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I TEGEVUSARUANNE 

 

 

Sissejuhatus 
 

Õiguskantsleri Kantselei ülesandeks on õiguskantsleri tegevuse toetamine põhiseadusest ja 

seadustest tulenevate ülesannete täitmisel. 

 

Õiguskantsleri ülesandeks on teostada järelevalvet õigustloovate aktide põhiseadusele ja 

seadustele vastavuse üle, kontrollida isikute põhiõiguste ja vabaduste järgimist avalikke 

ülesandeid täitvate asutuste ja ametnike poolt, täita lasteombudsmani funktsiooni ja olla Eesti 

Vabariigi kui ÜRO isikute väärkohtlemise vastase konventsiooniga ühinenud riigi 

ennetusasutus. 

 

Käesoleva tegevusaruande eesmärgiks on anda eelarve koostajatele, Riigikogule ning 

avalikkusele informatsiooni Õiguskantsleri Kantselei konkreetsete eesmärkide ning tulemuste 

kohta aruandeaastal.  

 

Vastavalt riigieelarve seadusele koosneb Õiguskantsleri Kantselei majandusaasta aruanne 

raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. Tegevusaruandes antakse ülevaade 

asutuse tähtsamatest majandusnäitajatest ja tegevuskavade täitmisest. 

 

Dokument koosneb 42-st leheküljest. 

 

Tegevusaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduses toodud nõudeid.  

 

Kirjaliku ülevaate 2013. aasta tegevustest esitab õiguskantsler Riigikogule 2014. aasta 

kevadistungjärgu ajal ning suulise ettekande teeb pärast seda kokkuleppel Riigikoguga. 

Ülevaade avaldatakse õiguskantsleri kodulehel http://www.oiguskantsler.ee.   

 

 

 

  

http://www.oiguskantsler.ee/
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1.1 Ülevaade riigiraamatupidamiskohustuslase tähtsamatest 

majandusnäitajatest 
 

 

Käesolevas aruandes esitatakse tähtsamad majandusnäitajad aastate 2009-2013 kohta. 

 

Õiguskantsleri Kantselei tegevustuludena on kajastatud sihtfinantseerimise tulusid. Läbi 

Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.5. „Haldussuutlikkuse tõstmine“ on alates 2007. aastast 

toetatud juhtimiskoolitusi ja õppereiside korraldamist, aruande aastal toetas Põhjamaade 

Ministrite Nõukogu õppereiside korraldamist Islandile ja Soome. CO2 kvoodi vahenditest tehti 

parendustöid kontori hoonele aadressil Kohtu 8, Tallinn. 

 

Eelarve kulude mahu ja täitmise näitajad on toodud lähtuvalt kassapõhise arvestuse printsiibist 

ja sisaldavad välisprojektide vahendeid, õppelaenude kustutamiseks eraldatud vahendeid, 

samuti eelmistest eelarveaastatest üle toodud kasutamata jääke. 

  

Põhivara soetusena on kajastatud 2013.aastal  tehtud parendustööd CO2 kvoodi vahenditest. 

Varad on bilansis toodud jääkmaksumuses.  

 

Lühiajalised kohustused aasta lõpus koosnevad valdavalt kasutamata puhkuse reservist, mille 

summa 31.12.2013 seisuga moodustab 92,5 tuhat eurot ehk ~ 44 % lühiajalistes kohustustest. 

Lühiajaliste kohustustena on kajastatud veel detsembrikuu teenuste arved ja tööjõukulude 

maksud, mille maksetähtaeg on bilansipäevale järgneva aasta jaanuaris. 2013. aasta kohustuste 

summa sisaldab pensionieraldisi lühiajaliste kohustustena 34,3 tuhat eurot ja pikaajalise 

eraldisena 1 972,5 tuhat eurot. Pikaajalise eraldisena on kajastatud eraldis töösuhte lõppemisel 

summas 33,3 tuhat eurot. 

 

Õiguskantsleri Kantselei ei teeni finantstulu, finantskulud sisaldavad intressikulu 

diskonteeritud pikaajaliselt pensioni- ja töösuhte lõppemise hüvitise eraldise kohustuselt. 

 

Õiguskantsleri Kantselei koosseisus oli 31. detsembri 2013. aasta seisuga kokku 49 

ametikohta.  

 

Andmed aruandeaastal makstud töötasudest ja soodustustest on toodud raamatupidamise 

aruande lisas 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

Alo Heinsalu 

Direktor 

 

 

Tabel 1. Tähtsamad majandusnäitajad (eurodes). 

 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Bilansi näitajad      

    Varad aasta lõpus 116 201 27 444 69 435 92 805 49 471 

 Varade ja 

kohustuste vahe 

-2 099 570 -1 624 636 -1 205 291 -1 181 719 -1 043 654 

 Kohustused aasta 

lõpus  

-2 215 771 -1 652 080 -1 274 726 - 1 274 524 -1 093 125 

Tulemiaruande 

näitajad 

      

 Tegevustulud 85 618 23 467 53 098 26 065 6 247 

 Tegevuskulud -2 407 204  -2 285 541 -1 791 509 -1 720 230 -1 662 328 

 Tegevustulem -2 321 586 -2 262 074 -1 738 411 -1 694 165 -1 656 081 

 Finantstulud ja -

kulud 

-88 672 -64 283 -66 623 -56 176 -44 717 

Muud näitajad       

 Töötajate 

keskmine arv 

(taandatuna 

täistööajale) 

41,86 40,37 41,05 35,33 37,2 

 Põhivara 

investeeringud 

68 417 0 0 0 0 

Eelarve ja selle 

täitmise näitajad 

      

 Eelarve tulude 

maht 

9 950 17 000 65 615 17 815 6 742 

 Eelarve tulude 

täitmine 

9 950 17 000 65 615 17 815 6 742 

 Eelarve kulude 

maht 

2 150 021 2 082 209 2 090 146 1 620 145 1 593 611 

 Eelarve kulude 

täitmine 

1 937 065 1 925 647 1 827 830 1 599 188 1 578 127 

 

 

1.2 Ülevaade tegevuskavade täitmisest 

 
Tegevusvaldkond: järelevalve õiguskorra üle  

Õiguskantsler on sõltumatu ametiisik, kelle ülesanne on seista hea selle eest, et Eesti riigis 

kehtivad seadused oleksid kooskõlas põhiseadusega ning siinsete inimeste põhiõigused ja 

vabadused oleksid kaitstud. 

Õiguskantsleri peamine põhiseadusest tulenev ülesanne on kontrollida, et: 

 seadused ja määrused oleksid põhiseaduse ja teiste seadustega kooskõlas.  

Õiguskantsleri seadusest tulenevad ülesanded on kontrollida, et: 
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 avalikke ülesandeid täitvad asutused ja ametnikud ei rikuks inimese põhiseadusest 

tulenevaid õigusi ja vabadusi, seadusi ja teisi õigustloovaid akte ning hea halduse tava;  

 kinnises asutuses viibivat inimest ei koheldaks alandavalt, julmalt ega ebainimlikult;  

 laste õigused oleksid kaitstud, laste õigusi puudutavad seadused oleksid põhiseadusega 

kooskõlas ja lasteasutuste tegevus oleks seaduslik. Õiguskantsler tegeleb laste õiguste 

edendamise ja teavitustööga.  

Õiguskantsleri teised seadustest tulenevad ülesanded on: 

 anda arvamusi Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve menetlustes;  

 vastata Riigikogu liikmete arupärimistele;  

 vastata Riigikogu liikmete kirjalikele küsimustele;  

 teha ettepanekuid puutumatuse äravõtmiseks;  

 algatada distsiplinaarmenetlusi kohtunike suhtes;  

 lahendada diskrimineerimisvaidlusi;  

 anda arvamusi õigustloovate aktide eelnõudele.  

