Õiguskantsleri aasta
Austatud lugeja
Heast alustades: õiguskantsleri ametkond on möödunud ülevaateaastal – 2018. aasta 1.
septembrist kuni 2019. aasta 31. augustini – kohanud kõikjal Eestis paljusid ametnikke, kes
teevad oma tööd just nii, nagu peab. Pühendunult, mõistes vastutust inimeste probleemide
sisulise lahendaja, mitte ükskõikse, ara ja laisa menetlejana. Aeg-ajalt kõlavad halvustavad
üldistused pole õiglased. Sama käib Riigikogu ja valitsuse liikmete kohta: paljud neist
tegutsevad siiralt Eesti hea käekäigu nimel.

Ametnike ja poliitikute tööalaseid vigu hinnates tuleks hukka mõista teadlikud kuritarvitused
ja tegematajätmised, mis tulevad eelkõige laiskusest, hirmust ja südametunnistuse
puudusest. Kui aga eksimuse taga on valearvestus või -info, peaks hukkamõistu asemel
tunnustama julgust viga parandada. Siin saame me kõik parastava suhtumise muutmiseks
palju ära teha. Just hirm meelepaha ees kehutab vigu eitama ning inimeste heaolu ja
meelerahu arvel kujuteldavat mundriau kaitsma.
Näiteks pole Eesti riigil ainsatki head põhjust heausksetelt inimestelt paljude aastate järel
ootamatult sünnijärgset kodakondsust ära võtta. Kui kodanik ei ole riigile valetanud, siis miks
tema elukorraldus ootamatult uppi lüüa? Avalikkuse ette jõudis Abhaasia eestlaste mure:
tegu on tüüpnäitega inimese taandamisest ühikuks, laastuks, mis raietöö käigus justkui
võikski lennata. Ometi on alati võimalik leida inimest säästev lahendus.
Ühikuna, mitte väärtusliku inimesena, vaadatakse liiga sageli puuetega inimesi, eakaid ja
kasvuraskustega lapsi. Ja mitte ainult neid, vaid ka näiteks maa- ja metsaomanikke, kes
ootavad aastaid riigi või kohaliku omavalitsuse otsust kaitseala loomise kohta, ilma et neil
oleks võimalust selle ooteaja vältel oma maad ja metsa kasutada. „See on näide, kuidas mõne
üksikjuhtumi käsitlemine kulutab aastate jooksul paljude riigiasutuste ressurssi, mida saaks
kasutada mõistlikumalt“ (tõlge: pidime raiskama aega ühe pere kaevuloo peale). Sellise
vastuse saime pärast seda, kui olime kuude kaupa palunud välja selgitada, kust said nitraadid
inimese kaevuvette, ja kui selgust pole, aidata rajada sobiv kaev, nagu seadus seda ette näeb.
Tegu ei ole üheainsa pere murega. Kui räägitakse vajadusest hoida elu alles ka väljaspool
suuremaid keskusi, saavad sellistest „pisiasjadest“ tegelikult suured ja võib-olla ka määravad
asjad.
Mitmel puhul oleme kuulnud, et võiksime ju küll seda inimest aidata (ehk siis seadust täita!),
aga sel juhul hakkavad teised sedasama tahtma. Olgu näiteks seesama kaevulugu või lift
muinsuskaitsealuses majas või ka omanike, keskkonnakaitse ja muinsuskaitse huvide
kaalumine väärtuslike paisude säilimise üle otsustades, nii et leitaks mõistlik ja õiglane
lahendus − kui tarvis, siis erandlik.
Kõlab uskumatult, ent on paraku tõsi. Eks nii olegi: avalik võim peab tõesti seadust täitma. Kui
uut kaevu või lifti on vaja ning seda ehitades ei rikuta seadusi, peab inimene selle saama. Kui
seejuures tuleb ausalt kaaluda erinevaid huve, siis tulebki näiteks keskkonnakaitsjatel ja
muinsuskaitsjatel leida igas olukorras parim kompromiss − ikka nii, et kohustused ei langeks

üksnes omanikule. Ju on tõsi ka see, et seni, kuni inimeste ja ettevõtjatega vahetult suhtlevate
ametnike palgad on võrreldes ministeeriumirahvaga väga madalad ja neid tunnustatakse
harva, on raske leida piisavalt häid töötegijaid, ning need, kes on, on üle koormatud.
Töökorralduse parandust ja paremat palka ongi hädasti vaja just nn eesliinil, seal, kus
inimene kohtub riigiga, kus tehakse selgeks, kas maalapil on kaitsealune liik või kas kaevus on
väetis või ei ole. On ju veider olukord, kus üks ametnik nõuab ettevõtjalt üht ja teine teist ning
siis vaieldakse omavahel, konkreetselt ettevõtja ja laiemalt maksumaksja arvel. Sestap on
kiiduväärne riigihalduse ministri algatus seesugune jama lõpetada. Riik oma valitsusasutuste
suu läbi peab teadma, mida ta nõuab. Kui riigiasutuste ja riigi sihtasutuste liitmine aitab tööd
korrastada ja nn eesliinil paremat tasu maksta, siis on riigireform korda läinud.
Ükskõiksuse ja asja oma uksest välja menetlemise näiteks sel ülevaateperioodil oli üks
aastate eest tagaselja surnuks tunnistatud inimene, kelle ellu tagasipöördumist ei võtnud
südameasjaks ükski täitevvõimu asutus ega kohus. Kasu polnud ka riigi raha eest antavast
õigusabist. Hoolimatus ühelt poolt ja bürokraatlik tähenärimine teiselt poolt jätsid inimese
abita, täpsemalt öeldes elavaks surnuks.
Kafkalikke olukordi, kus riik või kohalik omavalitsus esitab inimesele vastukäivaid nõudmisi ja
kahjulikke soovitusi – suu räägib, süda ei muretse –, jäi möödunud ülevaateaastasse paraku
teisigi ja mitmes valdkonnas.
Mitme nädala pikkuse tegutsemise tulemusel sai liikumisvõimetu inimene uuesti tööle oma
blokeeritud ID-kaardi. Püüdsime anda ametnikele vaikselt nõu, kuidas seesuguseid olukordi
edaspidi vältida. Meil on väga hea meel sellistes olukordades parema tuleviku kujundamisel
abiks olla. Seda joont katsume hoida ka edaspidi – tihti pole asi ühes juhtumis, vaid
tegutsemismuster ennustab uusi vigu, mis jäävadki parandamata, külvates rahva seas
umbusku ja vimma.
Korduvalt kuulsime tänavu inimestelt väiteid, justkui poleks mõtet oma õigusi ette nähtud
moel kaitsta, parem on tulla otse õiguskantsleri juurde või minna televisiooni. See arusaam
hakkab välja joonistuma tähelepanuväärse märgina. Eesliin tuleb ausse tõsta, just sinna on
vaja rohkem suurepäraseid ametnikke.
Kahjuks on tihti nii, et korrektne seadus päriselus ei tööta, sest napib spetsialiste või raha või
mõlemat. Näiteks lubab koolieelse lasteasutuse seadus, et „lapsele tagatakse vajaduse korral
logopeedi ja eripedagoogi või muu tugiteenus, mille rakendamiseks loob võimalused

lasteasutuse pidaja ning mille rakendamist korraldab direktor“.
Päriselus tähendab see sageli, et lapsevanem peab tugispetsialisti ise leidma või jääb laps
tema arenguks üliolulist spetsialisti ootama kuhugi lõputusse järjekorda. Otsustajad on
justkui töö teinud, seadus ju tagab! Eesliini lihtne ja alamakstud rahvas ehk lasteaednik,
õpetaja või omavalitsuse sotsiaaltöötaja peab aga maandama nördinud lapsevanema
pahameelt ning halvemal juhul seisma ka ajakirjaniku püstitatud avalikus häbipostis.
Selline olukord pole aus, ammugi mitte ilus. Lapsed on abita, vanemad mures, lahendust
justkui ei paista. Ent ehk siiski paistab, kui ka normide vormijad mõistaksid, et järjekorda
saamine või lapsevanema spetsialisti otsingule suunamine pole sama tähendusega mis abi
andmine.
Kevadistel kohtumistel Riigikogu fraktsioonidega küsiti sageli: „Miks osa ametnikke inimesi nii
ükskõikselt kohtleb?“ Kui ametnikult võetakse õigus ja kohustus oma peaga mõelda, leida
igale juhtumile just sel puhul parim lahendus, püütakse kõike ja kõiki standardiseerida ning
sisusse süüvimata tulemusi mõõta, siis paraku kulud kasvavadki ja tulemus saab kehvem.
Igaühes väärtusliku inimese nägemist pärsib juba keelekasutuski: kui tegu on „kliendi“ ja
„teenusega“, on paratamatult lihtsam ükskõikselt õlgu kehitada: „Klient ei saanud teenust.“
Kui tuleks öelda, nagu asi on − näiteks, et ema ja ta abivajav laps jäeti hätta –, oleks vist
raskem inimesi uksest välja menetleda.
Kannatus, mida põhjustab vastutustundetus, enese teiste hoolimatuks, ent agaraks
tööriistaks taandamine – olgu sõnas või teos –, on määratu. Kui su kätes on teise inimese elu,
meelerahu ja tulevik, on su kätes vastutus. Väga isiklik vastutus. Kõikjalt paistab välja inimeste
vähene õigusteadlikkus ning targa õigusnõu kehv kättesaadavus. See on laialdase pahameele
allikas, eriti selles osas, mis puudutab võlgade sissenõudmist ja lahutatud vanemate
suhtlemist ühiste lastega. Laste heaks inimeseks kasvamist toetavate kokkulepete
professionaalset vahendamist on hädasti vaja.
Kummastavalt selgesti paistab õiguskantsleri ametkonda kuristik inimeste heaolu tagamiseks
vajaliku ja pealtnäha küll tähtsa, ent sisuliselt kasutu asendustegevuse vahel. Kui keegi arvaks
kokku maksumaksja raha, mis kulub tulemuseta koosolekutele, tähtsustunde saamiseks
põhiseaduse ja muude seaduste ümberkirjutamise kavadele, siis küllap hakkaks piinlik. Ühel
ja samal päeval näeme, kuidas kõrged ametikandjad kulutavad maksumaksja raha
eelkirjeldatud tühjaks õhuvõngutamiseks, jagavad lõdva randmega sadu tuhandeid eurosid

asendustegevusele, ja samal ajal otsivad üle Eesti vanemad lapsele meeleheitlikult logopeedi
või tugiisikut, hooldekodud hooldajaid, asutused inimesi eesliinile.
See ei ole Eesti eripära. Raskeim ongi kõige loogilisem ja lihtsam „reform“: igaüks peab
tegema oma igapäevast tööd väga hästi, püüdes iga päevaga veel paremini. Kõik mittevajalik
tuleb aga tegemata jätta.
Üle mitme aasta on tõstnud taas pead totalitaarsesse ühiskonda sobiv mõtteviis, mille järgi
ongi hea, kui igaüht on alati võimalik tõendamiskoormuseta karistada, küll need, kes vaja,
vastutusele võetakse! Kindlasti vajab üleilmne kuritegevus − ka rahapesu − karme
vastumeetmeid, ent ometi ei õigusta see õigusriikluse eiramist. Panoptikumis elamine
väärastab psüühikat ja kontrollimatu võimutäius ametnikku. Sestap oleme seisnud vastu
pööratud tõendamiskoormisele panganduses, vanglateenistuse peaaegu piiramatule ja
kontrollimatule taustakontrollile ning plaanile müüa Eesti rahva terviseandmeid välismaale.
Siingi on põhjust tänada Riigikogu: hulk ohtlikke kavu nähti läbi ja lasti põhja.
Soovin kõigile julgust tõmmata end taas heas mõttes trimmi. Tunnustagem kõiki neid, kes
räägivad loogilist, ausat ja selget juttu ja kelle teod on jutuga kooskõlas. Ja järelikult laitkem
neid, kes lubavad väikese isikliku võidu nimel alatust, tüütamist, laiskust, valetamist,
tõeväänamist ja inimeste ärakasutamist. Mõne meelest kuuluvad väike pettus ja mängurlus
inimloomuse juurde. Vaevalt küll on palju neid, kes tahavadki olla halvad. Või ehk peetakse
valemängu poliitika loomulikuks osaks? Ometi mõjutab iga poliitiline otsus paljude inimeste
käekäiku. Ka nurjunud seadus, mis jätab ebaõiglaselt toetuseta või läkitab koju vale
maamaksuteate, isegi pelk faktilise aluseta ärritav loosung viib paljudelt meelerahu.
Seadusega õiguskantslerile usaldatud tööriistad on inimeste paljude murede lahendamiseks
optimaalsed. Kui inimene on riigimasina hammasrataste vahele jäänud põhiseadusvastase
seaduse või määruse tõttu, siis vaidlustame selle. Inimene ei vaja advokaati ega koorma
kohut: meile piisab tema mure kirjeldusest, seejärel selgitame välja juriidiliselt olulised
asjaolud ja vajaduse korral viime asja lõpuks Riigikohtuni. Sageli on põhiseadusvastane norm
eksituse tulemus ja parandatakse esimesel võimalusel ning põhiseaduslikkus saab taastatud
pika ootamiseta ning inimese jaoks tasuta.
Tänavu tuleb paljusid linnu ja valdu tunnustada selle eest, et nad on viinud oma määrused
põhiseadusega kooskõlla. Osa põhiseadusvastaseid norme on tingitud sellest, et pärast
omavalitsuste liitmist tekkinud suurvaldades said kokku tiheasustusega linn ja üksildased

metsatalud. Nõnda abistasime inimesi, kes näiteks ei tohtinud enam oma metsatalus loata
peenart teha või õues pesu kuivatada, sest valla hõredalt asustatud piirkonnas kehtisid
samad reeglid, mis seal, kus majad tihedalt koos. Heakorrareeglid saavad seesugustes
suurvaldades või avarate põldude ja suurte metsadega linnades olla ühesugused vaid
osaliselt. Uus volikogu peab suutma kehtestada asjakohased ja paiguti erinevad reeglid.
Pahameelt on põhjustanud seegi, et toetused, lasteaiatasud, logopeedi kättesaadavus,
hooldekodu hinnad jpm, mida tuleks korraldada ühisest eelarvest, on valdades ja sageli ka
haldusreformi järel loodud suurvaldade sees jätkuvalt erinevad. Mõistagi soovitakse kõikjal
parimat, ja eks see oligi haldusreformi eesmärk. Ootame koos linnade ja valdadega Riigikohtu
seisukohta, kuidas peaksid jagunema riigi ja kohaliku omavalitsuse ülesanded hätta sattunud
kogukonnaliikmete abistamisel: vaja on teada, kes otsustab, mis tingimustel, kuidas ja millist
abi saab ning kes selle kinni maksab.
Kui inimese probleemi allikas ei ole põhiseadusevastane norm, vaid ametnike viga, püüame
kiiresti ja võimalusel vaikselt suunata viga parandama. Vahel piisab üksnes kirjast või kõnest
ametnikule, kes asja lahendamata jättis. Nagu ikka, jõuab aga õiguskantsleri ametkonda ka
juhtumeid, mille puhul me aidata ei saa. Põhiseadus ei luba õiguskantsleril ümber teha ega
kritiseerida kohtuotsuseid, samuti ei ole meie võimuses aidata inimesi arsti juurde ning me ei
saa lahendada ka võlavaidlust panga või kohtutäituriga, ammugi peretüli või naabrite
omavahelist raginat. Ehkki see pole otseselt meie ülesanne, püüame siiski inimesele öelda,
kuidas ta neil juhtudel oma õigusi kaitsta saab.
Õiguskantseri keskset ülesannet – põhiseaduslikkuse järelevalvet – toestavad ombudsmani,
lasteombudsmani, inimeste julma kohtlemise vastase asutuse, jälitustegevust läbi viivate
asutuste kontrollija, inimõiguste asutuse ja puuetega inimeste õiguste edendaja rollid. Neist
kaks viimast ülesannet lisandusid tänavu. Hoolimata mahukatest lisaülesannetest pole
ametkond märgatavalt paisunud. Püüame iga päev mõelda, kuidas saavutada parim sünergia
osakondade ja nõunike vahel, kuidas kasutada oma nn tööriistu kiiresti ja tulemuslikult,
raiskamata minutitki tarbetule bürokraatiale.
Õiguskantsler esitab Riigikohtule arvamuse kõikide põhiseaduslikkuse järelevalve asjade
kohta ning juhib vajaduse korral Riigikogu, valitsuse, vallavolikogu ja -valitsuse tähelepanu
võimalustele kujundada õiguskorda Eesti Vabariigi põhiseaduse vaimus paremini.
Kes palju teeb, see teeb ka vigu, küllap meiegi. Kui vähegi saame, siis aitame, kasutades

selleks mistahes õiguspärast lühimat teed. Lähtume põhimõttest, et meie lahendame, mitte ei
menetle, ning et kordaläinuks saab lugeda vaid sellise tööpäeva, mil oleme mõnda inimest
päriselt aidanud, Eesti õigusriiklust ja õigusteadust edendanud ning Eestit oma jao paremaks
teinud. Õiguskantsleri ametkonnas on selliselt töötada võimalik. Kas ja kuivõrd see on
õnnestunud, jäägu lugeja hinnata.

Ametkonna igapäevase tööga saab end kursis hoida õiguskantsleri veebilehe abil. Enda
hinnangul tähtsamatest ja huvitavamatest aruteludest teen kokkuvõtteid Facebookis.
Õiguskantsleri Kantselei asub Tallinnas Toompeal, Kohtu tn 8. Kirju ootame meiliaadressil
info@oiguskantsler.ee ja postiaadressil Kohtu 8, 15193 Tallinn, helistada saab numbril (+372)
693 8404.

Ülle Madise, Eesti Vabariigi õiguskantsler

Märgukirjad, ettepanekud, pöördumised
Õiguskantsleri aruandeperioodil ehk 2018. aasta 1. septembrist kuni 2019. aasta 31. augustini
laekus ametkonnale ühtekokku 3782 erinevat laadi pöördumist, avaldust ja kirja (aasta varem
3525). Neist ligi neljast tuhandest avaldusest lahendas õiguskantsleri ametkond 2302 (aasta
varem 2364), need kõik said ka sisulise vastuse.
Mõistagi on avalduste lahendamisega kaasnev töö mitmelaadne. Mõnest kasvab pärast
kuudepikkust analüüsi ja kirjavahetust välja taotlus Riigikohtule, mille lahend võib viia
sotsiaalabi andmise ja nende teenuste rahastamise põhimõttelise muutmiseni. Vahel tuleb
mõne päevaga läbi töötada paarikümneleheküljeline ÜRO poliitikadokument ja tuvastada
selle võimalikud mõjud Eesti õigusele. Kolmandas kirjas muretseb lapsevanem, kas tema last
on ikka muusikakoolis õiglaselt koheldud. Olulised küsimused on need kõik.

Lõppenud ülevaateaastasse jäid näiteks järgmised asjad:
Ettepanek Riigikogule viia põhiseadusega kooskõlla väärteomenetluse seadustik, mis ei
võimalda väärteo tagajärjel kahju kandnud isikutel tutvuda väärteomenetluse käigus
kogutud teabega ning selle toel kaitsta oma õigusi. Riigikogu toetas õiguskantsleri
ettepanekut väärteomenetluse seadustiku muutmise kohta 11. juuni 2019 istungil 80
poolthäälega. Eelnõu algatamise ülesande sai Riigikogu õiguskomisjon.
Märgukiri Riigikogu põhiseaduskomisjonile ettepanekuga muuta seadusi selliselt, et
oleks võimalik senisest tõhusamalt ohjeldada ja ennetada korruptsiooni kohaliku võimu
asutustes. 23. jaanuaril 2019 võttis Riigikogu vastu kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (574 SE).
Sellega seadustati osa õiguskantsleri tehtud ettepanekutest, millest olulisim oli anda
prokuratuurile õigus nõuda korruptsioonis süüdi mõistetud isikult välja kuriteoga
tekitatud varaline kahju, juhul kui kohalik omavalitsus ise seesugust nõuet kurjategija
vastu ei esita.
Kirjalik ettekanne Riigikogule ausa poliitilise konkurentsi tagamiseks tarvilike
seadusemuudatuste kohta.
Taotlus Riigikohtule tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Narva
linnas sotsiaalteenuseid reguleerivate määruste põhiseadusvastased sätted.
Aruandeaasta lõpuks ei olnud Riigikohus oma otsust veel teatavaks teinud.
Ettepanek Tallinna linnavolikogule tunnistada kehtetuks Astangu, Pelgulinna ja Nõmme
linnaosa ehitusmäärused ning Haapsalu Linnavalitsusele ja volikogule saadetud
märgukiri, milles õiguskantsler palus viia linna ehitusmäärused seadusega kooskõlla. Nii
Tallinna kui ka Haapsalu volikogu arvestasid õiguskantsleri soovitusega ja viisid
ehitusmäärused seadusega kooskõlla.
Kuus arvamust Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjade kohta. Õiguskantsler
hindas muu hulgas planeerimisseaduses sätestatud riigi eriplaneeringu rahastamise ja
planeeringu objekti regulatsiooni, samuti relvaseadusest tulenevaid piiranguid relvaloa
väljastamisele ning välismaalaste seaduse sätteid samasoolistele elukaaslastele
elamisloa võimaldamise kohta.

Kohtumised Riigikogu fraktsioonidega
2019. aasta maikuus kohtus õiguskantsler kõigi viie Riigikogusse valitud erakonna
fraktsiooniga.
Kohtumised parlamendisaadikutega täidavad kolme eesmärki. Õiguskantsler tutvustab
Riigikogu liikmetele oma värskemaid seisukohti ja tema käsutuses olevaid vahendeid
põhiseaduslikkuse järelevalve tegemisel. Seejärel kuulab õiguskantsler Riigikogu liikmete
märkusi ja tähelepanekuid õiguskantsleri tegevuse kohta. Peale selle teevad
parlamendisaadikud ettepanekuid, milliste teemade ja valdkondadega peaks õiguskantsler
edaspidi tegelema.
Arvestades kohtumiste aega ja sündmuste tausta – äsja oli kogunenud Riigikogu uus koosseis,
ametisse astunud uus valitsus oma tegevuskavaga –, keskendus maikuus peetud arutelu
enamasti valimiskampaania debattides kõlanud seisukohtadele ja uue valitsuse plaanidele.
Õiguskantsler pole oma staatusest ja ametivandest tulenevalt poliitik, mistõttu ta ei osale
päevapoliitilistes aruteludes ega anna hinnanguid poliitilise loomuga lubadustele.
Õiguskantsleri töö Riigikogus puudutab eelkõige menetletud eelnõude põhiseaduspärasust ja
laiemalt õigusloome kvaliteeti.
Õiguskantsler andis Riigikogu liikmetele ülevaate sellest, kuidas on edenenud uute
ülesannete täitmine, mis pandi talle 1. jaanuaril 2019 jõustunud õiguskantsleri seaduse
muudatustega. Seadusemuudatuse kohaselt täidab õiguskantsler nüüd ka riikliku inimõiguste
asutuse ja puuetega inimeste konventsiooni järelevalveasutuse ülesandeid.
Kohtumistel käsitleti ka Abhaasias elavate eestlaste kodakondsuse probleeme, samuti
ülesannete ja ressursside jaotust riigi ja kohaliku võimu vahel, täitemenetlusega seotud
küsimusi ja sotsiaalhoolekande probleeme.
Õiguskantsler vastas enamikule küsimustest kohtumise käigus, ülejäänud päringutele saatis
ta kirjaliku vastuse.
14.05.2019 – kohtumine Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooniga
15.05.2019 – kohtumine Keskerakonna fraktsiooniga

15.05.2019 – kohtumine Isamaa Erakonna fraktsiooniga
15.05.2019 – kohtumine Reformierakonna fraktsiooniga
29.05.2019 – kohtumine Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooniga

Rahvusvaheline koostöö
Õiguskantsler on alates 2001. aastast Rahvusvahelise Ombudsmani Instituudi (IOI) liige.
Instituut loodi 1978. aastal ning sellesse kuulub üle 190 riikliku ja regionaalse ombudsmani
rohkem kui sajast riigist üle maailma. Rahvusvahelise Ombudsmani Instituut tegutseb kuues
regioonis ‒ Aafrikas, Aasias, Okeaanias ja Vaikse ookeani piirkonnas, Euroopas, LadinaAmeerikas ja Kariibi mere piirkonnas ning Põhja-Ameerikas ‒, mida juhitakse maailmatasandi
ja piirkondlike juhatuste kaudu.
Õiguskantsler Ülle Madise valiti IOI Euroopa regiooni seitsmeliikmelise juhatuse liikmeks 30.
septembril 2015 ning valiti juhatusse tagasi 27. juulil 2016. Alates 2017. aasta novembrist on
Ülle Madise ka IOI maailmatasandi juhatuse liige. Tema volitused juhatustes kestavad 2020.
aastani.
Õiguskantsler esindab Eestit ka Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise
komisjonis (ECRI). Õiguskantsleri Kantselei välissuhete ja arendusjuht Kertti Pilvik osaleb Eesti
esindajana Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) haldusnõukogu töös.
Alates 2019. aastast kuulub õiguskantsler Euroopa riiklike inimõiguste kaitse ja edendamise
asutuste võrgustikku (ENNHRI). Samuti esindab ta Eesti Vabariiki Euroopa
Lasteombudsmanide Võrgustikus (ENOC) ning Euroopa ombudsmanide (ENO),
rahvusvahelise relvajõudude ombudsmanide (ICOAF), politseiombudsmanide (IPCAN) ja
riiklike väärkohtlemise ennetusasutuste (NPM) võrgustikus.
Õiguskantsleri väliskülalised 2018.−2019. aastal
18.10.2018 – Rootsi parlamendiombudsman Thomas Norling ametkonnaga
09.11.2018 – Kasahstani justiitsminister delegatsiooniga

14.11.2018 – OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo nõunikud
26.11.2018 – Ameerika Ühendriikide saatkonna poliitika- ja majanduspoliitika nõunik Brian
Timm-Brock
03.–04.12.2018 – Albaania lasteombudsmani delegatsioon
10.12.2018 – Serbia suursaadik H. E. Saša Obradović
11.04.2019 – Hollandi valitsuse juristide akadeemia delegatsioon
14.05.2019 – Ungari Szegedi Ülikooli õigusteaduskonna doktorant Renáta Kálmán
30.05.2019 – Armeenia valitsusametnike ja mittetulundusühingute delegatsioon
13.06.2019 – USA Delaware’i Ülikooli tudeng Caleb Owens
13.06.2019 – Saksamaa Schleswig-Holsteini liidumaa parlamendi õigus- ja siseasjade
komisjoni delegatsioon
09.07.2019 – Türgi kõrgemate politseiametnike delegatsioon
23.08.2019 – Soome Inimõiguste Keskuse direktor Sirpa Rautio nõunikega
Õiguskantsleri ja tema nõunike välisvisiidid
05.–06.09.2018 – Kertti Pilvik osales Euroopa Ombudsmanide Võrgustiku kontaktisikute
kohtumisel Brüsselis.
19.–20.09.2018 – Külli Taro, Kristi Lahesoo, Katre Tubro ja Kertti Pilvik osalesid Balti- ja
Põhjamaade ombudsmanide kohtumisel Riias.
19.–21.09.2018 – Andres Aru ja Kristi Paron osalesid Euroopa Lasteombudsmanide Võrgustiku
konverentsil ja aastakoosolekul Pariisis.
20.–21.09.2018 – Vallo Olle osales Euroopa Nõukogu sõltumatute ekspertide kohtumisel
Strasbourgis.
25.–26.09.2018 – Külli Taro ja Käti Mägi osalesid sümpoosionil „Good public administration
and benefits for citizens – the role of parliamentary control bodies“ Viinis.

01.–03.10.2018 – Ülle Madise ja Kertti Pilvik osalesid Rahvusvahelise Ombudsmani Instituudi
Euroopa regiooni assambleel, konverentsil ja juhatuse koosolekul Brüsselis.
22.–23.10.2018 – Olari Koppel osales ombudsmanide omainitsiatiiviteemalisel seminaril
Belfastis.
25.10.2018 – Olari Koppel osales Euroopa riiklike inimõiguste kaitse ja edendamise asutuste
võrgustiku aastakonverentsil Ateenas.
05.11.2018 – Erkki Sven Margna osales Euroopa andmekaitsemääruse teemalisel seminaril
Schipholis.
07.–09.11.2018 – Juta Saarevet osales Euroopa Õiguse Akadeemia koolitusel „Access to Justice
for Persons with Disabilities: Civil and Labour Context“ Trieris.
07.–09.11.2018 – Indrek-Ivar Määrits osales väärkohtlemise ennetusasutuste koolitusel
„Strengthening the follow-up on NPM Recommendations“ Kopenhaagenis.
12.–13.11.2018 – Kertti Pilvik osales ombudsmanide kommunikatsiooniteemalisel seminaril
Haagis.
15.–16.11.2018 – Andres Aru osales laste kehalise karistamise keelustamise teemalisel
konverentsil Stockholmis.
02.–05.12.2018 – Eva Lillemaa osales Euroopa väärkohtlemise ennetusasutuste ja OSCE
demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo koostöökohtumisel Milanos.
12.–14.12.2018 – Rait Sannik osales Euroopa Õiguse Akadeemia koolitusel „Antitrust
enforcement in digital markets: training for national judges“ Düsseldorfis.
13.–14.12.2018 – Kertti Pilvik osales Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti haldusnõukogu
koosolekul Viinis.
13.–14.12.2018 – Käti Mägi osales politseiombudsmanide seminaril „Security services in the
treatment of migrants and asylum seekers“ Pariisis.

19.–22.02.2019 – Ülle Madise ja Kertti Pilvik osalesid Rahvusvahelise Ombudsmani Instituudi
Euroopa regiooni juhatuse koosolekul ja Kreeka ombudsmani institutsiooni 20. aastapäevale
pühendatud konverentsil Ateenas.
03.–05.03.2019 – Liiri Oja osales Euroopa riiklike inimõiguste kaitse ja edendamise asutuste
võrgustiku ning ÜRO koostööorgani (GANHRI) koosolekutel Genfis.
04.03.2019 – Anneli Kivitoa osales Riigikantselei projekti „Vähiravi teekond“ raames
õppekülaskäigul Helsingi Ülikooli haiglasse.
22.03.2019 – Liiri Oja osales õppekülaskäigul Taani Inimõiguste Instituuti Kopenhaagenis.
25.–27.03.2019 – Juta Saarevet käis koos Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti
delegatsiooniga õppereisil Norras, kus tutvuti hoonetele juurdepääsu tagamise ja ehitiste
järelevalve korraldusega.
27.–28.03.2019 – Liiri Oja osales Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti koolitusel „National Action
Plans on Human Rights“ Viinis.
01.–05.04.2019 – Ülle Madise osales Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastu
võitlemise komisjoni plenaaristungil Strasbourgis.
02.–03.04.2019 – Kristi Paron osales 12. lapse õiguste foorumil Brüsselis.
08.–09.04.2019 – Ülle Madise ja Kertti Pilvik osalesid Euroopa ombudsmanide konverentsil
Brüsselis.
08.–09.04.2019 – Juta Saarevet osales puuetega inimeste õiguste konventsiooni korralise
ülevaatuse eelistungil Genfis.
15.–16.04.2019 – Külli Taro osales konverentsil „Artificial Intelligence and Human Rights“
Brüsselis.
24.–26.04.2019 – Käti Mägi osales Euroopa riiklike inimõiguste kaitse ja edendamise asutuste
võrgustiku asüüli ja migratsiooni töögrupi kohtumisel Zagrebis.
09.–10.05.2019 – Andres Aru osales Euroopa Lasteombudsmanide Võrgustiku seminaril
„Lapsed digitaalses keskkonnas“ Manchesteris.

11.–13.05.2019 – Olari Koppel vaatles Vabariigi Valimiskomisjoni liikmena Leedu Vabariigi
parlamendi valimisi Vilniuses ja selle lähiümbruses.
13.05.2019 – Juta Saarevet osales puuetega inimeste õiguste teemalisel foorumil Brüsselis.
16.–17.05.2019 – Kertti Pilvik osales Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti haldusnõukogu
koosolekul Viinis.
21.–22.05.2019 – Andres Aru, Kristi Paron, Margit Sarv ja Andra Reinomägi osalesid Poola ja
Baltimaade lasteombudsmanide koostöökohtumisel Vilniuses.
18.–21.06.2019 – Ülle Madise osales Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastu
võitlemise komisjoni plenaaristungil Strasbourgis.
25.–26.06.2019 – Margit Sarv osales Euroopa Lasteombudsmanide Võrgustiku noorteprojekti
„Lapse õigused digitaalmaailmas“ kohtumisel Brüsselis.
25.–27.06.2019 – Liiri Oja osales Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti korraldatud riiklike
inimõiguste kaitse ja edendamise asutuste ekspertide kohtumisel Viinis.

Meedia
Õiguskantsleri nõunik Kristi Paron: kas investeerida pargi ilulihvi või pargis hängivatesse
noortesse?, Postimees, 25.09.2018
Ülle Madise: sõnad ja teod on jultunumalt vastuolus kui varem, ERR, 26.09.2018
Õiguskantsleri nõunik Külli Taro: jälitamisest ja jälgimisest, ERR, 04.10.2018
Õiguskantsler vastustab abipolitsei laiemaid volitusi, ERR, 08.10.2018
Õiguskantsler: riigieelarve seaduse eelnõu ei võimalda kulude üle otsustada, ERR,
15.10.2018
Õiguskantsler taotleb riigikohtult Narva 11 määruse kehtetuks tunnistamist, ERR,
18.10.2018
Külli Taro: kas riigihalduse korraldus peaks olema mugav ainult riigile?, ERR, 19.10.2019
Õiguskantsler Ülle Madise: põhiseaduse vaimust ja võimust muutuvas ühiskonnas,
Teadusmõte Eestis, 30.10.2018
Õiguskantsler Ülle Madise: õiguskantsleri institutsioon muutmist ei vaja, ERR, 05.11.2018

Õiguskantsler Ülle Madise kritiseeris komisjonis riigieelarve üldsõnalisust, ERR,
05.11.2018
Õiguskantsler Ülle Madise: vimm ja vabadus, Postimees, 10.11.2018
Õiguskantsler: ÜRO ränderaamistik ei tooks Eestile õiguslikke kohustusi, ERR, 16.11.2018
Külli Taro: riigireformijate kava murrab sisse lahtisest uksest, ERR, 16.11.2018
Õiguskantsler Ülle Madise: juristokraatia ja põhiseadus, Postimees, 26.11.2018
Ülle Madise: inimesed ei tohi õigusküsimuste ajas muutumise tõttu kannatada, ERR,
07.12.2018
Külli Taro: ajalooline hetk riigikogus ehk null poolthäält valitsuse eelnõule, ERR,
14.12.2018
Õiguskantsler Ülle Madise: ligimese märkamise vajalik kunst, Eesti Päevaleht, 18.12.2018
Külli Taro, „Haldusreform riigireformi osana“, kogumik „Haldusreform 2017“, 15.01.2019
Vallo Olle ja Liina Lust-Vedder, „Kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatiste kaitse
haldusterritoriaalses reformis“, kogumik „Haldusreform 2017“, 15.01.2019
Õiguskantsler Ülle Madise, „Põhiseaduse areng ajaloolises ja võrdlevas vaates", Juridica,
jaanuar 2019
Õiguskantsler soovitab PPA-l anda Abhaasia eestlasele uued dokumendid, ERR,
07.02.2019
Õiguskantsler Ülle Madise, "Eesti keel pole pelk tarbeese", Sirp, 15.02.2019
Õiguskantsler: hulkuva looma toitjale omaniku vastustus ei laiene, ERR, 17.02.2019
Õiguskantsler Ülle Madise: kodanikuõilsuse võimalikkusest, Postimees, 23.02.2019
Külli Taro: valitsusest välja jäämine ei vabasta poliitilisest vastutusest, ERR, 08.03.2019
ERJK ja õiguskantsler tahavad pettuste vältimiseks erakonnaseaduse muutmist,
15.03.2019
Külli Taro: poliitikast solvamata ja solvumata, ERR, 05.04.2019
Õiguskantsler: rahvaalgatus ei pruugi võimust võõrandumise tunnet kaotada, ERR,
18.04.2019
Külli Taro: Riigikogu 100 aastat ja valitsuse 100 vihavaba päeva, ERR, 26.04.2019
Õiguskantsler nõustus prokuratuuri taotlusega Kallolt saadikupuutumatus ära võtta,
ERR, 03.05.2019
Õiguskantsler Ülle Madise palub Riigikogul tagada omavalitsuste volikogude liikmete
õigused, ERR, 14.05.2019
Õiguskantsler Ülle Madise: Eesti mõte on olla Eesti, eessõna laulupeo juubelialbumile
„Avatakt“, 10.06.2019

Õiguskantsler kutsub täpsustama erakondade karistamist keelatud annetuse eest, ERR,
13.06.2019
Õiguskantsler tahab valimistega seotud piiranguid oluliselt vähendada, ERR, 13.06.2019
Professor Eerik-Juhan Truuväli (07.03.1938‒25.06.2019), õiguskantsleri institutsiooni
ehitaja ja põhiseaduse hoidja, Juridica, 2019/4
Intervjuud
Õiguskantsler Ülle Madise: riigipalgaliste arvu kärpimisel ei ole seni olnud soovitud mõju
, ERR „Otse uudistemajast“, 19.10.2018
Õiguskantsler: ministeeriumide puukidest tuleks lahti saada, Äripäev, 28.09.2018
Õiguskantsler Ülle Madise: paljudes riikides on alahinnatud inimeste hirmu massilise
rände ees, ERR „Esimene stuudio“, 13.12.2018
Õiguskantsler Ülle Madise: ka minuni jõuavad kurvad lood, kus vähihaige on jäänud
toetuseta, Postimees, 07.03.2019
Õiguskantsler Ülle Madise: praegune põhiseadus ei takista rahvahääletust, Postimees,
02.04.2019
Õiguskantsler Ülle Madise: võib juhtuda ka nii, et kui pilt ei meeldi, vahetad raami ära –
aga pilt ei meeldi ikka, Postimees, 11.04.2019
Õiguskantsler Ülle Madise: Riigikogu pole muutunud kummitempliks, ERR „Esimene
stuudio“, 23.04.2019
Edmund Burke'i Seltsi arutelusaade vägivalla monopolist, Kuku raadio, 27.05.2019
Ülle Madise: ametnik peab inimese mure lahendama, mitte seda uksest välja menetlema
, Postimees, 10.07.2019
Kõned
Õiguskantsler Ülle Madise tervituskõne pidulikul üritusel „Apellatsioonikohus 100“,
Tartu, 14.09.2018
Õiguskantsler Ülle Madise ettekanne õiguskantsleri tegevusest 1. septembrist 2017 kuni
31. augustini 2018, Riigikogu, 18.09.2018
Õiguskantsler Ülle Madise ettekanne 35. Eesti õigusteadlaste päevadel, Tartu, 04.10.2018
Õiguskantsler Ülle Madise sõnavõtt selge sõnumi auhinna üleandmisel, Tallinn,
17.10.2018
Õiguskantsler Ülle Madise ettekanne Eesti Teaduste Akadeemia konverentsil
akadeemiate nõuandvast rollist infoühiskonnas, Tallinn, 23.10.2018

Õiguskantsler Ülle Madise ettekanne Energia aastakonverentsil, Tallinn, 14.11.2018
Õiguskantsler Ülle Madise kõne president Toomas Hendrik Ilvese postmargi esitlusel,
Tallinn, 20.12.2018
Õiguskantsler Ülle Madise ettekanne konverentsil „Keeleseadus 30“, Tallinn, 18.01.2019
Enn Soosaare eetilise esseistika žürii esimehe Ülle Madise kõne preemia üleandmisel,
Keila, 13.02.2019
Õiguskantsler Ülle Madise tervitus Eesti Advokatuuri üldkogul, Tallinn, 07.03.2019
Õiguskantsler Ülle Madise ettekanne emakeelepäeval, Tallinn, 14.03.2019
Õiguskantsler Ülle Madise loeng „Müüdid ja uskumused riigiõiguses“, Vaba Akadeemia,
12.04.2019
Õiguskantsler Ülle Madise tervitus Riigikogu 100. sünnipäeva istungil, Tallinn, 23.04.2019
Õiguskantsler Ülle Madise kõne Patarei vangla näituseala avamisel, Tallinn, 14.05.2019
Õiguskantsler Ülle Madise ettekanne Riigikogule Kalev Kallo saadikupuutumatuse
äravõtmiseks, Tallinn, 14.05.2019
Õiguskantsler Ülle Madise avasõnad puuetega inimeste nõukoja esimesel istungil,
Tallinn, 31.05.2019
Õiguskantsler Ülle Madise mälestuskõne Mart Nuti ärasaatmisel, Tallinn, 10.06.2019
Õiguskantsler Ülle Madise mälestuskõne endise õiguskantsleri ja Tartu Ülikooli
professori Eerik-Juhan Truuvälja ärasaatmisel, 02.07.2019

Võimukõnelused
Õiguskantsler algatas 2015. aasta lõpus akadeemiliste loengute sarja „Võim“, mille siht on
lahata võimu kõigis selle võimalikes ilmingutes. Peale õiguskantsleri ametkonna on
loengutest oodatud osa saama kantselei lähemad koostööpartnerid Riigikogust, avalikku
võimu teostavatest asutustest, erasektorist ja vabakonnast.
2018. aasta septembrist 2019. aasta maini peetud loengud
Tarmo Soomere „Kliima võim. Mis paneb rahvad rändama?“, 18.09.2018
Rainer Saks „Luure võim ja selle muutused ajas“, 09.10.2018
Krista Kaer „Kas lugemine loeb?“, 13.11.2018
Margus Laidre „Venemaa võim ja vaim Euroopa kohal“, 18.12.2018
Tõnu Lehtsaar „Talupojatarkus“, 15.01.2019

David Vseviov „Nõukogude kunsti roll oleviku kujutaja ja kujundajana“, 26.02.2019
Margus Punab „Mehe võim ja vägi“, 19.03.2019
Mart Noorma „Tapjarobotite võim“, 23.04.2019
Mihhail Lotman „Süvariik“, 28.05.2019

Õigusriiklus
Õigusriigiks peame süsteemi, kus inimeste üle valitsevad seadused (mitte teised inimesed),
kus seadusi täidetakse ning kus kõik inimesed on olenemata sotsiaalsest staatusest ja
majanduslikust seisukorrast seaduse ees võrdsed. Õigusriigis on täidesaatvast võimust
sõltumatu kohtusüsteem. Õigusi saab piirata ja vabadusi kitsendada üksnes seadusega ette
nähtud juhtudel ja viisil.
Õigusriigis pääsevad meie nimel otsuseid langetavad rahvaesindajad valitavatesse ametitesse
võrdsetel alustel ja ausalt. Esindusdemokraatia võtmetegelaste ehk erakondade tegevust ja
nende rahastamist peab saama kontrollida ka valimistevahelisel ajal.
Euroopa Nõukogu liikmesriike konstitutsiooniõiguse valdkonnas nõustava Veneetsia
Komisjoni tõlgenduse järgi on õigusriiklusel kuus põhitunnust:
seaduslikkus, kaasa arvatud läbipaistev, aruandekohustuslik ning demokraatlik
seadusandlik protsess;
õiguskindlus;
omavoli keeld;
võimalus pöörduda kohtusse, mis on sõltumatu ja erapooletu, ning haldusaktide
kohtulik kontroll;

inimõiguste austamine;
võrdsus seaduse ees ning mittediskrimineerimine.
Õiguskantsler kontrollib, kas õigusaktide rakendajad – riigiasutused ja omavalitsusorganid,
kohtud, kohtutäiturid jt – järgivad oma töös seadusi ja hea halduse tava.
Hea halduse põhimõte näeb muu hulgas ette, et riigi- ja omavalitsusametnikud suhtlevad
inimestega viisakalt ja eesmärgipäraselt. Samuti tuleb riigil ja omavalitsusel oma töö
korraldada nõnda, et keegi ei jääks riigi tegevuse või tegevusetuse tõttu teadmatusse,
ebamäärasesse ega ka lihtsalt arusaamatusse olukorda.

Erakonnad ja erakonnaseadus
Õiguskantsleril tuli sel aastal anda hinnang mitmele erakonnaseaduse puudusele, millega
erakondade rahastamise järelevalve komisjon on oma töös kokku puutunud.
Üks seaduse puudusi on keelatud annetuse vastuvõtmise eest erakondadele kehtestatud
sanktsioonid, mis ei ole õiguskantsleri hinnangul arusaadavad, rakendatavad ega mõjusad.
See on vastuolus õigusselguse põhimõttega. Õiguskantsler pöördus justiitsministri poole
palvega algatada erakonnaseaduse muutmine.

Keelatud annetuse vastuvõtmise tagajärjed
Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) küsis õiguskantslerilt, kas keelatud
annetuse riigieelarvesse kandmisega viivitamisel kohalduv viivisemäär (0,85% päevas summa
jäägilt) on põhiseadusega kooskõlas.
Õiguskantsler leidis, et selline viivisemäär ei ole põhiseadusega vastuolus. Poliitilise
korruptsiooni vältimiseks ja ausa demokraatliku konkurentsi tagamiseks on iseäranis oluline,
et erakondade rahastamine oleks läbipaistev ning järgitaks selle tagamiseks ette nähtud
reegleid. Rikkumistega kaasnevad tagajärjed peaksid olema piisavalt karmid, et hoida
erakondi eemal keelatud annetuse tegemise kiusatusest. Rikkumise ees kohaldatavaid
meetmeid võib kehtestada ja muuta üksnes Riigikogu.
Viivisemäära küsimust analüüsides leidis õiguskantsler, et erakonnaseadusega kehtestatud
sanktsioonidest, mis on ette nähtud keelatud annetuse tegemise eest, pole siiski võimalik
üheselt aru saada ning neid ei saa mõjusalt rakendada. Reeglite järgimine on paljuski jäetud
erakondade endi südametunnistuse asjaks. Seetõttu saatis õiguskantsler

Justiitsministeeriumile märgukirja, milles soovitas muuta ERJK ettekirjutused keelatud
annetuse tagastamiseks või riigieelarvesse kandmiseks sundtäidetavaks. Õiguskantsler
soovitas veel ühtlustada sunnivahendite kohaldamist, sealhulgas kaaluda keelatud annetuse
tagastamise asemel selle kandmist riigieelarvesse; täpsustada reeglite rikkumise eest
riigieelarvelise eraldise vähendamise tingimusi ja korda ning laiendada ERJK õigusi
kolmandatelt isikutelt teavet küsida.
Justiitsminister leidis, et initsiatiiv nende probleemide lahendamiseks peaks tulema Riigikogult.

ERJK liikme ameti- ja tegevuspiirangud
Erakondade rahastamise järelevalve komisjon palus õiguskantsleri seisukohta
komisjoniliikme ameti- ja tegevuspiirangute kohta.
Õiguskantsler leidis, et erakonnaseadus ei keela ERJK liikmeks nimetada erakonnaga seotud
isikut, sealhulgas erakonna juhatuse või revisjonikomisjoni liiget. Samuti võib ERJK liige olla
erakonnaga muul moel seotud inimene, näiteks erakonnale teenuseid osutav advokaat.
Komisjoni sõltumatuse huvides tuleb seesuguseid piiranguid kaaluda, ent selle otsuse saab
teha Riigikogu.

Valimised
Kuna 2019. aastal toimusid nii Riigikogu kui ka Euroopa Parlamendi valimised, olid
päevakorral paljud valimistega seotud küsimused.

Elektroonilise hääletamise vastavus põhiseaduse printsiipidele
Õiguskantsleril paluti kontrollida, kas Eesti elektroonilise hääletuse süsteem vastab
demokraatlikule hääletusele seatud nõuetele.
Eesti Vabariigi põhiseadus näeb ette, et valimised peavad olema vabad, ühetaolised, üldised,
otsesed ja salajased (§ 60). Neid põhimõtteid tuleb järgida ka elektroonilise hääletamise
korral. Selleks peab elektrooniline hääletamine vastama järgmistele tingimustele: valija isik ja
hääleõiguslikkus tuvastatakse, igal valijal on üks hääl, valija saab hääletada vabalt, hääle
salajasus on tagatud, antud hääl loetakse ning hääletamis- ja valimistulemused tehakse
kindlaks korrektselt. Lühidalt kokku võttes: süsteem peab tagama ausa tulemuse ning olema
usaldusväärsuse huvides ka vaadeldav ja kontrollitav.

Õiguskantsler selgitas, et Eesti elektroonilise hääletamise süsteem vastab valimistele seatud
põhiseaduslikele printsiipidele. Hääle individuaalne kontrollitavus ei ole eesmärk omaette.
See ei ole võimalik ka pabersedeliga hääletamisel. Selleks et vähendada häälte müümise
ohtu, kasutatakse Eestis elektroonilise hääletamise puhul kombineeritud kontrolli.
Mõistagi vajab elektroonilise hääletamise tehniline lahendus (sh kontrollitavus) jätkuvalt
kriitilist hindamist ja arendamist. Samuti on oluline maksimaalne läbipaistvus ja süsteemi
arusaadav selgitamine avalikkusele.

Hääletamise salajasus
Mitu inimest küsis õiguskantslerilt, kas Eestis on ikka tagatud hääletamise salajasus.
Õiguskantsler selgitas, et elektroonilise hääletamise kord (Riigikogu valimise seaduse § 484)
vastab valimiste salajasuse põhimõttele (põhiseaduse § 60 lg 1). Hääletamise salajasus on
mõeldud valimisvabaduse tagamiseks. Ühelt poolt tähendab hääletamise salajasus hääle
anonüümsust, teiselt poolt hääletamise privaatsust. Elektroonilise hääletamise korral
tagatakse hääle anonüümsus e-hääle krüpteerimisega. Hääletamise privaatsuse tagamiseks
on loodud nn virtuaalne hääletamiskabiin ehk valijal on elektrooniliselt hääletades võimalik
oma häält muuta.
Üks õiguskantsleri poole pöördunud inimene kahtles, kas on õiguspärane, et eelhääletamisel
väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda antakse inimesele kaks ümbrikku, millest ühele
on kirjutatud tema isikukood. Õiguskantsler kinnitas, et selle ümbriku kaudu hääletaja isikut
tema valikuga ei seota. Välimisi, isikukoodiga ümbrikke, ja sisemisi, hääletamissedeliga
ümbrikke, ei avata samal ajal. Valija andmete märkimine välimisele ümbrikule on vajalik, sest
nii saab tema elukohajärgne jaoskonnakomisjon kontrollida, ega valija ei ole hääletanud mitu
korda.

Valijate kandmine nimekirja

Viimastel valimistel tekitas segadust uus rahvastikuregistri seadus. See tingis olukorra, kus
osa inimesi ei saanud elukohaandmete puudumise tõttu valimistel hääletada. Nimelt kaotasid
2019. aasta alguses kehtivuse varasemad ruumi omaniku nõudmisel muudetud ja registris
linna, linnaosa või valla või asustusüksuse täpsusega säilitatud elukohaandmed. Kuna valijate
nimekirjad koostatakse rahvastikuregistri andmete alusel, jäid inimesed, kes ei olnud oma
andmeid uuendanud, valijate nimekirjast välja.
Õiguskantsler selgitas, et valimiste ajal saab elukoha registreerida lihtsustatud korras,
valimiste ajal esitatud elukohateate alusel kantakse inimese aadress rahvastikuregistrisse
viivitamata, vajadusel ka linna ja linnaosa või valla täpsusega. Seejärel kantakse inimene ka
valijate nimekirja.

Välireklaami ja aktiivse agitatsiooni keeld
Poliitilise välireklaami keeld aktiivse agitatsiooni perioodil tekitas sedapuhku segadust ajaliselt
väga ligistikku toimunud Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste tõttu. Õiguskantslerilt
küsiti hinnangut Politsei- ja Piirivalveameti seisukohale, mille kohaselt keelati Riigikogu
valimiste ajal ka Euroopa Parlamendi valimiste välireklaam.
Õiguskantsler leidis, et see seisukoht ei ole seadustega vastuolus. Riigikogu valimistel
kandideerijad ei saa sellisel viisil välireklaami keelust mööda hiilida. Kui reklaamis on esitatud
Riigikogu valimistel kandideeriv üksikkandidaat, erakond või erakonna nimekirjas kandideeriv
inimene, nende logo või eraldusmärk ja programm, ei saa seda Riigikogu valimiste reklaamist
sisuliselt eristada. Niisiis tuleb seda käsitada Riigikogu valimise reklaamina ka juhul, kui
reklaamil on mõni lisaeesmärk.
Kuna poliitilise välireklaami piirang ei täida varem sõnastatud eesmärke ja piirab
kandidaatide õigusi end tutvustada, kordas õiguskantsler oma kirjalikus ettekandes
Riigikogule ettepanekut see piirang tühistada. Samuti palus õiguskantsler Riigikogul kaotada
aktiivse agitatsiooni keeld valimispäeval (v.a valimisjaoskondades ja nende lähiümbruses),
sest see ei ole enam ajakohane. Üha enam inimesi kasutab võimalust hääletada enne
valimispäeva, samuti on väga raske või õigupoolest võimatu kontrollida valimispäeval tehtava
reklaami levikut sotsiaalmeedias.

Aastaülevaate koostamise ajaks oli valitsus heaks kiitnud Justiitsministeeriumis välja töötatud
ettepanekud poliitilise välireklaami piirangu ja valimispäeva kampaaniakeelu kaotamiseks.

Valimiskampaania kajastamine Eesti Rahvusringhäälingus
2019. aasta Riigikogu valimiste eel vaidlustas Elurikkuse Erakond Eesti Rahvusringhäälingu
(ERR) nõukogu kehtestatud korra sätte, mille alusel annab ERR oma põhikanali ehk ETV
valimisdebattides osalemiseks eelise täisnimekirja ehk 125 kandidaadist koosneva nimekirja
esitanud erakondadele.
Elurikkuse Erakond leidis oma kaebuses, et kuivõrd Eesti Vabariigis kehtivad valimiste
seadused ei tunne mõistet „täisnimekiri“, pole ka ERR-il õigust seesuguse parameetri alusel
erakondi eristada ega ühtegi erakonda diskrimineerida.
Õiguskantsler vastas Elurikkuse Erakonnale, et ERR-il on õigus ja Eesti Rahvusringhäälingu
seaduse järgi ka kohustus kehtestada oma kanalites valimiskampaania kajastamiseks reeglid.
Seejuures tuleb tagada, et kõigile erakondadele ja üksikkandidaatidele antaks võimalus
valimiste eel ERR-i kanalites oma seisukohti tutvustada. Samuti lasub ERR-il kohustus tagada
kampaaniasaadete (sealhulgas debattide) ajakirjanduslik sisu ja jälgitavus. Konkreetsel juhul
ei rikkunud ERR seetõttu ei põhiseadust ega seadust.
Samas möönis õiguskantsler, et ERR peaks oma kampaania kajastamise reeglites olema
järjekindel ja ettearvatav ning neid reegleid mitte muutma. Kehtestades mõnes valimisdebatis
osalemise kriteeriumina „täisnimekirja“ nõude, suunab ERR erakondi kaudselt oma
kandidaatide nimekirju pikendama. Kuivõrd iga kandidaadi eest tuleb tasuda kautsjon, mida
valimiskünnise mitteületamise korral erakonnale (ja üksikkandidaadile) ei tagastata, kaasneb
sellega Riigikogus esindamata (ja riigieelarvelise toetuseta) ja väiksematele erakondadele
arvestatav majanduslik risk.

Erakondade kautsjon Riigikogu valimistel
Õiguskantsler soovitas Riigikogul kaaluda, kas Riigikogu valimistel osalevatele erakondadele
kehtestatud kautsjoninõue on põhjendatud.
Kautsjoninõude kehtestamisel lähtuti soovist mitte killustada poliitilist maastikku ning nähti
poliitilise protsessi osalisena tugevaid, stabiilseid ja majanduslikult kindlustatud erakondi.
Samuti peeti oluliseks, et valimistel ei pihustuks hääled liiga paljude erakondade kandidaatide

vahel ja et liiga suur osa hääli ei jääks valimiskünnise alla. Riigikogu killustatuse ja sellest
tuleneva võimaliku sisepoliitilise ebastabiilsuse maandamise meetmena toimib tõhusalt
valimiskünnis. Ühesuurune kautsjon on aga rahaliselt koormavam uutele ja väiksematele
erakondadele, kes muu hulgas ei saa ka riigieelarvest toetust. See tekitab valimiste eel
ebavõrdse olukorra ja võib seetõttu kahandada väiksemate ja uute erakondade soovi
valimistel kandideerida.

Valimisringkondade reform
Õiguskantsler juhtis oma ettekandes tähelepanu ka valimisringkondades jaotatavate
mandaatide hulga erinevusele ning soovitas Riigikogul kaaluda valimisringkondade muutmist,
et võrdsustada nende suurust valijate hulgast lähtudes. Ka võiks Riigikogu kaaluda võimalust
sõnastada ümber Riigikogu valimise seaduse § 6 ning panna alates 2023. aasta Riigikogu
valimistest valimisringkondade moodustamise kohustus mõnele sõltumatule institutsioonile,
näiteks Vabariigi Valimiskomisjonile. Selline otsus vähendaks päevapoliitika ja erakondlike
eelistuste mõju valimiste korraldamisele ning hõlbustaks muudatuste elluviimist.

Rahvahääletus
Õiguskantsler selgitas avaldajale, et põhiseadus ei takista rahvahääletuste korraldamist.
Põhiseadus suunab rahvahääletusele panema riigielu küsimusi, mitte mahukaid
seaduseelnõusid endid.
Rahva otsus on kõikidele riigiorganitele täitmiseks kohustuslik. Nii näiteks on mõistlik küsida,
kas topeltkodakondsus peaks olema lubatud, mitte aga panna rahvahääletusele
kodakondsusseaduse muutmise seaduse eelnõu.
Riigielu küsimuses rahvahääletuse korraldanud Riigikogu ei pea laiali minema ei jaatava ega
eitava vastuse korral. Niisiis võib Riigikogu ilma laialisaatmist kartmata teha selgeks, mis on
rahva tahe, ning see otsus on siduv. Seda otsust saab muuta vaid uue rahvahääletusega. Kui
Riigikogu paneks hääletusele seaduseelnõu (mitte üksikküsimuse(d)), siis tuleks eitava vastuse
korral välja kuulutada Riigikogu erakorralised valimised.
Riigikogu võib rahvahääletuse korraldada kõigis enda pädevuses olevates küsimustes, mida ei
ole keelatud rahvahääletusele panna ning mille jaoks ei ole ette nähtud kindlat
põhiseaduslikku menetluskorda.

Vabariigi Valimiskomisjon
Vabariigi Valimiskomisjon jälgib, et Eestis korraldatavatel valimistel järgitaks valimiste
vabaduse, üldisuse, ühetaolisuse ja otsesuse, samuti hääletuse salajasuse põhimõtteid.
Valimiskomisjon kontrollib valimisi korraldava riigi valimisteenistuse tegevust, võtab vastu
valimiste korraldamiseks vajalikke määrusi, kordi ja juhendeid ning lahendab valimiskaebusi.
Samuti kinnitab Vabariigi Valimiskomisjon üleriigilised hääletamistulemused ning registreerib
Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste kandidaadid.
Seaduse kohaselt nimetab õiguskantsler seitsmeliikmelisse komisjoni oma esindaja. Alates
2016. aasta juunist esindab Vabariigi Valimiskomisjonis õiguskantslerit tema asetäitja-nõunik
Olari Koppel.
2019. aastal toimusid Eestis Riigikogu valimised ja Euroopa Parlamendi valimised.
Valimiskomisjon pidas 22 koosolekut. Seoses Riigikogu valimistega lahendas valimiskomisjon
30 kaebust ja seoses Euroopa Parlamendi valimistega üheksa kaebust. Peaaegu kõik kaebuse
esitanud isikud ja organisatsioonid kasutasid edasikaebeõigust Riigikohtule. Ühe erandiga
jättis Riigikohus kõik Vabariigi Valimiskomisjoni otsused jõusse.
Toetudes Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud kaebustele ja ka otse õiguskantslerile
saadetud ettepanekutele, koostas õiguskantsler 2019. aasta kevadel kirjaliku ettekande
Riigikogule ja pöördumise justiitsministri poole. Õiguskantsler tegi ettepaneku muuta või
täpsustada valimiste aluseks olevaid seadusi ja erakonnaseadust.

Erakondade rahastamise järelevalve
Erakonnaseaduse kohaselt määrab õiguskantsler erakondade rahastamise järelevalve
komisjoni (ERJK) ühe liikme. Õiguskantsler on nimetanud komisjoni liikmeks Kaarel Tarandi,
kes on aastaid tegutsenud ka komisjoni aseesimehena. Komisjon ja selle liikmed on
sõltumatud ning neil ei ole kohustust oma tegevusest neid määranud institutsioonidele või
isikutele aru anda. Komisjoni töö on avalik.
Komisjon keskendus aruandeaastal peamiselt 2017. aasta oktoobris toimunud kohalike
omavalitsuste volikogude valimistega seotud sündmustele. Koostöös Riigikontrolliga tegi
komisjon põhjaliku auditi, milles uuris, kas omavalitsuste väljaantavates infolehtedes tehtavat
valimiskampaaniat tuleks käsitada keelatud annetusena. Kuigi sel alal on olnud kohtuasju ka

juba seoses erakonnaseaduse rikkumisega 2013. aasta valimiste eel ja ajal, näitas 2017. aasta
kontroll, et varasematest eksimustest ja ettekirjutustest ei ole tehtud vajalikke järeldusi. Ka
2017. aasta valimiskampaania ajal oli erakondi ja kandidaate, kes võimu- ja ametipositsiooni
ära kasutades hankisid endale konkurentide ees eeliseid. Mitmed ERJK ettekirjutused on
praeguseks kohtus vaidlustatud.
2019. aastal analüüsib ERJK taas kohalike omavalitsuste eelarvest rahastatud infokanalite
poliitilist tasakaalustatust. Kontrolli periood on sedapuhku Riigikogu ja Euroopa Parlamendi
valimiste eelne aeg. Selle kontrolli tulemused ei selgu enne hilissügist.
Hoolimata korduvatest pöördumistest ja avaldustest suutis Riigikogu XIII koosseis kuni oma
volituste lõpuni 2019. aasta märtsis hoiduda ERJK töö aluseks oleva erakonnaseaduse
muutmisest ja täiendamisest viisil, mis kõrvaldaks komisjoni töös ilmnenud takistused.
Seadust tuleb muuta, et hoida Eesti poliitiline süsteem vähemalt praegusel tasemel
läbipaistvana.
Selle kõrval tuleb olla valmis ka uuteks ohtudeks, mis tulenevad tehnoloogia arengust ja selle
poliitilises võistluses kasutamise praktikast mujal maailmas. Kui Eestis uute ohtudega ei
tegeleta ning uusi riske ei maandata, võime end juba lähiaastail avastada olukorrast, kus Eesti
erakondi ja kogu poliitilist süsteemi võivad rahastada ja mõjutada näiteks võõrriigid või
hargmaised tehnoloogiaettevõtted, kes teavad Eesti erakondadest ja valijatest rohkem kui
meie ise.
Mujal maailmas hakkab näiteks 2016. aasta valimismanipulatsioonidele keskenduv ametlik
uurimine juba jõudma esimeste järeldusteni. Pole põhjust Eestiski eeldada, et näiteks
Cambridge Analytica-suguste ettevõtete „edu“ ning sotsiaalmeediafirmade andmemüügi
kahtlused ei tekitaks ka tulevikus kiusatust sel viisil valimiskampaaniasse sekkuda.
2018.−2019. aasta valimiskampaaniad ja nende korraldamiseks tehtud kulutused tõid esile
Eesti poliitilise süsteemi rahastamismudeli probleemid. Tulu, mis erakonnad saavad
seaduslikest allikatest (riigieelarve, annetused ja liikmemaksud), on püsinud aastaid
stabiilsena, kuid erakondade kulud on pidevalt kasvanud. Seetõttu on erakonnad pärast
valimisi summaarselt kõigi aegade suurimates võlgades. On küsitav, kas mõni erakond
suudabki oma valimiskampaania arveid tasuda. Rahalised probleemid suurendavad poliitilise
korruptsiooni riski ning vähendavad erakondade rahastamise läbipaistvust. Erakondade
tegelik finantsseis, tulud ja kulud ei kajastu enam erakondade avalikes aruannetes, vaid

hoopis neile teenuseid osutavate partnerfirmade raamatupidamises, mille üle ühiskond
järelevalvet teha ei saa.
ERJK pidi 2019. aasta veebruaris tegema Keskerakonnale oma tegutsemisaja suurima
ettekirjutuse, mille rahaline väärtus on umbes miljon eurot. Juba ainuüksi ühelt erakonnalt
ettekirjutuste ja kohtulahenditega välja nõutavad summad ulatuvad kahe miljoni euroni.
Sellega on kogu poliitilise süsteemi usaldusväärsus kodanike silmis saanud oluliselt
kahjustada. Usaldust saab taastada rahastamissüsteemi läbipaistvuse suurendamisega ning
järelevalve õigusliku aluse tugevdamisega.

Saadikupuutumatuse äravõtmine
2019. aasta aprillis lahendas õiguskantsler Riigiprokuratuuri taotlust Riigikogu liikmelt Kalev
Kallolt saadikupuutumatuse äravõtmiseks. Põhiseaduse § 76 kohaselt on Riigikogu liige
puutumatu ning teda saab kriminaalvastutusele võtta või tema üle kohtupidamist jätkata
ainult õiguskantsleri ettepanekul Riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul. See põhiseaduse
säte kaitseb Riigikogu liiget näiteks poliitilise tagakiusamise ja poliitilistel motiividel algatatud
kohtuasjade eest.
Õiguskantsler tutvus põhjalikult kriminaaltoimiku ja selle raames avatud jälitustoimiku
materjalidega ning otsustas teha Riigikogule ettepaneku Kalev Kallolt saadikupuutumatus ära
võtta. Õiguskantsler tuvastas, et kogu senine uurimine oli olnud õiguspärane ning ei olnud
alust kahtlustada, nagu lähtunuks Kallole süüdistuse esitamine mõnest ebakohasest (näiteks
poliitilisest) motiivist.
Riigikogu nõustus õiguskantsleri ettepanekuga. 14. mail 2019 andis parlament nõusoleku
Kalev Kallolt saadikupuutumatus ära võtta ja tema üle kohtumenetlust jätkata.

Hea haldus
Õiguskantsleri ülesanne on kontrollida, kas õigusaktide rakendajad – riigiasutused ja
omavalitsusorganid, kohtud, kohtutäiturid jt – järgivad oma töös seadusi, sealhulgas hea
halduse tava.
Hea halduse põhimõte näeb muu hulgas ette, et riigi- ja omavalitsusametnikud suhtlevad
inimestega viisakalt ja eesmärgipäraselt. Samuti tuleb riigil ja omavalitsusel oma töö
korraldada nõnda, et keegi ei jääks riigi tegevuse või tegevusetuse tõttu teadmatusse,

ebamäärasesse ega ka lihtsalt arusaamatusse olukorda.
Riigiasutus peab töötama sujuvalt, kiiresti ja mõistlikult, vältides inimesele ebamugavuste
tekitamist. Muu hulgas tuleb aidata inimesel tema kohustusi mõista ja tema tegelik soov
täpselt esitada. Riigi ja kohaliku omavalitsuse tegevus ei tohi inimest eksitada ega tekitada
temas asjatuid lootusi. Kui inimest ei ole võimalik aidata, siis tuleb seda öelda. Hea halduse
põhimõtted on kirjas haldusmenetluse seaduses.
Riigikogu kinnitas oma 20. veebruaril 2019 vastu võetud otsusega „Riigireformi ja hea halduse
põhialused“, et riigihaldus peab toimima inimesekeskselt, tõhusalt ja võimalikult vähese
halduskoormusega. See tähendab, et inimeste probleemid tuleb lahendada võimalikult
kiiresti ja inimesi ei peaks liigse asjaajamisega koormama.

Vastused pöördumistele
Sageli pole inimesed rahul sellega, kuidas riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused nende
probleeme lahendavad. Seetõttu tuli õiguskantsleril korrale kutsuda Justiitsministeeriumi ja
Sotsiaalministeeriumi, kes jätsid tähtajaks vastamata mitmele märgukirjale ja
selgitustaotlusele.
Põhja-Sakala Vallavalitsus ei registreerinud inimese selgitustaotlust ja keeldus vastusest
põhjendusega, et taotlusel polnud digiallkirja. Ometi ei näe ükski õigusakt ette, et
registreeritakse üksnes digitaalselt või oma käega allkirjastatud dokumente. Kõnealusel juhul
küsiti vallavalitsuselt teavet vallavalitsuse koostatud arengukava eelnõu kohta, mistõttu
polnud allkirja nõudmisel mingit õiguslikku alust.
Kadrina, Lääne-Harju, Rae ja Tori vald ning Tartu linn jätsid tähelepanuta mitmed elanike
märgukirjad ja selgitustaotlused. Toila Vallavalitsus ei vaadanud tähtajaks läbi inimese vaiet.
Seadus ütleb, et märgukirjale ja selgitustaotlusele tuleb vastata viivitamata, kuid mitte hiljem
kui 30 kalendripäeva jooksul alates selle registreerimisest. Keerulistel juhtudel võib vastamise
tähtaega pikendada kahe kuuni. Vaie tuleb lahendada kümne päeva jooksul. Kui seda on vaja
põhjalikumalt uurida, võib vaide läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra. Hea
halduse tava näeb ette, et vastuse viibimisest või vastamise tähtaja pikendamisest ja selle
põhjustest tuleb inimest teavitada esimesel võimalusel.
Samuti ütleb hea halduse tava, et vastus peab olema põhjalik, informatiivne ja põhjendatud
ning sisaldama kogu asjassepuutuvat sisulist teavet. Õiguskantsler heitis Kohtla-Järve
Linnavalitsusele

ette, et too ei põhjendanud oma vastuses, miks inimese seisukohad ja ettepanekud jäeti
arvestamata.
Üks õiguskantsleri poole pöördunud inimene ei olnud rahul Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
tegevusega tema vanaisa hauaplatsi asukoha väljaselgitamisel. Nimelt avastas linnaelanik
aastaid pärast linna korraldatud matust, et võib-olla pole tema vanaisa maetud talle
teadaolevale hauaplatsile.
Õiguskantsler leidis, et Narva-Jõesuu Linnavalitsus ei täitnud oma ülesandeid piisavalt
hoolikalt. Ka enne kalmistuseaduse jõustumist 1. jaanuaril 2012 tuli kohalikul omavalitsusel
dokumenteerida inimese matmiskoht nii, et oleks selge, kus see asub. Emotsionaalselt
olulisele küsimusele vastates tuleb ametiasutusel ilmutada empaatiavõimet. U
urimispõhimõttest lähtudes peab linnavalitsus selgeks tegema kõik olulised asjaolud. Hea
haldus hõlmab ka abivalmidust ja heatahtlikkust, st kodanikusõbralikkust kõige laiemas
tähenduses. Piirdudes üksnes kalmistut haldava sihtasutuse kirja edastamisega, milles
pealegi polnud vastuseid inimese küsimustele, jättis linnavalitsus need põhimõtted järgimata.

Elektrooniline asjaajamine
Riik nõuab üha enam üksnes elektroonilist asjaajamist. Kui alternatiivid puuduvad, on eriti
oluline tagada infosüsteemide töökindlus, kasutusmugavus ja abi probleemide korral.
Õiguskantslerile on kirjutatud nii infosüsteemide vahelise andmevahetuse probleemidest (vt
ka peatükk „Eraelu kaitse“) kui ka tõrgetest infosüsteemide kasutamisel.
Eesti on Euroopa Liidus esirinnas e-riigihangete suure osakaalu poolest kõigis
hankemenetlustes. Eestis korraldatakse aastas ligi 10 000 riigihanget, mille kogumaksumus
on 2,3 miljardit eurot. 2018. aastal jõustus riigihangete seaduse muudatus, millega kehtestati
nõue, et kogu riigihankega seotud infovahetus hankija ja ettevõtja vahel (sh pakkumuste
esitamine) peab toimuma elektrooniliselt, kui seadus ei sätesta teisiti. Muudatus tulenes
eeldusest, et e-riigihangete register on piisavalt funktsionaalne, kasutajasõbralik ja mugav.

Õiguskantsleri poole pöördus arhitektuuribüroo, kellel jäi pakkumus esitamata, sest neil ei
õnnestunud tehnilise tõrke tõttu oma konkursitööd riigihangete registrisse edastada.
Arhitektuuribürool tekkis oma töö üleslaadimisel riigihangete registrisse tehniline tõrge, mis
oli seotud toimingute tegemise ajalise piiranguga. Piirang tõi kaasa selle, et kui faili ei
õnnestunud üles laadida 60 sekundi jooksul, siis toiming katkestati. Paraku tähendas see, et
aeglasema internetiühenduse kasutajatel ei olnud võimalik pakkumust esitada.
Õiguskantsler analüüsis juhtunut ning selgitas välja, et riigihangete register ei saanud tõesti
vastu võtta faile, mille edastamiseks kasutati aeglast andmesidet. Paraku ei jõudnud see info
pakkujani ja seetõttu ei õnnestunud arhitektuuribürool edastada oma mitme kuu pikkuse töö
tulemusena valminud konkursitööd. Kuna automaatne veateade ei sisaldanud üleslaadimise
nurjumise võimalikku põhjust ning kasutajatugi ei selgitanud seda võimaliku probleemina,
rikuti sellega hea halduse tava. Riigihangete registri pidaja peab hoolt kandma selle eest, et
riigihankel osaleja oleks kursis kõigi, ka dokumentide esitamisega seotud tehniliste nõuetega,
ning saaks ka tehnilise tõrke korral infot tõrke põhjuste ja selle kõrvaldamise võimaluste
kohta.

Põhjendamatud nõuded
Kohalik omavalitsus ei tohi ehitise kasutusloa menetluses nõuda dokumente, mis ei
puutu asjasse. Tallinnas seni kehtinud määruse kohaselt pidi ehitise kasutusloa
saamiseks alati esitama ka ehitusjäätmete nõuetekohast käitlemist tõendava
jäätmeõiendi. See nõue suurendas halduskoormust ja pikendas kasutusloa
menetlemiseks kuluvat aega. Jäätmeõiendit nõuti ka siis, kui jäätmeid ei saanud tekkida
(näiteks ehitise kasutusotstarbe muutmisel) või ka juhul, kui ehitamine oli ammu
lõpetatud ning tagantjärele ei olnud enam võimalik tõendada, kuidas oli jäätmeid
käideldud. Õiguskantsleri leidis, et kasutusloa andmisel tuleb hinnata ehitise, aga mitte
ehitamise ja ehitusjäätmete käitluse nõuetelevastavust. Linn peab ehitusjäätmete
käitlemist küll kontrollima, kuid selleks tuleb valida muud, sobivamad vahendid. Tallinn
arvestas õiguskantsleri märgukirjaga ja muutis määrust.
Rahvastikuregistri seadus ütleb, et „kui isik ei ole elukohateates märgitud eluruumi
omanik, lisab ta elukohateatele eluruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi
koopia või eluruumi omaniku kirjaliku nõusoleku elukohateates nimetatud elukoha
andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse“. Õiguskantslerilt palus abi inimene, kelle

elukoha registreerimise taotluse oli perekonnaseisuamet tagasi lükanud. Inimene soovis
registreerida oma elukoha hosteli aadressil ning esitas seal elamise tõenduseks
majutusasutuse tõendi. Tallinna Perekonnaseisuameti töötaja nõudis avaldajalt
lisatõendina üürilepingut või hoone omaniku luba. Õiguskantsler leidis, et
perekonnaseisuameti nõudmine ei ole põhjendatud. Ükski seadus ei ütle, millist ruumi
võib elukohana kasutada, piisab sellest, kui tõendatakse selle ruumi kasutuse õigus.
Teadmata kadunuks jäänud inimese surnuks tunnistamise menetluse sätestab
tsiviilseadustiku üldosa seadus. Niisuguse otsuse tegemine eeldab, et inimese elusoleku
või ka surma kohta pole viie aasta jooksul andmeid leitud. Surnuks tunnistamise
taotluse peab esitama kadunud inimesest huvitatud isik, näiteks pärija.
Õiguskantsleri poole pöördus tänavu inimene, kes oli 2000. aastate alguses
kohtuotsusega ametlikult surnuks tunnistatud. Nüüd soovis ta selle otsuse tühistamist.
Kuivõrd vastava menetluse peab korraldama kohus, soovitas õiguskantsler pöörduda
Harju Maakohtusse. Kohus peab välja selgitama olulised asjaolud, vajaduse korral
koguma tõendeid ning selle alusel isiku kas tuvastama või mitte tuvastama. Kui kohus
teeb kindlaks, et kunagi surnuks tunnistatu on tegelikult elus, siis surnuks tunnistamise
otsus tühistatakse. Kogu menetlust juhib kohus.
Õiguskantslerile üllatuslikult suunas Harju Maakohus inimese avalduse „korrektseks
vormistamiseks“ õigusbüroosse, mis pakub koostöös Justiitsministeeriumiga Eesti
elanikele soodustingimustel õigusabi. Kohus lükkas õigusbüroos vigaselt vormistatud
avalduse aga formaalsetel põhjustel tagasi, ilma et oleks andnud juhiseid edasiseks
käitumiseks. Pärast õiguskantsleri jätkuvat sekkumist õnnestus inimesel enda surnuks
tunnistamise otsus siiski tühistada.
See juhtum tõestab kõnekalt, kuidas ametkondlikus asjaajamises kogenematu inimene
sunnitakse käima mitme ametiasutuse vahet ning kokkuvõttes võib ta jääda abita. Hea
halduse nõue näeb ette, et riigiasutusel tuleb välja selgitada inimese tegelik mure ja
tahe ning seejärel probleem lahendada.

Kohtumenetlus
Õiguskantsler kuulub ametikoha järgi kohtute haldamise nõukotta, mis kogunes 2018. aasta
teisel poolel istungile viiel korral (kaks istungit olid elektroonilised) ja 2019. aasta esimesel
poolel kahel korral. Kohtute seaduse järgi on õiguskantsler kohtute esimeeste ja Riigikohtu
üldkogu kõrval ainus kohtusüsteemi väline institutsioon, kes võib algatada kohtuniku suhtes

distsiplinaarmenetluse. Lõpliku otsuse distsiplinaarasjas teeb Riigikohtu juures tegutsev
distsiplinaarkolleegium.
Distsiplinaarmenetluse algatamist kaaludes ei asu õiguskantsler kohtuniku rolli, see
tähendab, et õiguskantsler ei hinda kohtulahendit sisuliselt. Küll aga saab ta vajadusel
reageerida kohtuniku tegudele, kui kohtunik on jätnud oma ametikohustused täitmata või
vääritult käitunud. Sellest hoolimata otsivad inimesed õiguskantslerilt enamasti abi just
sisulise õigusemõistmise asjus. Tavaliselt ei ole inimesed rahul kohtuotsusega või leiavad, et
kohus pole välja selgitanud kõiki asjas tähtsust omavaid asjaolusid. Sellistel juhtudel
õiguskantsler menetlust ei alusta.
Lõppenud ülevaateperioodil tuli õiguskantsleril tegeleda paarikümne avaldusega, milles
kaevati kohtuniku tegevuse peale. Ühtki distsiplinaarmenetlust õiguskantsler ei algatanud.
Mitmes kaebuses kahtlustati kohtunikku erapoolikuses, leiti, et kohtunik oli menetluse käigus
põhjendamatult eelistanud ühe poole argumente. Kohtuasjade materjalidega tutvudes ei
tekkinud õiguskantsleril siiski kahtlust kohtunike erapooletuses. Mõistagi on vaidlusosalistel
näiteks lahutusprotsesse ja laste hooldusõiguse kohtuvaidlusi emotsionaalselt raske taluda.
Õiguskantslerile kaevati ka lapse hooldusõiguse kohtuprotsessi venimise üle. Pärast
kohtuniku selgituste kuulamist ei näinud õiguskantsler põhjust distsiplinaarmenetlust
algatada. Kindlasti tuleb lastega seotud kohtuvaidlused lahendada võimalikult kiiresti ning
järgida seejuures lastekaitseseaduse sätet, mis seab kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes
esikohale lapse huvid.
Kriminaalmenetlustes kaevati peamiselt vahi all hoidmise ja vahistatule kohaldatud
lisapiirangute põhjendatuse peale. Kohtunike sisulistesse menetlusotsustesse õiguskantsler
ei sekku.
Ühel juhul kaevati õiguskantslerile kohtuistungi läbiviimise ebainimlike tingimuste peale.
Nimelt taotles kohtuniku vastu distsiplinaarmenetluse algatamist süüdistatav, kellel oli
tervisehädade tõttu raske pikalt ühes asendis püsida ja kes pidi iga natukese aja tagant
pikutama. Väidetavalt oli kohtunik tema tervisemuredesse suhtunud üleolevalt. Kohtuasja
materjalide uurimisel see arvamus siiski kinnitust ei leidnud. Kohtuistungi helisalvestis
võimaldas muu hulgas tuvastada kohtuniku selgituse, et kui kohtualune oma tervisemuredest
kohut teavitab, siis saab talle luua ka sobivamad tingimused.

Julgeolekuasutuste seaduse alusel kogutud teave kriminaalmenetluse

tõendina
Kriminaalmenetluse seadustiku § 63 lõige 11 sätestab, et julgeolekuasutuste seaduse alusel
kogutud teabe tõendina esitamise üle kriminaalmenetluses otsustab riigi peaprokurör.
Õiguskantsler kontrollis, kuidas on viimase nelja aasta jooksul (st praeguse riigi peaprokuröri
ametiajal) seda tõendiliiki praktikas kasutatud.
Selgus, et peaprokurör on julgeolekuasutuste seaduse alusel kogutud teavet kriminaalasja
tõendiks lisanud vaid üksikutel juhtudel (2019. aasta jaanuari seisuga kokku viiel korral) ning
ainult siis, kui tegu on tema hinnangul tõesti demokraatia alustalasid õõnestava ja/või riigi
julgeolekut otseselt ohustava kuriteoga. Erinevalt avalikkuses esitatud kahtlustest on
peaprokurör alati veendunud teabehankelubade olemasolus. Õiguskantsler tuvastas, et riigi
peaprokuröri seni juurutatud praktika ja menetluskord tagavad, et julgeolekuasutuste
seaduse alusel kogutud teavet esitatakse kriminaalmenetluses tõendina tõesti erandjuhul ja
kaalutletud otsuse alusel.

Jälitustegevuse järelevalve
Õiguskantsler teeb järelevalvet isikuandmeid varjatult töötlevate riigiasutuste üle (uurimis- ja
julgeolekuasutused), et nende tegevus oleks seaduslik ning et seejuures järgitaks inimeste
põhiõigusi ja -vabadusi. See osa õiguskantsleri tööst sisaldab üldjuhul riigisaladuseks või
asutusesiseseks liigituvat teavet, mistõttu on kontrollkäikude üksikasjalikud kokkuvõtted ja
soovitused kättesaadavad vaid kontrollitavatele asutustele endile ning neile, kelle pädevuses
on pidev ja täielik järelevalve. (Loe lähemalt peatükist „Jälitustegevuse järelevalve“.)
Õiguskantsler lahendab ka jälitustoimingute kohta esitatud kaebusi ning kontrollib vajaduse
korral näiteks ajakirjanduses levivaid väiteid ebaseadusliku jälitustegevuse kohta.
Ühe inimese avalduse lahendamisel selgus näiteks, et teda jälitustoimingutest teavitades ei
järginud prokuratuur kriminaalmenetluse seadustiku § 12613 nõudeid. Selle tulemusel ei
olnud inimesel võimalik õigel ajal tutvuda tema kohta kogutud materjalidega ning ta ei
saanud nende kohta kaebust esitada. Õiguskantsler saatis riigi peaprokurörile selle kohta
märgukirja.
Jälitusasutuste saadetud puudulike teadete tõttu ei saanud inimesed täpselt aru, miks ja
millises mahus nende suhtes jälitustoiminguid korraldati. Teatest ei selgunud, kas jälgiti
inimest ennast või mõnd temaga suhelnud teist isikut. Üks kaebaja ei saanud jälitusteabega

tutvumise järel aru, kas tema tegevust jälitustoimingu käigus ka lindistati või filmiti.
Õiguskantsler tuletas jälitusasutustele meelde, et inimesi neid puudutanud
jälitustoimingutest informeerides tuleb alati selgelt eristada toimingu sihtmärk – kas tegu on
uuritava isiku või nn kolmanda isikuga, kelle privaatsust jälitustoiming riivas. Muu hulgas
annab see isikule võimaluse otsustada, kas ja kuidas oma õigusi kaitsta.

Põhiõiguste piiramine
Pole kahtlust, et riik peab looma tingimused rahapesu tõkestamiseks, ent seejuures ei
saa unustada õigusriigi põhimõtet ja põhiõiguste kaitset. Lõppenud ülevaateaastal
esitati Riigikogule arutamiseks eelnõu, millega oleks Eesti õiguskorda lisatud nn
halduskonfiskeerimine ja pandud isikule kohustus tõendada riigile oma vara päritolu.
Kui isik seda ei soovi või kui ta ei suuda riiki oma vara päritolus veenda, siis oleks riigil
avanenud võimalus see vara temalt ära võtta. Õiguskantsler juhtis tähelepanu eelnõust
tulenevatele põhimõttelist laadi probleemidele. Eelnõu langes Riigikogu menetlusest
välja.
Õiguskantsler tegi Riigikogule ettepaneku viia põhiseadusega kooskõlla
väärteomenetluse seadustik, mis ei kaitse piisavalt väärteo tõttu kahju saanud isikute
õigusi. Nimelt puuduvad väärteomenetluse seadustikus normid, mis võimaldaksid
väärteo tõttu kahju saanud isikul tutvuda väärteomenetluses kogutud teabega.
Väärteoga kahju saanud isik ei ole väärteomenetluses menetlusosaline. Väärteoga
tekitatud kahju hüvitamist saab taotleda kohtu kaudu tsiviilkorras. Kohtule tuleb aga
esitada tõendid kahju tekkimise ja kahju suuruse kohta. Paraku pole väärteo tõttu kahju
kannatanud isikul juurdepääsu väärteotoimiku materjalidele, kus on olemas tema
õiguste kaitseks vajalikud andmed. Kui kahju tekitamise asjaolude uurimiseks on
alustatud väärteomenetlust ja riik on selle menetluse käigus juba tõendeid kogunud, siis
ei ole mõistlikku põhjendust, miks peaks keelama kahju kannatanud isikul nende
tõenditega tutvuda ja neid oma kahjunõude esitamisel kasutada. Riigikogu toetas
õiguskantsleri ettepanekut ja tegi õiguskomisjonile ülesandeks algatada
väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu.
Õiguskantsler analüüsis liiklusseaduse piirangut, mis keelab anda esmast juhiluba
isikule, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 23. peatükis sätestatud liiklussüüteo
eest. Õiguskantsler leidis, et kuigi nii piiratakse inimeste liikumisvabadust ja teatud

juhtudel ka õigust vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta, on regulatsioon
põhiseadusega kooskõlas. Kehtestatud piiranguga kaitstakse teiste inimeste elu, tervist
ja vara. Piirang pole eluaegne, selle kehtivuse aeg oleneb otseselt inimese enda
õiguskuulekusest: trahvi tasumisest, üldkasuliku töö tegemisest ning eelkõige sellest,
kas ta hoidub edasistest rikkumistest.
Õiguskantsler uuris, kas põhiseadusega on kooskõlas kriminaalmenetluse seadustiku
säte, mille kohaselt on kannatanul kassatsiooniõigus üksnes tsiviilhagisse puutuvas
osas. Õiguskantsler leidis, et säte ei ole vastuolus põhiseadusega, sest kannatanul ei ole
subjektiivset õigust nõuda riigilt oma õigushüvet kahjustanud isiku süüdi tunnistamist
ega karistamist ning põhiseadus lubab edasikaebeõigust põhjendatud juhtudel
seadusega piirata.
Õiguskantsler analüüsis, kas kannatanul on süüteomenetluses tekitatud kahju
hüvitamise seaduse alusel õigus saada riigilt hüvitist, kui kuritegu aegub. Õiguskantsler
leidis, et kannatanu poolt kahju hüvitamise taotluse esitamine on kehtiva õiguse
kohaselt võimalik, kui kuritegu aegub menetleja süülise tegevuse tõttu.
Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seaduse § 7 alusel võivad riigilt kahju
hüvitamist nõuda kõik isikud, kellel on süüteomenetluse käigus kahju tekkinud.
Põhiseadus ei anna ühest vastust küsimusele, kui palju peaks riik inimest tema enda
eest kaitsma. E-sigaret võib küll olla suitsetamise ohutum alternatiiv, kuid tegemist on
valdkonnaga, mis vajab veel uurimist. Sel juhul võib Riigikogu kehtestada piiravaid
meetmeid. Tubakaseaduse eelnõu koostamise protsess oli kohati küll vigane, ent need
vead ja tegematajätmised ei olnud nii põhimõttelist laadi, et kehtestatud piiranguid
saaks pidada põhiseadusega vastuolus olevaks.
Riigikohus palus õiguskantsleri arvamust relvaseaduse sätete kohta, mille alusel
tunnistatakse relva ja laskemoona käitlemise nõudeid rikkunud isiku relvaluba
kehtetuks. Õiguskantsleri hinnangul on sätted põhiseadusega kooskõlas, kuivõrd piirang
on tähtajaline, tulirelv ja laskemoon on kõrgendatud ohu allikas ning relvaloa omanik
peab kõikidest relvale ja laskemoonale kehtivatest nõuetest kinni pidama. Tapmiseks või
raske tervisekahjustuse tekitamiseks piisab ka ühestainsast padrunist. Samasugusele
järeldusele jõudis oma lahendis ka Riigikohus.
Õiguskantsleril paluti uurida, kas kompromisslepingu konfidentsiaalsusklausel on

põhiseadusega kooskõlas. Tartu Ülikooli Kliinikumiga ühe ravivea üle vaieldes leppisid
pooled kokku, et haigla maksab hüvitist ning patsient omakorda ei avalda vaidluse ja
kokkuleppe kohta infot kolmandatele isikutele. Õiguskantsler ei näinud selles vastuolu
põhiseadusega, kuivõrd inimene oli oma põhiõiguste kaitsest (õigus minna kohtusse ja
nõuda hüvitist) vabatahtlikult loobunud. Lepingu puhul ei olnud näha ka sundi,
kompromiss sõlmiti erimeelsuse kiiremaks lahendamiseks. Kompromissleping ei takista
ega saagi takistada riigi järelevalvet tervishoiuteenuse kvaliteedi üle. Samuti ei takista
seadusest tulenev ega lepingus kokku lepitud saladuse hoidmise kohustus haiglatel
jagamast ajakirjandusele teavet esitatud nõuete ja sõlmitud kompromisside hulga või
hüvitisteks välja makstud summade kohta.

Lapsed ja noored
Riigikogu ratifitseeris ÜRO lapse õiguste konventsiooni 26. septembril 1991. aastal.
Konventsiooni 4. artikliga võtavad osalisriigid kasutusele kõik seadusandlikud,
administratiivsed ja muud abinõud, et tagada selles konventsioonis tunnustatud õiguste

täitmine.
Eestis täidab sõltumatu lasteombudsmani ülesandeid õiguskantsler, kes seisab selle eest, et
lapsi puudutavaid otsuseid tehes peetaks silmas nende õigusi ning seataks esikohale lapse
huvid.

Vanemlik hool
Õiguskantslerilt otsivad sageli abi lapsevanemad, kes pole suutnud teise vanemaga kokku
leppida lapse hooldamise, ülalpidamise või lapsega suhtlemise asjus. Õiguskantsler ei
lahenda vanemate vaidlusi, küll aga jagavad tema nõunikud selgitusi.
Seadused eeldavad last puudutavates küsimustes vanematevahelist kokkulepet. Ühegi
seaduse ega riikliku sunnijõuga inimsuhteid parandada ei saa. Kokkuleppe puudumisel
lahendab vaidluse kohus, kes peab otsust tehes arvestama konkreetsete asjaoludega ja
jõudma lahenduseni, mis arvestab lapse parimate huvidega. Kohtutee peaks olema viimane
abinõu.

Kohtukulude nõudmine lapselt
Õiguskantsler tegi justiitsministrile ettepaneku muuta tsiviilkohtumenetluse seadustikku
selliselt, et lastelt ei saaks välja mõista elatise kohtuasjade menetluskulusid. Sätted, mis
võimaldavad elatise kohtuasjas kostja menetluskulud välja mõista lastelt, on vastuolus laste
õiguste ja huvidega ning elatise väljamõistmise eesmärkidega. Alaealisel endal ei ole õigust
ega võimalust hagi esitada või esitamata jätta (hagi esitab vanem), ta ei saa kasutada ka muid
menetlusõigusi, need õigused on lapsevanemal. Nii ei põhjusta laps ise kohtukulusid, küll aga
lubab seadus need temalt välja mõista.
Õiguskantsler selgitas, et siin võiks rakendada samasugust põhimõtet, nagu kehtib hagilises
abieluasjas ja põlvnemisasjas. Neil juhtudel kannab kumbki vaidlusosaline oma
menetluskulud ise. Olukorras, kus üks vanem esitab elatishagi pahatahtlikult, tuleks anda
kohtule õigus sellest reeglist kõrvale kalduda ning otsustada, et kulud mõistetakse välja
vanemalt, mitte lapselt.
Justiitsminister nõustus õiguskantsleri seisukohaga ja kinnitas, et palub ministeeriumil ette
valmistada vastava seadusemuudatuse.

Lapse ja vanema suhtluskorra täitmine
Õiguskantsler on viimastel aastatel võtnud tähelepanu alla probleemid, mis on tekkinud
lapsevanemate ja laste suhtluskorda reguleeriva kohtumääruse täitmisel. Seoses sellega tegi
õiguskantsler justiits- ja sotsiaalministrile ettepaneku töötada välja laste huve kaitsvad
seadusemuudatused.
Lõppenud ülevaateperioodil palus justiitsminister õiguskantsleri arvamust
perekonnaseaduses, tsiviilkohtumenetluse seadustikus ja täitemenetluse seadustikus
kavandatavate muudatuste kohta, mis puudutavad vanema ja lapse suhtluskorra
kohtumääruse täitmist. Kavas on:
anda kohtule õigus kohaldada sunnivahendeid ning reguleerida omal algatusel suhtlust;
võtta uute sunnivahenditena kasutusele trahv ja vanema arest;
kaotada seaduses sätestatud suhtluskorra rikkumisele järgnev kohustuslik
lepitusmenetlus;
anda kohtule võimalus määrata nn suhtluse hooldaja;
kiirendada kohtumenetlust.
Õiguskantsler juhtis oma arvamuses tähelepanu vajadusele täpsustada sunnivahendeid,
millega kohus saab suhtluskorda rikkuvat vanemat mõjutada. Samuti tuleb eelnõus
sätestada, kuidas täidetakse suhtluskorra kohtulahendeid õhtusel ajal, nädalavahetustel ja
riigipühadel. Kohtutäiturid ja lastekaitsetöötajad pole rahul, et nad peavad nädalavahetustel
tasuta töötama. Seetõttu on ette tulnud ka tööülesannetest keeldumist, mis paraku ei arvesta
laste huve.
Kui soovitakse, et suhtluse hooldaja oleks eriteadmistega inimene, tuleb selline nõue
kehtestada seadusega. Seadust on vaja täiendada ka suhtluse hooldaja volituste ja vastutuse
suurendamisel. Vanemate nõustamine ja last puudutavate kokkulepete sõlmimise
vahendamine peaks toimuma enne kohtusse pöördumist. Õiguskantsler ei pea põhjendatuks
rakendada suhtluskorda reguleeriva sunnimeetmena aresti, sest see kahjustab lapse huve
(jätab lapse ajutiselt ühe vanemata).

Perekodus viibiva lapse õigus suhelda oma vanematega
Küsimusele, kas perekodu võib keelata lapsel kohtuda oma bioloogiliste vanematega, vastas

õiguskantsler, et kui laps seesugust kohtumist soovib ja see on lapse parimates huvides, siis
ei tohi perekodu seda keelata. Lapse huvid ja arvamuse peab välja selgitama kohalik
omavalitsus kui lapse eestkostja. Omavalitsus, lapsevanem ja perekodu kui lapse hooldaja
peavad kokku leppima lapsele parima kokkusaamise koha. Pole välistatud, et selleks on
perekodu, ka siis, kui perekodu tegutseb perevanema isiklikus kodus. Perekodu on igal juhul
tegevusloa alusel tegutsev asutus.
Lastekaitseseadus sätestab, et asendushooldust pakkuv asutus peab toetama lapse ja tema
perekonna suhteid. Lapse ja vanema suhtlusõigus tuleneb lapse õiguste konventsioonist, mis
näeb ette, et lapsel on õigus tunda oma vanemaid. Ka vanemast lahutatud lapsel on õigus
säilitada vanemaga regulaarsed isiklikud suhted ja otsene kontakt, kui see ei ole vastuolus
lapse huvidega. Küll aga võib perekodu keelduda vanemat majja lubamast, kui vanem on
joobes või muul moel ohtlik. Sellisest olukorrast tuleb kindlasti teavitada ka kohalikku
omavalitsust. Samuti ei ole lapsevanemal õigust nõuda, et kohtumine toimuks igal juhul
perekodus. Kohtumispaiga valikul tuleb lähtuda lapse huvidest.

Lastekaitsetöö
Uurimistulemused näitavad, et lastekaitsetöö korraldus, tavad ja meetodid on Eesti linnades
ja valdades erinevad, kuid mõned probleemid on sarnased: eelkõige lastekaitsetöötajate
ülekoormatus ja läbipõlemise oht. Pole harvad olukorrad, kus lastekaitsetöötaja töötab
väljaspool tööaega (vt õiguskantsleri arvamust perekonnaseaduse, tsiviilkohtumenetluse
seadustiku ja täitemenetluse seadustiku muutmise kavatsuse kohta, p 6).
Lastekaitsetöötajad peavad eeskätt lahendama probleeme. Seevastu ennetustööks, mis
pikemas perspektiivis aitaks töökoormust vähendada, ei jää uuringu kohaselt piisavalt aega.
Lastekaitsejuhtumid on sageli emotsionaalselt äärmiselt kurnavad. Arvestades suurt
töökoormust ja emotsionaalset pinget ning ka avalikkuse kõrgeid ootusi ja keerulisemate
juhtumitega kaasnevat negatiivset avalikku tähelepanu, ei ole imestada, et inimesed ei pea
selles ametis kaua vastu ja töötajad vahetuvad sageli.
Lastekaitsetöötajaid motiveeriks kõrgem palk, ent rahast rohkemgi väärtustavad nad toimivat
meeskonnatööd ja tunnustust. Lastekaitsetöö iseärasustest tulenevalt vajavad ametnikud
pidevalt tagasisidet ja toetust. Seetõttu on oluline, et kõigil lastekaitsetöötajatel oleks
võimalus regulaarselt kolleegidega kohtuda ja juhtumeid arutada. Sotsiaalkindlustusameti
lastekaitseüksus peaks jätkama juhtumipõhiste arutelude korraldamist ning pakkuma

lastekaitsetöötajatele tuge ja nõustamist keeruliste juhtumite (sh rahvusvaheliste juhtumite)
lahendamisel. Abi oleks ka omavalitsuste paremast koostööst, näiteks lapsele ja perele
teenuste korraldamisel või selleks, et leida lastekaitsetöötajale puhkuse ajal asendaja.
Lastekaitsetöötajad tunnevad, et neil endil jääb juriidilisi teadmisi vajaka, mistõttu vajavad
nad senisest rohkem tuge linna- ja vallavalitsuse juristidelt.
Lastekaitsetöötajad lahendavad igal aastal tuhandeid juhtumeid, millest enamik laheneb
lapse ja pere jaoks positiivselt. Aasta-aastalt on suurenenud ka nende laste arv, kellega
seoses lastekaitsetöötajalt abi palutakse. 2018. aastal oli neid lapsi 9488. Edulood enamasti
uudiskünnist ei ületa, küll aga üksikud juhtumid, kui midagi on valesti läinud.
Lapsevanemad pöörduvadki õiguskantsleri poole siis, kui nad ei ole rahul linna või valla
lastekaitsetöötaja tegevusega. Enamasti puudutavad need kaebused lastekaitsetööd
vanematevahelises hooldusõiguse või suhtlusõiguse vaidluses.
Õiguskantsler leidis üht sellist avaldust lahendades, et Pärnu linn oli rikkunud
lastekaitseseaduse nõudeid, jättes enne kohtule arvamuse andmist lapsed ära kuulamata
ning laste huvid igakülgselt välja selgitamata. Pärnu Linnavalitsusele saadetud soovituses
selgitas õiguskantsler, et kohtumenetlusse kaasatud kohalik omavalitsus peab:
selgitama välja lapse parimad huvid vastavalt lastekaitseseaduse § 21 nõuetele;
kuulama lapse ära ning dokumenteerima temaga peetud vestluse;
koguma teavet lapse olukorra ning lapse ja vanemate suhete kohta, sh vajadusel
külastama kodu;
esitama kohtule neutraalse ja üksikasjaliku ülevaate lapse ja pere olukorrast, sealhulgas
soovitatavalt lapsega peetud vestluse protokolli või selle väljavõtte;
vältima kohtule esitatavates seisukohtades hinnanguid.
Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja kinnitas meedia vahendusel, et Pärnu
muudab lastekaitsejuhtumite menetlemise korda vastavalt õiguskantsleri soovitustele.

Lasteaed ja kool
Paljud õiguskantslerile saadetud küsimused hariduselu kohta olid seotud laste ja noorte
heaoluga lasteaias või koolis. Inimesed avaldasid muret turvalisuse puudumise, aga ka
õpetajate väheste pedagoogiliste oskuste pärast. Paljudest avaldustest võis välja lugeda ka
lapsevanemate kõrgendatud ootusi lasteaia ja kooli tegevuse või ka kohaliku omavalitsuse

toetuste suhtes.
Õppeasutused peavad laste ja noorte arengut toetama, et igaühel oleks võimalus ennast
teostada. See tähendab, et tuge tuleb pakkuda ka juhul, kui laps vajab lasteaias või koolis
tavapärasest erinevat lähenemist. Olgu selleks toeks õpetaja hea sõna, mõne mure
lahendamine või koolikeskkonna kohandamine õpilase vajadustele.

Alushariduse kättesaadavus
Küsimus alushariduse kättesaadavusest puudutab nii lasteaiakoha saamist kui ka lapse
lasteaiast väljaarvamist.
Õiguskantslerilt küsiti, kas vald peab rahaliselt toetama neid peresid, kelle alla kolmeaastane
laps käib eralasteaia lapsehoius. Lapsevanem soovis lapsele lapsehoidu eralasteaias, kellega
vallal ei olnud sõlmitud lapsehoiu kohatasu toetamise lepingut. Õiguskantsler vastas, et
kohalik omavalitsus peab võimaldama vanema soovil pooleteise- kuni seitsmeaastasele
lapsele koha teeninduspiirkonna lasteaias. Samas võib vallavalitsus asendada pooleteise- kuni
kolmeaastase lapse lasteaiakoha lapsehoiukohaga, kui lapsevanem sellega nõus on. Vald
otsustab, kas ta pakub perele kohta valla lasteaias või eralasteaias. Samuti võib vald valida,
missuguse eralasteaiaga ta teenuseosutamise lepingu sõlmib. Juhul kui kohalik omavalitsus ei
paku vanemale lasteaiakohta mõistliku aja jooksul, võib vanem pöörduda halduskohtusse.
Õiguskantslerilt paluti hinnangut, kas Jõgeva Vallavalitsuse kehtestatud lapse lasteaiast
väljaarvamise tingimused on kooskõlas koolieelse lasteasutuse seadusega. Vallas kehtinud
korra kohaselt võis lapse lasteaiast välja arvata juhul, kui laps on puudunud lasteaiast rohkem
kui kuu aega, vanem ei ole lapse puudumisest teatanud ning lasteaial ei ole õnnestunud
vanemaga ühendust saada, et küsida puudumise põhjust. Õiguskantsleri hinnangul saab valla
kehtestatud korda tõlgendada ja rakendada nii, et tulemus on õiguspärane. See tähendab, et
vald peab lapse väljaarvamise otsust tehes olema eelnevalt kindlaks teinud, et vanem lapsele
lasteaiakohta ei soovi. Jõgeva Vallavalitsuse kehtestatud kord sellist tõlgendust aga ei
toetanud. Arvestama peab esmajoones lapse õigusega alusharidusele. Seda ka juhul, kui
vanem ei ole lapse puudumise põhjustest lasteaeda teavitanud. Jõgeva Vallavalitsus tunnistas
oma määruses vastavad väljaarvamise tingimused kehtetuks.
Valla- või linnavalitsus peab lasteaiast väljaarvamise korda kehtestades arvestama seaduses
sätestatuga. Seaduse kohaselt võib lapse lasteaiast välja arvata juhul, kui laps läheb kooli või
vanema taotluse alusel. Mitmed valla- ja linnavalitsused on aga otsustanud, et lapse võib

lasteaiast välja arvata juhul, kui vanem on jätnud kohatasu kaks kuud maksmata. Samuti on
väljaarvamise tingimustena kehtestatud näiteks juhtumid, kui laps on lasteaiast puudunud
tervislike põhjusteta rohkem kui kaks kuud või vanem on korduvalt ja oluliselt rikkunud
lasteasutuse kodukorda. Õiguskantsler leidis, et lasteaiast väljaarvamise tingimused tuleb
üheselt mõistetavalt kehtestada seaduses, tagamaks laste huvide kaitse. Haridus- ja
Teadusministeerium nõustus õiguskantsleri seisukohaga, märkides, et sellega arvestatakse
alushariduse seaduse väljatöötamisel.

Puhkeaeg lasteaias
Õiguskantsleril paluti hinnata lasteaia puhkeaja korraldust. Alates neljandast eluaastast peab
lapsel olema võimalik valida lasteaias puhkeajal uinaku ja muu vaikse tegevuse vahel. Kui
vanem soovib, et tema laps saaks uinaku asemel midagi vaikselt teha (näiteks vaadata
raamatut, joonistada), peab lasteaed seda lubama. Niisuguse võimaluse peab lapsele andma
ka siis, kui seda on ruumipuuduse tõttu keeruline korraldada. Vaikselt voodis lebamise
kohustus ei anna lapsele võimalust valida muud vaikset tegevust. Selline nõue ei arvesta
lapse heaoluga. Loomulikult peab laps lõunauinakuks ettenähtud ajal tegutsema vaikselt, nii
et ta teisi ei segaks. Ka teistel lastel on õigus puhkeajale.

Tuge vajav laps lasteaias ja koolis
Õiguskantslerilt on mitmeid kordi palutud hinnangut kaasava hariduse rakendamise kohta
lasteaias ja koolis.
Õiguskantsler on lapsevanematele selgitanud, millised on lasteaia kohustused
käitumisprobleemidega lapse abistamisel. Koolides ja lasteaedades rakendatakse kaasava
hariduse põhimõtet. See tähendab, et üldjuhul käib erivajadustega, sh käitumisraskustega
laps teiste lastega ühes lasteaiarühmas või klassis. Erivajadusega lapse toetamine lasteaias on
meeskonnatöö, mille toimimise eest vastutab lasteasutuse juhataja. Pedagoogid peavad
hindama lapse käitumisprobleemide iseloomu ning tegema oma töös vajalikke kohandusi.
Lahenduste leidmisel võib takistuseks saada asjaolu, et probleemselt käituva lapse vanemad
ei tunnista oma lapse abivajadust. Sel juhul peaksid pedagoogid vanematele selgitama lapse
käitumisega seotud probleeme ja andma nõu pöörduda psühholoogi, psühhiaatri või muu
spetsialisti poole, kui see on nende arvates vajalik. Kui vanemad sellest hoolimata ei võta
midagi ette, tuleb lasteaial pöörduda linna või valla lastekaitsetöötaja poole ning teatada
lapse abivajadusest. Kui vanemad eiravad ka lastekaitsetöötaja ettekirjutusi ning kahjustavad

sellega oma lapse heaolu ja arengut, on lastekaitsetöötajal õigus pöörduda vanema
hooldusõiguse piiramiseks kohtusse.
Mitmed lapsevanemad on pöördunud õiguskantsleri poole murega, et kool on soovitanud
lapse erivajadustest lähtudes valida talle teine kool, kuigi lapsel on võimalik õppida ka
elukohajärgses koolis. Kuna koolid on kaasanud soovituse andmisse ka ametnikke, tunnevad
vanemad ennast survestatuna. Lapsele võib pakkuda teises koolis õppimise võimalust üksnes
siis, kui lapse elukohajärgses koolis sobivaid õppetingimusi ei ole. Õiguskantsler on teinud
koolidele ettepaneku muuta senist praktikat (vt 2018. ja 2019. aasta ettepanekut).
Kool peab lähtuma kaasava hariduse põhimõttest ja pakkuma õpilasele vajalikku tuge,
tagades seejuures kõigi koolis viibijate turvalisuse. