ettevõtjate koostöö (ingl academia-industry cooperation) kohta vt A. Kelli, T. Mets, L. Jonsson, H. Pisuke, 
R. Adamsoo. The Changing Approach in Academia-Industry Collaboration: From profi t orientation to innovation sup-
port. – Trames: Journal of the Humanities and Social Sciences  ( ) , lk – . Arvutivõrgus: http://www.kirj.
ee/ /?tpl= &c_tpl=  ( . . ).
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Tegemist on kahtlemata olulise aspektiga tea-
duseesmärgil andmekaeve regulatsiooni juures. 
Avaliku ja erasektori partnerlusele tehakse samas 
viide põhjenduspunktis, mitte DSM-direktiivi säte-
tes. DSM-direktiivi põhjenduspunkt ise on üldise 
iseloomuga. Kui erasektori tehnilist abi andme-
kaeve tegemisel on lihtsam sisustada, siis küsimusi 
võib tekitada avaliku ja erasektori partnerlus. Kui 
ettevõtja soovib luua endale sobivat vestlusrobotit 
ja kaasab teadus asutuse, siis võib eeldada, et aren-
dustegevuses võidakse tugineda teaduseesmärgil 
andmekaeve erandile. DSM-direktiivist jääb ikkagi 
ebaselgeks viidatud partnerluse olemus ja ulatus. 
Tekivad küsimused, kas piisab üldisest koostöö 
raamlepingust ning kui kandev roll kogu protsessis 
peab olema teadusasutusel. Vaatamata ebaselgusele 
on partnerluse põhimõtte sissetoomine andmekaeve 
valdkonda asjakohane ning arvestab ka olemasoleva 
praktika ja innovatsioonipoliitikaga.

Lisaks andmekaeveks kasutatavale sisend-
materjalile on oluliseks teemaks ka andmekaeve resultaadi (artikli kontekstis on selleks vestlusrobotis 
kasutatav keelemudel) õiguslik staatus. Keelemudeli asukoht vestlusroboti arendusprotsessis on ära näi-
datud joonisel 2.

Mudel on mingi keeruka süsteemi lihtsustatud kirjeldus, nagu näiteks kaart on maastiku mudel või 
Newtoni seadused on füüsiliste kehade liikumise mudel. George Boxi kuulsa ütluse järgi on kõik mudelid 
valed (ükski kaart ei saa täpselt esitada maastiku kõiki detaile ja Newtoni seadused kehtivad ainult väikestel 
kiirustel), aga mõned neist on kasulikud (tundmatul maastikul orienteerumiseks või aeglaselt liikuva keha 
trajektoori ennustamiseks).

Ka inimkeelt modelleeritakse ehk kirjeldatakse mudelite abil. Juba aastatuhandeid on tuntud sõnas-
tikke ja grammatikaid; viimastel aastakümnetel on esiteks muutunud nende koostamise metoodika ja tei-
seks on lisandunud uusi mudeliliike. Mõlemad muutused on tingitud järjest empiirilisemate meetodite 
kasutuselevõtust keeleteaduses ja keeletehnoloogia arengust. Kui varem oli sõnastike ja grammatikate 
koostamisel peamine infoallikas nende autori isiklik keeletaju, siis nüüd põhinevad nad üha enam tegeliku 
keelekasutuse uurimisel, milleks ongi tarvis ulatuslikke keeleandmestikke. Uute mudeliliikide hulgas on 
igasugused sõnaloendid, sagedusjaotused, n-grammid nagu Google’i n-grammid, eeltreenitud sõnavekto-
rid*51 ja eeltreenitud keelemudelid.*52 Need on andmepõhised keeletehnoloogilised tulemused, mis on välja 
töötatud eelkirjeldatud andmete või andmestike kindlal viisil töötlemisel, kuid ei pruugi neid sisaldada.

Mudeli treenimine (loomine) nõuab märkimisväärses mahus tööd, teadmisi ja (arvutuslikke) ressursse: 
see hõlmab vähemalt algoritmi loomist või valimist, algoritmi rakendamist tarkvaras, riistvara seadista-
mist (võib sisaldada isegi kohandatud riistvara arendamist), hüperparameetrite optimeerimist ja mudeli 
valideerimist.

Mudeli treenimisel toimub andmekaeve, mille raames eraldatakse statistilised faktid, seaduspärasused 
ja trendid. Treenimine on oma olemuselt laiem ning sisaldab ka muid tegevusi peale andmekaeve.

Mõned mudelitüübid (nt sõnaraamatud) võivad olla mõeldud kasutamiseks vahetult. Peamiselt kasu-
tatakse mudeleid aga keele uurimiseks ja kirjeldamiseks mingi kaugema eesmärgi jaoks, kaasa arvatud 
keeletehnoloogiliste toodete loomiseks.

Sarnaselt keeleandmestikuga võib mudelit käsitada autoriõiguslikult kaitstava andmebaasina. Artikli 
autorid on oma varasema teadustöö tulemusena jõudnud järeldusele, et keelemudel kui selline ei ole reeg-
lina allutatud samasugustele autoriõiguslikele piirangutele nagu selle loomiseks kasutatav andmestik.*53 
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Põhjus on siin selles, et kuigi mudelit on treenitud autori õigusega kaitstud teoseid ja kaasnevate õiguste 
objekte (nt kõnesalvestisi) sisaldava andmestiku peal, siis need ise ei pruugi mudelis sisalduda. Valdkonna 
eksperdid on samamoodi leidnud, et üldjuhul mudeli loomine ei kujuta endast tõlkimist ega tuletatud teose 
loomist (ingl derivative/adapted works).*54

Seega võib mudeli looja kasutada neid omal äranägemisel ja talle sobivatel tingimustel. See võimaldab 
äriühingutel ja teistel organisatsioonidel arendada vestlusroboteid olemasolevate keelemudelite põhjal, 
ilma et peaks järgima autoriõiguslikke piiranguid, millele on allutud andmekaeveks kasutatav andmestik.

4. Kokkuvõte
Vestlusroboti autoriõiguslikud probleemid seonduvad suures osas keeletehnoloogiliste lahenduste välja-
töötamisega. Keeletehnoloogiaks on vaja luua keeleandmestik (milles tihti sisaldub autori õiguslikku mater-
jali) andmekaeve teostamiseks. Andmestiku loomiseks (kopeerimiseks) peab eksisteerima õiguslik alus. 
Harilikult toimub see õiguste omaja nõusoleku või autoriõiguslike piirangute (nt teadustöö erand) alusel.

DSM-direktiiviga harmoneeritakse andmekaeve eesmärgil autoriõigusliku materjali kopeerimine 
Euroopa Liidu tasemel. DSM-direktiivist tuleneb nii üldine andmekaeve regulatsioon kui ka teaduseesmär-
gil toimuv andmekaeve. Viimane loob andekaeveks soodsama raamistiku. Andmekaeveks loodud andmes-
tiku edasised kasutusvõimalused on üks olulisemaid aspekte direktiivi ülevõtmisel. Oluline on seejuures 
arvestada OECD ja Euroopa Liidu avatud teaduse ja avatud andmete poliitikaga.

Teaduseesmärgil andmekaeve erandi kasutamise soodustatud isikuks on teadusasutused. Lähtudes 
Euroopa Liidu innovatsioonipoliitikast, selgitatakse DSM-direktiivis, et teadus asutused võivad andme-
kaeve teostamisel teha erasektoriga koostööd (ingl industry-academia cooperation). Nimetatud koostöö 
iseloom ei ole detailsemalt reguleeritud. Võib eeldada, et DSM-direktiiv annab positiivse tõuke ettevõtjate 
ja teadusasutuste koostööle andmekaeve valdkonnas. Juba praegu toimub Eesti keeletehnoloogia arenda-
mine teadusasutuste ja ettevõtjate koostöös.

Lihtsustatult öeldes luuakse andmekaeve tulemusena vestlusrobotis kasutatav keelemudel. Kuna kee-
lemudelis ei ole reelina selle loomiseks kasutatud keeleandmestikus sisalduvat autoriõigusega kaitstud 
materjali, siis ei laiene sellele ka samad autoriõiguslikud piirangud, mis on keeleandmestikul. See tähendab, 
et autoriõiguslikust perspektiivist keelemudeli edasisel kasutamisel piiranguid ei ole. Kasutus tingimused 
otsustab selle looja.
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