Alates 1999. aastast täidab õiguskantsler ombudsmani ja 2011. aastast lasteombudsmani 

ülesandeid.  

 

1. juulil 2002. aastal jõustunud põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus 

suurendas oluliselt põhiseaduslikkuse järelevalve menetluste arvu ning laiendas samas 

õiguskantsleri osalust põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses Riigikohtus.  

 

1. jaanuaril 2004. aastal jõustunud õiguskantsleri seaduse muudatusest tulenenud ombudsmani 

funktsioonide laienemisega kontrollib õiguskantsler ka kohalikke omavalitsusi, avalik-

õiguslikke juriidilisi isikuid ning avalikke ülesandeid täitvaid eraõiguslikke isikuid.  

 

18. veebruaril 2007. aastal jõustunud õiguskantsleri seaduse muudatustega lisandusid 

õiguskantslerile piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava 

kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivse protokolli artiklis 3 sätestatud 

riigi ennetusasutuse ülesanded. 

 

Riigi ennetusasutuse ülesanded on järgmised:  

- korrapäraselt kontrollida kinnipidamiskohtades vabaduse kaotanud isikute kohtlemist, et 

vajaduse korral tõhustada nende kaitset piinamise ning muu julma, ebainimliku või 

inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastu;  

- esitada asjaomastele ametiasutustele soovitusi, mille eesmärk on parandada vabaduse 

kaotanud isikute kohtlemist ja kinnipidamistingimusi ning ennetada piinamist ning muud 

julma, ebainimlikku või inimväärikust alandavat kohtlemist ja karistamist, arvestades 

ÜRO asjakohaseid norme;  

- teha õigusaktide ja nende eelnõude kohta ettepanekuid ja tähelepanekuid.  

 

Eestis on lisaprotokolli mõttes kinnipidamiskohtadena kvalifitseeruvaid asutusi kokku veidi 

alla 150-ne. Neist suurima osa moodustavad kinnipidamiskohad ja 

sotsiaalhoolekandeasutused. 

 

Tegevusvaldkonna strateegiline eesmärk on sõnastatud järgnevalt: õiguskord on legitiimne 

ning tagatud on isikute põhiõiguste ja vabaduste kaitse. 
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Eesmärgi saavutamiseks rakendatud meede on: järelevalve õigustloovate aktide põhiseadusele 

ja seadustele vastavuse ning põhiõiguste ja – vabaduste järgimise üle. 

 

Meede, järelevalve õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse ning 

põhiõiguste ja – vabaduste järgimise üle. 

 

 

1.2.1 Avalduste ja asjamenetluste põhine statistika 

 

 

2013. aastal esitati õiguskantslerile 1901 avaldust. Avalduste arv on võrreldes 2012. aastaga 

langenud 6,8%. 

 

 
Joonis 1. Avalduste arv aastatel 2000–2013 

 

 

Aruandeaastal algatas õiguskantsler 1552 asjamenetlust, mis on 3,6% vähem kui 2012. aastal. 

Seisuga 04.02.2014 oli neist 1447 menetlust lõpetatud ning 105 menetlust endiselt töös. 

Algatatud asjamenetlustest 411 korral toimus sisuline menetlus, 1140 asjas jäeti sisuline 

menetlus erinevatel põhjustel algatamata. Omaalgatuslikke menetlusi oli 92 ning toimus 49 

kontrollkäiku. 

 

 

Tabel 2. Asjamenetluste jaotus sisu järgi 

 

Asjamenetluse liik 

Asjamenetluste arv ja osakaal 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Menetlusse võetud 

asjamenetlusi, sh 

480 

24,7% 

449 

22,1% 

480 

24% 

395 

22,7% 

296 

18,4% 

411 

26,5% 

normikontrolli 

menetlusi 

151 

7,8% 

124 

6,1% 

168 

8,4% 

127 

7,3% 

98 

6% 

136 

8,8% 

ombudsman’i 

menetlusi 

258 

13,3% 

231 

11,4% 

214 

10,7% 

186 

10,6% 

109 

6,8% 

168 

10,8% 

erimenetlusi 
71 

3,7% 

94 

4,6% 

98 

4,9% 

82 

4,7% 

89 

5,5% 

107 

7,0% 

1026 

1516 1543 

1966 

2352 
2043 

1858 

2266 
2566 

2729 
2430 

2122 2040 
1901 
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Menetluseta 

asjamenetlusi 

1464 

75,3% 

1584 

77,9% 

1523 

76% 

1344 

77,3% 

1314 

81,6% 

1140 

73,5% 

Asjamenetlusi 

kokku, sh 
1944 2033 2003 1739 1610 1552 

omaalgatuslikke 

menetlusi 

66 

3,5% 

82 

4% 

75 

3,7% 

72 

4,1% 

52 

3,2% 

92 

5,9% 

kontrollkäike 

 

33 

 

49 42 53 44 49 

 

 

1.2.2 Õiguskantsleri seisukohad 

 

 

Õiguskantsler lähtub talle saabunud avalduste lahendamisel vormivabaduse ja 

eesmärgipärasuse põhimõtetest, tehes tõhusa ja erapooletu uurimise tagamiseks vajalikud 

uurimistoimingud. Asjamenetluse tulemusel valminud õiguskantsleri seisukoht näitab seda, 

milliste lahendusteni või toiminguteni õiguskantsler oma menetluste tulemusena jõudis.  

 

 

1.2.3 Õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse kontrollimine  

 

 

Menetlusstatistika osas kajastatud arvud põhinevad ainult 2013. aastal algatatud menetlustel. 

Õiguskantsleri kõigi seisukohtadega, sh nendega, mis on algatatud enne 2013. aastat, on 

võimalik  tutvuda õiguskantsleri veebilehel
1
. 

Õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse kontrollimiseks algatas 

õiguskantsler 136 asjamenetlust, mis moodustab 8,8% asjamenetluste üldarvust ja 33% 

sisuliste menetluste üldarvust. Neist 114 algatati isiku avalduse alusel ning 22 omal algatusel.   

 

Põhiseaduslikkuse järelevalve menetlustes kontrolliti:  

 seaduste põhiseadusele vastavust (105 menetlust, neist 92 isiku avalduse alusel ning 13 

omal algatusel);  

 Vabariigi Valitsuse määruste põhiseadusele ja seadustele vastavust (5 menetlust isiku 

avalduse alusel); 

 ministrite määruste põhiseadusele ja seadustele vastavust (9 menetlust, neist 6 isiku 

avalduse alusel ja 3 omal algatusel); 

 kohaliku omavalitsuse volikogude ning valla- ja linnavalitsuste määruste põhiseadusele 

ja seadustele vastavust (17 menetlust, 11 neist isiku avalduse alusel); (vt ka joonis 2). 

 

 

 

                                                 
1
 http://oiguskantsler.ee/et/seisukohad/viimased-seisukohad. 

http://oiguskantsler.ee/et/seisukohad/viimased-seisukohad
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Joonis 2. Põhiseaduslikkuse järelevalve menetluste jagunemine 

 

 

Õiguskantsleri seisukohad õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse 

kontrollimisel olid järgmised
2
:  

 

 seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta (79 menetlust);  

 märgukiri täitevvõimule seaduseelnõu algatamiseks (7 menetlust)
3
;  

 lahendatud institutsiooni poolt menetluse käigus (3 menetlust); 

 märgukiri täitevvõimule õigustloova akti vastuvõtmiseks (1 menetlus);  

 ettepanek seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks (1 menetlus); 

 ettepanek määruse põhiseadusega kooskõlla viimiseks (1 menetlus). 

 

Põhiseadusele ja seadustele vastavuse kontrollimiseks algatatud menetluste puhul tuvastas 

õiguskantsler vastuolu põhiseaduse ja seadustega kokku 13 korral, millistest 3 lahendati 

institutsiooni poolt menetluse käigus. 

 

 

1.2.4 Avalikke ülesandeid täitvate asutuste tegevuse seadustele vastavuse kontrollimine 

 

 

Riigi, kohaliku omavalitsuse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku või avalikke ülesandeid 

täitva eraisiku, organi või asutuse tegevuse seaduslikkuse kontrolliks algatas õiguskantsler 168 

menetlust, mis moodustab 10,8% asjamenetluste üldarvust ja 40,8% sisuliste menetluste 

üldarvust. Neist 95 algatati isiku avalduse alusel ning 73 omal algatusel.  

 

Avalikke ülesandeid täitvate asutuste tegevuse kontrollimiseks algatatud menetlustes 

kontrolliti: 

 riigiorgani või asutuse tegevust (79 menetlust, neist 64 isiku avalduse alusel ning 

15 omal algatusel);  

 avalik-õigusliku juriidilise isiku organi või asutuse või avalikke ülesandeid täitva 

eraõigusliku isiku tegevust (54 menetlust, neist 10 isiku avalduse alusel ning 44 omal 

algatusel); 

                                                 
2
 Varasematel aastatel alustatud asjamenetluste raames tegi õiguskantsler 2013. aastal kokku 5 taotlust 

Riigikohtule, millega on võimalik tutvuda õiguskantsleri veeblilehel. 
3
 Koos varasematel aastatel alustatud asjamenetlustega tegi õiguskantsler 2013. aastal kokku 21 märgukirja, 

millega on võimalik tutvuda õiguskantsleri veebilehel. 

 

5 

9 

17 

105 

0 20 40 60 80 100 120

VV määrus

ministri määrus

kov volikogude, valla- ja

linnavalitsuste määrus

seadus

http://oiguskantsler.ee/et/seisukohad/otsing?sisutuup=seisukoht&menetluse_liik=3&dokumendi_liik=7
http://oiguskantsler.ee/et/seisukohad/otsing?sisutuup=seisukoht&menetluse_liik=3&dokumendi_liik=9&all=1
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 kohaliku omavalitsuse organi või asutuse tegevust (35 menetlust, neist 21 isiku 

avalduse alusel ning 14 omal algatusel). 

 

Õiguskantsleri seisukohad avalikke ülesandeid täitvate asutuste tegevuse kontrollimisel olid 

järgmised: 

 soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks (50 menetlust); 

 seisukoht õigusrikkumise puudumise kohta (43 menetlust); 

 ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks (34 menetlust); 

 lahendatud institutsiooni poolt menetluse käigus (8 menetlust) 

 

Isikute, asutuste ja organite tegevuse kontrollimiseks algatatud menetluste puhul tuvastas 

õiguskantsler hea halduse ja õiguspärasuse rikkumise kokku 92 korral, millistest 8 lahendati 

institutsiooni poolt menetluse käigus.  

 

 

1.2.5 Erimenetlused 

 

 

Erimenetlusi oli aruandeaastal 107 ehk 7,0% asjamenetluste üldarvust ja 26% sisuliste 

menetluste üldarvust. 

 

Erimenetlused jagunevad järgmiselt: 

 õigustloova akti kohta põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses arvamuse andmise 

menetlus (40 menetlust);  

 muu seadusest tulenev tegevus (27 menetlust); 

 arvamused õigusaktide ja muude dokumentide eelnõudele (19 menetlust); 

 kohtuniku distsiplinaarmenetluse algatamise menetlus ja kohtu muu tegevusega 

seonduv menetlus (17 menetlust); 

 Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele vastamise menetlus (4 menetlust). 

 

 
Joonis 3. Erimenetluste jagunemine 

 

 

Suurima osa menetlustest moodustavad arvamused õigustloova akti kohta põhiseaduslikkuse 

järelevalve menetluses ja muu seadusest tulenev tegevus (vastavalt 40 ja 27 menetlust).  
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1.2.6 Sisulise menetluseta asjamenetlused 

 

 

Õiguskantsler ei algata avalduse osas sisulist menetlust juhul, kui avalduse lahendamine ei 

kuulu õiguskantsleri pädevusse. Sellisel juhul selgitatakse avaldajale, milline institutsioon või 

asutus antud küsimusega tegeleb. Sisulist menetlust ei algatata ka siis, kui avaldus on 

ilmselgelt alusetu või kui avaldusest ei selgu, milles avaldaja õiguste või hea halduse tava 

rikkumine seisneb.  

 

Õiguskantsleril puudub pädevus sekkuda ka siis, kui avaldusaluses asjas on jõustunud 

kohtuotsus, toimub kohtumenetlus või kohustuslik kohtueelne kaebemenetlus (nt kui kaebust 

menetleb individuaalse töövaidluse lahendamise komisjon või muu kohtueelse 

kaebemenetluse organ). Õiguskantsler ei saa ega tohi nimetatud menetlusi dubleerida, kuna 

õiguskantsleri poole pöördumise võimalus ei ole õiguskaitsevahend. Pigem on tegemist 

petitsiooniorganiga, kellel puudub otsene võimalus kasutada sunnivahendit. Õiguskantsler 

lahendab isikute õiguste rikkumise asju, kui isikul ei ole võimalik kasutada teisi 

õiguskaitsevahendeid. Kui isikul on võimalik esitada vaie, kasutada muid 

õiguskaitsevahendeid või kui toimub vaidemenetlus või muu mittekohustuslik kohtueelne 

menetlus, siis on tegu kaalutlusõiguse alusel tehtava otsustusega, mis arvestab iga konkreetse 

pöördumise asjaolusid.  

 

Õiguskantsler võib jätta avalduse alusel menetluse algatamata ka siis, kui avaldus on esitatud 

pärast ühe aasta möödumist ajast, mil isik sai või pidi saama teada oma õiguste rikkumisest. 

Üheaastase tähtaja kohaldamine on õiguskantsleri otsustada ning sõltub juhtumi asjaoludest, 

näiteks sellest kui raske oli rikkumine, milliseid tagajärgi see kaasa tõi, kas rikkumine mõjutas 

kolmandate isikute õigusi või kohustusi jne.  

 

2013. aastal jättis õiguskantsler sisulise menetluse algatamata 1140 asjas, mis moodustab 

73,5% asjamenetluste üldarvust.  

 

Menetlus jäeti algatamata alljärgnevatel põhjustel: 

 puudus pädevus (382 menetlust); 

 isikul oli võimalik esitada vaie või kasutada muid õiguskaitsevahendeid 

(348 menetlust); 

 toimus kohtumenetlus või kohtueelne kohustuslik menetlus (178 menetlust); 

 avaldus ei vastanud õiguskantsleri seaduses sätestatud nõuetele (130 menetlust); 

 avaldus oli ilmselgelt alusetu (59 menetlust); 

 puudus avalik huvi õigustloova akti põhiseadusele ja seadusele vastavuse kontrolliks 

(18 menetlust); 

 toimus vaidemenetlus või muu vabatahtlik kohtueelne menetlus (13 menetlust); 

 avaldus oli esitatud pärast ühe aasta möödumist rikkumisest teadasaamist (12 

menetlust) (vt ka joonis 4). 
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Joonis 4. Avalduse menetlusse võtmata jätmise põhjused 

 

 

Menetlemata avalduste puhul selgitati avaldajale õiguskantsleri pädevust, seadusi ja teisi 

õigusakte. Avalduste põhjal tehtud toimingud jagunesid järgnevalt: 

 

 selgitav vastus (1027 menetlust); 

 avalduse edastamine vastavalt pädevusele (52 menetlust); 

 avalduse teadmiseks võtmine (65 menetlust). 

 

 

1.2.7 Kontrollkäigud 

 

 

Õiguskantsleril on pädevus korraldada kontrollkäike järelevalvealustesse asutustesse. Sellest 

tulenevalt on õiguskantsleril õigus teha kontrollkäike näiteks vanglasse, väeossa, arestimajja, 

väljasaatmiskeskusse, varjupaigataotlejate vastuvõtukeskusse või registreerimiskeskusse, 

psühhiaatriahaiglasse, erihooldekodusse, erivajadustega õpilaste kooli, üldhooldekodusse, 

lastekodusse ja noortekodusse. 

 

Tavaliselt teavitab õiguskantsler kontrollkäigu toimumisest järelevalvealust asutust aegsasti 

ette ning palub asutusel enne kontrollkäigu toimumist esitada vajalikku teavet. Õiguskantsleril 

on õigus teha ka etteteatamata kontrollkäike, millest järelvalvealusele teada ei anta või tehakse 

seda vahetult enne kontrollkäigu toimumist.  

 

Väärkohtlemise riikliku ennetusasutusena on õiguskantsleril kohustus kontrollida lisaks 

riiklikele kinnipidamisasutustele ka kõiki teisi asutusi, kus isikute vabadust võidakse piirata. 

 

Kontrollkäigud jagunevad kolmeks selle põhjal, millist asutust kontrollitakse: 
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 kinniste asutuste kontrollimine – asutused, kus isikud viibivad tahtevastaselt ja kus 

viibivate isikute vabadust võidakse piirata; 

 lahtiste asutuste kontrollimine – asutused, kus isikud viibivad vaba tahte alusel (koolid, 

lastekodud); 

 ametiasutuste kontrollimine – valitsusasutused või kohaliku omavalitsuse asutused, kus 

kontrollitakse halduse hea tava järgimist. 

 

Aruandeaastal tegi õiguskantsler kokku 49 kontrollkäiku, neist 17 kinnistesse asutustesse, 24 

lahtistesse asutustesse ja 8 ametiasutustesse (vt tabel 3). Etteteatamata kontrollkäike oli 26.  

 

Tabel 3. Õiguskantsleri kontrollkäigud 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kontrollkäigud kinnistesse 

asutustesse  
19 25 27 33 23 17 

Kontrollkäigud lahtistesse 

asutustesse 
10 17 6 14 13 24 

Kontrollkäigud ametiasutustesse 4 7 9 6 8 8 

Kontrollkäigud kokku 33 49 42 53 44 49 

neist etteteatamata kontrollkäigud 8 4 13 29 19 26 

 

 

1.2.8 Isikute vastuvõtt 

 

 

2013. aastal käis Õiguskantsleri Kantseleis vastuvõtul kokku 94 isikut ehk 85 isikut vähem kui 

2012. aastal. 

 

 
 

Joonis 5. Vastuvõtul käinud isikute arv aastatel 2000–2013 
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Nagu varasematel aastatel käis aruandeaastal kõige rohkem isikuid vastuvõttudel Tallinnast ja 

Harjumaalt (vastavalt 70 ja 11 isikut). 

 

Kõige enam küsiti nõu perekonnaõiguse ja kohtueelse kriminaalmenetlusega seotud 

küsimustes, järgnesid tsiviilkohtumenetluse õiguse, sotsiaalkindlustusõiguse ja täitemenetluse 

õigusega seotud küsimused. Peamiselt vajasid isikud erinevate õigusaktide selgitamist ning 

juriidilist nõu. 

 

 

1.2.9 Kokkuvõte  

 

 

Sarnaselt 2012. aastaga on õiguskantslerile esitatud avalduste hulk ka aruandeaastal 

vähenenud. 2013. aastal esitati õiguskantslerile 1901 avaldust, mida on võrreldes eelneva 

aastaga 6,8% vähem. Õiguskantsler algatas kokku 1552 asjamenetlust, mida on 3,6% vähem 

kui eelmisel aastal.  

 

Normikontrolli menetluste käigus tuvastas õiguskantsler vastuolu põhiseaduse või seadustega 

kokku 13 korral . Ombudsman’i menetluste puhul tuvastas õiguskantsler halduse hea tava ja 

õiguspärasuse rikkumise kokku 92 juhul.  

 

Asjamenetluste arvu perioodiline vähenemine on tuvastatav ka varasematel aastatel (vt joonis 

1). Asjamenetluste jagunemises liigiti suuri muutusi toimunud ei ole. Aruandeaasta eripärana 

võib välja tuua vaid ombudsman’i menetluste osakaalu tõusu.  

 

Kõige rohkem asjamenetlusi algatati endiselt kinnipeetavate avalduste alusel 

Justiitsministeeriumi valitsemisalasse jäävate kriminaaltäitemenetluse ja vangistusõiguse 

valdkonda puudutavate küsimuste lahendamiseks. Neist enamikul juhtudest (78,9%) sisulist 

järelevalvemenetlust ei algatatud.  

 

Menetluste jaotumine õigusvaldkonniti on aastate jooksul olnud ühetaoline. 

Kriminaaltäitemenetlus ja vangistusõigus on endiselt need valdkonnad, millega seoses algatati 

valdav osa asjamenetluste koguarvust. Oluliselt on lisandunud sotsiaalhoolekandeõiguse ja 

perekonnaõigusega seonduvaid küsimusi. 

 

Piirkondade järgi on Tallinn ja Tartu avalduste alusel algatatud menetluste arv endiselt 

esikohal. Ka maakondlikul tasandil on pilt võrreldes eelneva aastaga sama. Maakondadest on 

asjamenetluste arvu poolest endiselt esimesel kohal Ida-Virumaa. 

 

Eestikeelsete avalduste alusel algatatud asjamenetluste osakaal on võrreldes eelmise aastaga 

jäänud samale tasemele, moodustades 80,8% asjamenetluste üldarvust. Venekeelsete avalduste 

põhjal algatatud menetluste arv on suurenenud, moodustades 12% asjamenetluste koguarvust. 

E-posti teel tulnud avalduste hulk oli 2013. aastal 1112, mis moodustab 58,5% saadetud 

avalduste koguarvust. 

 

Kontrollkäike tehti 2013. aastal rohkem kui 2012. aastal. Aruandeaastal toimus 49 

kontrollkäiku, neist 17 kinniste, 24 lahtiste asutuste ning 8 ametiasutuste kontrollimiseks. 
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2013. aastal käisid vastuvõttudel konsultatsioonil 94 isikut. Enim küsiti nõu perekonnaõiguse, 

tsiviilkohtumenetluse, kohtueelse kriminaalmenetluse ja sotsiaalhoolekandeõigusega 

seonduvates küsimustes. 
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1.3 Hinnang sisekontrollisüsteemi kohta 
 

 

Hindan sisekontrollisüsteemi tõhusaks, s.t sisekontrollisüsteem on reaalselt toimiv, ühtib 

protseduurireeglites kirjeldatuga, tagab asutuse seaduspärase ja säästliku toimimise ning 

ressursside kaitstuse.  

Sisekontrolli süsteem hõlmab struktuuri, juhtkonna suhtumist, kehtivaid protseduure jt 

meetmeid, mis annavad mõistliku kindlustunde, et:  

 asutuse tegevus on seaduspärane; 

 asutuse varad on kaitstud raiskamise, ebasihipärase kasutamise, pettuste ja 

ebakompetentsest juhtimisest jms tingitud kahju eest;  

 asutuse tegevus on säästlik, tõhus ja mõjus;  

 asutuse tegevust kajastav juhtimis- ja finantsinfo on usaldusväärne, tõene ja õigeaegne.  

Kehtestatud on õigusaktidest tulenevad ning asutusesisesed vajalikud protseduurireeglid, neid 

täidetakse ja nende täitmist jälgitakse. Tagatud on kohustuste lahusus asutuse funktsioonide 

täitmisel, tehingute dokumenteerimisel ja autoriseerimisel ning toimub järelevalve.  
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II RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 

 

 

 

2.1 Bilanss  
 

 

BILANSS 31.12.2013 31.12.2012 

eurodes Lisa  

 Varad    

Käibevara    

 Raha ja pangakontod 2 14 120 13 298 

 Muud nõuded ja ettemaksed 5 32 529 11 871 

Käibevara kokku  46 649 25 169 

Põhivara    

 Materiaalne põhivara 6 69 552 2 275 

Põhivara kokku  69 552 2 275 

Varad kokku  116 201 27 444 

Varade ja kohustuste vahe  2 099 570 1 624 636 

Lühiajalised kohustused    

 Võlad tarnijatele  458 402 

 Võlad töötajatele  92 510 92 239 

 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 5 82 661 49 242 

 Eraldised 7 34 339 32 334 

Lühiajalised kohustused kokku  209 968 174 217 

Pikaajalised kohustused  2 005 803 1 477 863 

Eraldised 7 2 005 803 1 477 863 

Kohustused kokku  2 215 771 1 652 080 
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2.2 Tulemiaruanne 
 

 

TULEMIARUANNE 01.01.2013-

31.12.2013 

01.01.2012-

31.12.2012 

eurodes Lisa   

Tegevustulud    

   Saadud toetused 8A 85 618 23 467 

Tegevustulud kokku  85 618 23 467 

Tegevuskulud    

   Antud toetused 8B -1 750 -750 

   Tööjõukulud 9 -2 008 991 -1 881 354 

   Majandamiskulud 10 -324 528 -344 905 

   Muud tegevuskulud 11 -70 795 -58 532 

   Põhivara amortisatsioon  12 -1 140 0 

Tegevuskulud kokku  -2 407 204 -2 285 541 

Tegevustulem  -2 321 586 -2 262 074 

Finantstulud ja -kulud    

   Muud finantskulud/ tulud  0 -34 

   Intressikulud 7 -88 672 -64 249 

   Finantstulud ja -kulud kokku  -88 672 -64 283 

Aruandeperioodi tulem  -2 410 258 -2 326 357 

Siirded 13 2 410 258 2 326 357 
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2.3 Rahavoogude aruanne 
 

 

RAHAVOOGUDE ARUANNE 01.01.2013 

31.12.2013 

01.01.2012 

31.12.2012 

eurodes Lisa   

Rahavood põhitegevusest    

Tegevustulem   -2 321 586 -2 262 074 

 Põhivara amortisatsioon 12 1 140 0 

 Käibemaksukulu põhivara   

soetuseks 

 13 683 0 

 Saadud sihtfinantseerimine 

põhivara soetuseks 

8A            -82 100 0 

 Kokku   korrigeerimised  -67 277 0 

   Kokku korrigeeritud 

tegevustulem 

 -2 388 863 -2 262 074 

Käibevara netomuutus  -20 658 41 477 

Kohustuste netomuutus  475 018 304 920 

Kokku rahavood 

põhitegevusest 

 -1 934 503 -1 915 677 

   Makstud muud 

finantskulud/tulud 

 0 -34 

   Rahalised netosiirded 

riigieelarvest 

13 1 935 325 1 915 198 

Rahavood 

finantseerimistegevusest kokku 

 1 935 325 1 915 163 

Raha ja ekvivalendid perioodi 

alguses 

2 13 298 13 812 

Raha ja ekvivalentide muutus  822 -514 

Raha ja ekvivalendid perioodi 

lõpus 

2 14 120 13 298 
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2.4 Varade ja kohustuste vahe muutuse aruanne 
 

 

eurodes Kokku 

Saldo 31.12.2008 851 033 

Muutused arvestuspõhimõtetes 96 540 

Siire tulemi elimineerimisest 96 081 

Kokku muutused 192 621 

Saldo 31.12.2009 1 043 654 

Muutused arvestuspõhimõtetes 683 

Siire tulemi elimineerimisest 138 065 

Kokku muutused 138 748 

Saldo 31.12.2010 1 182 402 

Siire tulemi elimineerimisest 22 889 

Saldo 31.12.2011 1 205 291 

Muutused arvestuspõhimõtetes 26 027 

Siire tulemi elimineerimisest 393 318 

Saldo 31.12.2012 1 624 636 

Siire tulemi elimineerimisest (vt lisa 13) 474 934 

Saldo 31.12.2013 2 099 570 

 

 

Selgitus: muutused arvestuspõhimõtetes kajastavad pensioneraldiste ja töösuhte lõppemise 

hüvitise arvelevõtmist ning toetuste konto jäägi kajastamist. 
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2.5 Riigieelarve täitmise aruanne  
 
Eurodes 

 

Grupp Liik Konto Objekt 
Tegevus-

ala 
Sisu selgitus 

Esialgne 

eelarve 

Lõplik 

eelarve 

Eelarve 

täitmine 

Täitmine 

miinus 

eelarve 

Kantud üle 

2014. a 

eelarvesse 

K
o

o
n

d
 

Osa 4. ÕIGUSKANTSLERI 

KANTSELEI 

        0   

        TULUD KOKKU 0 9 950 9 950 0   

  3     Tegevustulud  0 9 950 9 950 0   

  35     Saadud toetused 0 9 950 9 950 0   

  359 VT000099   Saadud muud välistoetused 0 9 950 9 950 0   

        KULUD KOKKU -2 069 308 -2 150 021 -1 937 065 212 956 -75 187 

      01 Üldised valitsussektori teenused -2 044 308 -2 125 460 -1 912 504 212 956 -75 187 

      10 Sotsiaalne kaitse -25 000 -24 561 -24 561 0 0 

        Tegevuskulud -2 044 308 -2 125 460 -1 912 504 212 956 -75 187 

  4     Antud toetused ja muud 

ülekanded 

-1 750 -1 750 -1 750 0 0 

  5     Tööjõu- ja majandamiskulud -2 042 558 -2 123 710 -1 910 754 212 956 -75 187 

  71     Antud siirded riigiasutustele -25 000 -24 561 -24 561 0 0 

        Konsolideerimisgrupi kulud -25 000 -24 561 -24 561 0 0 

P
ii

rm
ä

ä
ra

d
 

        KULUD -2 069 308 -2 126 773 -1 927 937 198 836 -61 067 

        Tegevuskulud -2 044 308 -2 102 212 -1 903 376 198 836 -61 067 

  4     Antud toetused ja muud 

ülekanded 

-1 750 -1 750 -1 750 0 0 

20 450   01 Antud sihtotstarbelised toetused -1 750 -1 750 -1 750 0 0 

  5     Tööjõu- ja majandamiskulud -2 042 558 -2 100 462 -1 901 626 198 836 -61 067 

10 5 SE000001 01 Õppelaenude tagasimaksmisega 

seotud kulud 

-6 970 -6 970 -6 970 0 0 

20 5   01 74000464. Õiguskantsleri -2 035 588 -2 093 492 -1 894 656 198 836 -61 067 
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Kantselei 

  71     Antud siirded riigiasutustele -25 000 -24 561 -24 561 0 0 

10 71 TP016003 10 Õiguskantsleri ametipension - 

Sotsiaalkindlustusametile 

-25 000 -24 561 -24 561 0   

T
u

lu
d

 j
a

 t
u

lu
d

es
t 

sõ
lt

u
v

a
d

 k
u

lu
d

 

        TULUD  0 9 950 9 950 0   

  35   Saadud toetused 0 9 950 9 950 0   

40 359 VT000099  Saadud muud välistoetused 0 9 950 9 950 0   

        KULUD 0 -23 248 -9 128 14 120 -14 120 

  5     Tegevuskulud 0 -23 248 -9 128 14 120 -14 120 

40 5   01 74000464. Õiguskantsleri 

Kantselei 

0 -23 248 -9 128 14 120 -14 120 

V
õ

rd
lu

s 
ra

h
a

 

jä
ä

g
i 

m
u

u
tu

se
g

a
         Netosiirded riigikassaga     1 927 937     

        Raha jääk aasta algul     13 298     

        

Raha jääk aasta lõpul 

    14 120     

 

 

Selgitus: Selgitused eelarve täitmise aruande juurde on toodud lisas 14. Esialgne eelarve erineb 

lõplikust eelarvest tegelikult laekunud toetuste, eelmisest aastast ületoodud vahendite ja eelarves 

kavandatud ning tegelike arvestuslike kulude vahe võrra.  

 



 

23 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

Alo Heinsalu 

Direktor 

 

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD 
 

 

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja 

hindamisalused 

 

 

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea 

raamatupidamistavaga ja riigieelarve seadusega. Hea raamatupidamistava tugineb 

rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise 

direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori 

raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, 

mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi 

raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.  

 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiseurodes. 

 

Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisena 

Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või 

kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast. 

Pikaajaliste kohustustena kajastatakse penisonieraldisi, mis on aruande aastal korrigeeritud 

tulenevalt muudatusest avaliku teenistuse seaduses, moodustatud on eraldis õiguskantsleri 

ametiaja lõppemisel makstava hüvitise tarvis. Bilansiväliselt on kajastatud pikaajalisi 

rendikohustusi. 

 

Raha ja raha ekvivalendid   

Asutus saab raha ülekanneteks riigikassast ja talle kuuluvad laekumised kantakse riigikassasse. 

Luba pangakonto avamiseks pole taotletud. Raha jäägina kajastatakse toetuste konto jääki 

riigikassas.  

 

Muud nõuded  

Muud nõuded on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis 

nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest 

summadest. Vajaduse korral hinnatakse iga konkreetset laekumata nõuet eraldi. 

Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid bilansis ei ole. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt 

kuludesse kantud nõuded ei ole. 

 

Varusid aruandeaastal ei soetatud. 

 

Materiaalne põhivara 

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle 1 aasta ja 

soetusmaksumusega alates 2 000 eurost. Põhivara soetamisel tasutud mittetagastatavad 

maksud ja lõivud on kajastatud soetamishetkel kuluna ning neid ei kajastata varade 

soetusmaksumuse koosseisus. 

 

Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2 000 euro, 

võetakse koheselt kasutusele ja kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Bilansivälises 

arvestuses on arvele võetud kasuliku tööajaga üle 1 aasta ja soetusmaksumusega üle 100 euro 

maksvad varad. 
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Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, 

kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. 

 

Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. 

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara 

objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. 

 

Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised: 

 

 Masinad ja seadmed  20% 

 Infotehnoloogilised seadmed ja 

arvutustehnika 

33% 

 Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 25% 

 

Maad ja hooneid ega rajatisi asutusel ei ole. Põhivara grupis hooned ja rajatised on 2013. 

aastal arvele võetud hoonele Kohtu 8, Tallinn CO2 kvoodi arvelt tehtud parendus. Parenduse 

kasulikuks elueaks loetakse 10 aastat, mille jooksul parendus amortiseeritakse kuluks. 

 

Immateriaalset põhivara asutusel ei ole. 

 

Bioloogilised varad asutusel puuduvad. 

 

Renditud varad 

Sõlmitud kasutusrendilepingud kajastatakse kasutusrendina kuna asutusel puudub tahe ja 

võimalus renditud vara väljaostmiseks, lepinguperiood ei kata 75% renditava vara 

majanduslikust elueast, rendilepingute jõustumise hetkel on rendimaksete miinimumsumma 

nüüdisväärtus väiksem kui 90% renditava vara õiglane väärtus.  

 

Kasutusrendilepingutest tulenevad kohustused on kajastatud bilansivälistel kontodel.  

 

Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul. 

 

Kohustused 

Kohustusena töövõtjatele kajastatakse kasutamata puhkuse kohustust. Töötasud makstakse 

välja aruande kuul. Kohustusena hankijatele kajastatakse detsembrikuu tekkepõhiseid kulusid 

osutatud teenuste eest. 

 

Eraldised ja tingimuslikud kohustused 

Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik või 

lepinguline alus või mis tulenevad aruandekohustuslase senisest tegevuspraktikast, mis nõuab 

varast loobumist ja mille suurust saab usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus või 

maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna 

hinnangust, kogemustest ja vajaduse korral ka sõltumatute ekspertide hinnangutest. 

 

Pikaajalised eraldised on diskonteeritud 6%-lise diskontomääraga. Pensionieraldistena 

kajastatakse töötajatele seaduse alusel tagatud hüvitisi eripensionide ja pensionisuurenduste 

maksmiseks. Pensionieraldiste suurus bilansipäeva seisuga arvestatakse välja eraldi endistele 

pensionile jäänud ja praegustele töötajatele. Eripensionid ja pensionisuurendused kajastatakse 

kuluna proportsionaalse osa krediteerimise meetodil, mille kohaselt tekitab iga tööalase 
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teenistuse periood lisaühiku pensioni saamiseks vastavalt pensioni saamiseks nõutavale 

staažile. Pensioni suurenduste arvestust avalikele teenistujatele on korrigeeritud lähtuvalt 

01.04.2013 kehtima hakanud avaliku teenistuse seadusele. Pensionieraldiste arvestamiseks 

kasutatakse Statistikaameti andmeid keskmise järelejäänud eluea kohta ning 

Rahandusministeeriumi hinnanguid keskmise pensioni muutumise kohta tulevastel 

perioodidel, st. pensioni indeksi prognoositavat väärtust. Töötajate puhul hinnatakse lisaks, kui 

suur osa töötajatest lahkub töölt enne eripensioni või pensionisuurenduse väljateenimist. 

Pikaajalise eraldisena on arvele võetud  õiguskantsleri ametiaja lõppemisel maksmisele kuuluv 

hüvitis. 

 

Sihtfinantseerimine 

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud 

toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist. 

Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et 

toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset.  

 

Bilansis on kajastatud tegevuskulude sihtfinantseerimist, kajastamisel lähtutakse tulude ja 

kulude vastavuse printsiibist. Vara sihtfinantseerimise korral kajastatakse sihtfinantseerimise 

tulu perioodis, millal sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis varana arvele. 

 

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine 

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval 

ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud 

kahjumid on tulemiaruandes kajastatud perioodi kuluna. 

 

 

Tuludena on kajastatud sihtfinantseerimise tulu. 

 

 

Siirded ja netovara  

Riigi rahalisi vahendeid haldab Rahandusministeeriumi koosseisus olev riigikassa osakond, 

kes annab riigiasutustele raha ülekannete tegemiseks ja saab riigiasutustelt neile laekunud 

raha. Vastavaid rahalisi liikumisi kajastatakse siiretena. Samuti kajastatakse siiretena teiste 

riigiraamatupidamiskohustuslastega tehtud muid varade, kohustuste, tulude ja kulude 

vastastikuseid üleandmisi.  

Tulemi täielikuks üleandmiseks kajastatakse täiendav mitterahaline siire riigikassaga, millega 

viiakse tulemiaruanne nullini. See kajastatakse ühtlasi netovarade (alternatiiviks varade ja 

kohustuste vahe) muutusena. Niisugused tulud ja kulud, mida tulemiaruandes ei kajastata 

(näiteks põhivarade ümberhindlused), kajastatakse otse netovarade (alternatiiviks varade ja 

kohustuste vahe) muutusena. 

 

Bilansipäevajärgsed sündmused 

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad 

asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud 

aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed 

sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad 

oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust avalikustatakse raamatupidamise 

aastaaruande lisades. 
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Riigieelarve täitmise aruanne 

Riigieelarve täitmise aruanne koostatakse e-riigikassa programmi andmete alusel kassapõhisel 

printsiibil. Aruanne lähtub riigieelarve koostamisel arvestatud põhimõtetest, mis võivad 

erineda raamatupidamise arvestuspõhimõtetest. 

 

Lisaks kassapõhisele printsiibile on suuremad erinevused järgmised: 

a) riigiraamatupidamiskohustuslase siseseid elimineerimisi ei tehta; 

b) kaupade ja teenuste soetamisel lisanduv käibemaks kajastatakse koos kaupade ja teenuste 

maksumusega, s.t nii majanduskuludena kui ka põhivara soetusena, mitte eraldi muude 

kuludena; 

c) materiaalse ja immateriaalse põhivara ning bioloogiliste varade soetus kajastatakse kuluna 

ja nimetatud varade müügist saadav tulu kajastatakse tuluna, põhivara amortisatsiooni, 

ümberhindlusi ja muid mitterahalisi liikumisi ei kajastata; 

d) teistele riigiasutustele kantud raha ja neilt saadud raha kajastatakse eraldistena ja saadud 

toetustena (tekkepõhises aruandluses siiretena). 
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Lisa 2. Raha ja selle ekvivalendid 

 

eurodes  

 

 31.12.2013 31.12.2012 

Kontod e-riigikassas 14 120 13 298 

Raha ja selle ekvivalendid kokku 14 120 13 298 
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Lisa 3. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega  

 

 

3.A. Nõuded ja kohustused 

 

Eurodes 

 

 Lühiajalised  

nõuded 

Lühiajalised 

kohustused 

Seisuga 31.12.2013   

Kohalikud omavalitsused 0 9 

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 

tütarettevõtjad 

0 149 

Avaliku sektori üksused kokku 0 158 

Seisuga 31.12.2012   

Riigiraamatupidamiskohustuslased 5 700 0 

Kohalikud omavalitsused 0 7 

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 

tütarettevõtjad 

0 147 

Avaliku sektori üksused kokku 5 700 154 
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3.B. Kulud tehingutes avaliku sektori üksustega  

 

eurodes 

 

 2013 2012 

 Tegevuskulud Tegevuskulud 

Riigiraamatupidamiskohustuslased 58 197 59 075 

Kohalikud omavalitsused 137 92 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised 

isikud 

736 40 

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 

tütarettevõtjad 

175 795 167 222 

Avaliku sektori üksused kokku 232 146 226 429 
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Lisa 4. Maksud, lõivud ja trahvid  

 

eurodes 

 

 Makstud 

ettemaksed 

Lühiajalised 

kohustused 

Seisuga 31.12.2013   

Maksud   

Sotsiaalmaks 0 45 520 

Tulumaks 0 26 063 

Töötuskindlustusmaks 0 3 828 

Kogumispensioni makse 0 2 241 

Erisoodustuse tulumaks 0 759 

Makstud ettemaksed 32 051 0 

Maksud kokku 32 051 78 411 

Seisuga 31.12.2012   

Maksud   

Sotsiaalmaks 0 28 501 

Tulumaks 0 15 227 

Töötuskindlustusmaks 0 3 177 

Kogumispensioni makse 0 1 322  

Erisoodustuse tulumaks 0 1 015 

Makstud ettemaksed 5 852 0 

Maksud kokku 5 852 49 242 
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Lisa 5. Muud nõuded ja kohustused 

 

eurodes 

 31.12.2013 31.12.2012 

 
Lühiajaline 

osa 

Lühiajaline 

osa 

Nõuded ja makstud ettemaksed           

( vt lisa 8A) 

478 6 017 

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded  

(vt lisa 4) 

32 051 5 852 

Ettemakstud tulevaste perioodide 

kulud 

0 2 

Muud nõuded ja makstud 

ettemaksed kokku 

32 529 11 871 

Kohustused ja saadud ettemaksed        

( vt lisa 8A) 

4 250 0 

Maksu- ja lõivukohustused (vt lisa 4 ) 78 411 49 242 

Muud kohustused ja saadud 

ettemaksed kokku 

82 661 49 242 

 

 

Selgitus: nõue summas 478 eurot EL Õigusakadeemiast laekumata 

reisikulude eest. 

Ettemaksuna on kajastatud Põhjamaade Ministrite Nõukogu projekti 

toetus summas 4 250 eurot.  
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Lisa 6. Materiaalne põhivara  

 

 

eurodes 

 

 Hooned 

ja 

rajatised 

Masinad 

ja 

seadmed 

Muu 

põhivara 

Lõpetamata 

tööd ja 

ettemaksed 

Kokku 

Bilansiline väärtus 

perioodi alguses 

     

Soetusmaksumus  0 9 942 9 936 0 19 878 

Akumuleeritud kulum 0 -9 942 -7 661 0 -17 603 

Jääkväärtus  0 0  2 275 0 2 275 

Aruandeperioodi 

liikumised 

     

Soetused ja parendused 0 0 0 68 417 68 417 

Kulum ja allahindlused -1 140 0 0 0          -1 140 

Ümberklassifitseerimin

e 

68 417 0 0 -68 417 0 

Liikumised kokku 67 277 0 0 0 67 277 

Bilansiline väärtus 

perioodi lõpus 

     

Soetusmaksumus  68 417 9 942 9 936 0 88 295 

Akumuleeritud kulum -1 140 -9 942 -7 661 0 -18 743 

Jääkväärtus  67 277 0  2 275 0 69 552 

 

 

Selgitus: soetusena on kajastatud hoone Kohtu 8 parendused CO2 kvoodi vahenditest. 
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Lisa 7. Eraldised ja tingimuslikud kohustused 

 

 

eurodes 

 

 Perioodi 

algul 

Kasutatud 

perioodi 

jooksul 

Tühistatud 

/lisandunud 

perioodi 

jooksul 

Arvestatud 

intressikulu 

Perioodi 

lõpul 

2011      

Pensionieraldised 

eripensionid ja 

avaliku teenistuse 

pensionid 

1 141 187 -30 794 -46 117 66 623 1 130 899 

Kokku 1 141 187 -30 794 - 46 117 66 623 1 130 899 

sh lühiajalised 30 794    31 746 

      pikaajalised 1 110 393    1 099 153 

2012      

Pensionieraldised 

eripensionid ja 

avaliku teenistuse 

pensionid 

1 130 899 -30 794 345 843 64 249 1  510 197 

Kokku 1 130 899 -30 794 345 843 64 249 1 510 197 

sh lühiajalised     32 334 

      pikaajalised     1 477 863 

2013      

Pensionieraldised 

eripensionid ja 

avaliku teenistuse 

pensionid 

1 510 197 -31 949 473 222 88 672 2 040 142 

sh lühiajalised     34 339 

sh. pikaajalised     2 005 803 

Kokku 1 510 197 -31 949 473 222 88 672 2 040 142 

 

 

Selgitus: 2012. aastal on lisandunud pikaajaline eraldis töösuhte lõppemise korral 

summas 26 027 eurot, 2013. aastal on vastav eraldis 33 275 eurot. Lühiajalise pensioni 

eraldisena kajastub pensionil oleva endise õiguskantsleri pension, pikaajalise pensioni 

eraldise arvestamisel on võetud arvesse 38 endise ja praeguse töötaja eripensionid ja 

pensionisuurendused 
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Lisa 8. Saadud ja antud toetused 

 

 

eurodes 

 

Lisa 8.A. Saadud toetused 

 

 

 Arvestatud 

tulu 

Jääk perioodi lõpus 

Nõuded Saadud 

ettemaksed 

2013     

Sihtfinantseerimine 

tegevuskuludeks 

3 518 478 4 250 

Sihtfinantseerimine 

põhivara soetuseks 

82 100 0 0 

Saadud toetused 

kokku 

85 618 478 4 250 

2012     

Sihtfinantseerimine 

tegevuskuludeks 

23 467 6 017 0 

Saadud toetused 

kokku 

23 467 6 017 0 

 

 

Selgitus: sealhulgas on Euroopa Sotsiaalfondi meede 1.5 „Avaliku sektori töötajate koolitus 

ja arendamine“ projektid koos kaasfinantseerimisega 2012. aastal 18 700 eurot. CO2 kvoodi 

arvelt oli toetus 2013. aastal 84 563 eurot. Ettemaksuna laekus Põhjamaade Ministrite 

Nõukogu projekti toetus summas 4 250 eurot. 
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Lisa 8.B. Antud toetused  

 

 

 Arvestatud 

kulu 

  

2013  

Mittesihtotstarbeline 

sihtfinantseerimine  

1 750 

Antud toetused 

kokku 

1 750 

2012  

Mittesihtotstarbeline 

sihtfinantseerimine 

750 

Antud toetused 

kokku 

750 

 

 

Selgitus: antud toetus on Rahvusvahelise Ombudsmanide Instituudi (International 

Ombudsman Institute ehk IOI) liikmemaks, ning 2013. aastal lisandunud Euroopa 

Lasteombudsmanide Võrgustiku (European Network of Ombudspersons for Children ehk 

ENOC) liikmemaks summas 1000 eurot. 
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Lisa 9. Tööjõukulud  

 

 

eurodes 

 

 2013 2012 

Avaliku teenistuse ametnike töötasud 885 130 1 083 863 

Töötajate töötasud 

 

201 313 0 

Valitavate ja ametisse nimetatud isikute 

töötasud 

39 566 40 366 

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud 14 164 7 604 

Eripensionid – ja pensionisuurendused 467 536 337 657 

Töötasukulud kokku 1 607 709 1 469 490 

Erisoodustused 9 759 14 022 

Sotsiaalkindlustusmaks  373 795 373 367 

Töötuskindlustusmaks  11 009 14 948 

Tulumaks erisoodustustelt 2 613 3 705 

Sotsiaalmaks erisoodustustelt 4 106 5 822 

Tööjõukulud kokku 2 008 991 1 881 354 

 

Keskmine töötajate arv 2013 2012 

Avaliku teenistuse ametnikud 30,54 39,37 

Töötajad 10,32 0 

Valitavad ja ametisse nimetatud isikud 1 1 

Kokku 41,86 40,37 

 

 

Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale arvestatud töötasud  

(ei sisalda puhkusereservi korrektuuri ega tööandja töövõimetushüvitist) 

Ametikoht 2013 2012 

töötasud töötasud 

Õiguskantsler  31 827 43 992 

Õiguskantsleri asetäitja-nõunik  

(ametisse nimetatud 2012. aastal) 

44 213 40 019 

Õiguskantsleri asetäitja-nõunik 

(teenistussuhte peatatud 2012. aastal – LHP)  

44 478 0 

Direktor  43 158 45 934 

Kokku 163 676 129 945 

 

 

Selgitus: kõrgemale ja tegevjuhtkonnale pole arvestatud muid tasusid peale töötasude 

ja tööandja töövõimetushüvitise 
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Lisa 10. Majandamiskulud 

 

 

eurodes 

 

 2013 2012 

Ruumide rent ja korrashoid 172 035 163 151 

 sh ruumide rent 169 598 162 982 

Administreerimiskulud 41 465 40 678 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 60 765 73 976 

sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise vara rent 58 032 58 032 

Lähetuskulud 15 449 19 393 

Koolituskulud (sh koolituslähetused) 22 989 34 262 

sh meede 1.5“Avaliku sektori töötajate koolitus ja 

arendamine“ 

0 18 700 

Sõidukite majandamiskulu 8 498 8 411 

sh sõidukite rent 6 244 5 921 

Inventari majandamiskulu 2 243 3 573 

sh inventari rent 844 844 

Meditsiini- ja tervishoiuteenused 810 1 135 

Spordikulud 274 326 

Kokku 324 528 344 905 

 

 

Rendikulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt 

tulevastel perioodidel 
2013 2012 

Järgmisel majandusaastal 288 747 281 520 

2. kuni 5. aastal 1 036 416 1 012 710 

peale 5. aastat 7 700 000 7 700 000 

Kokku 9 025 163 8 994 230 

 

 

Tulevaste perioodide (2014. a- 2052. a) kasutusrendilepingud põhivara liikide lõikes: 

 ruumide rent – 8 802 877; 

 sõidukite rent – 9 486; 

 info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise vara rent – 209 646; 

 inventari rent – 3 154. 
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Lisa 11. Muud tegevuskulud 

 

 

eurodes 

 

 2013 2012 

Käibemaksukulu 70 795 58 532 

Kokku  70 795 58 532 
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/allkirjastatud digitaalselt/ 

Alo Heinsalu 

Direktor 

 

 

 

 

Lisa 12. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 

 

 

eurodes 

 

 2013 2012 

Materiaalse põhivara 

amortisatsioon ( vt. lisa 6) 

1 140 0 

Kokku  1 140 0 
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/allkirjastatud digitaalselt/ 

Alo Heinsalu 

Direktor 

 

 

Lisa 13. Siirded 

 

 

eurodes 

 

 31.12.2013 31.12.2012 

Rahalised siirded   

Saadud riigikassast ülekannete tegemiseks 1 933 153 1 910 613 

Riigikassale üleantud laekumised  -5 216 - 2 480 

Rahalised siirded kokku  1 927 937 1 908 133 

Mitterahalised siirded teiste 

riigiraamatupidamiskohuslastega   

Saadud teistelt riigiraamatupidamiskohuslastelt 31 949 48 635 

Üleantud teistele riigiraamatupidamiskohuslastele -24 561 -23 729 

Mitterahalised siirded kokku 7 388 24 906 

Netosiirded riigieelarvest 1 935 325 1 933 039 

Siirded tulemi elimineerimiseks 474 933 393 318 

Siirded kokku  2 410 258 2 326 357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

Alo Heinsalu 

Direktor 

 

 

 

Lisa 14. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 

 

 

eurodes 

 

Lõpliku eelarve kujunemine Tulud Kulud 

Esialgne eelarve 0 -2 069 308 

Üle toodud eelmisest aastast 0 -71 202 

Tegelikult laekunud toetused 9 950 -9 950 

Eelarves kavandatud muud arvestuslikud 

kulud 

0 31 970 

Tegelikud muud arvestuslikud kulud 0 -31 531 

Kokku lõplik eelarve 9 950 -2 150 021 

 

 

 

 

 

Bilansipäevajärgsed sündmused 

 

 

Meile ei ole teada bilansipäeva järgseid sündmusi, mis mõjutaksid käesolevat aruannet. 
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/allkirjastatud digitaalselt/ 

Alo Heinsalu 

Direktor 

 

ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE 

 

 

Õiguskantsleri Kantselei 31.12.2013 lõppenud majandusaasta aruanne koosneb 

tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest. Aruande on auditeerinud Riigikontroll. 

Õiguskantsler on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja selle esitamise koos Riigikontrolli 

aruandega heaks kiitnud. 

 

 

 

 

 

 

Õiguskantsler Indrek Teder   /allkirjastatud digitaalselt/  kuupäev 

 

 

 

 

 

 

 

Direktor Alo Heinsalu  /allkirjastatud digitaalselt/  kuupäev 
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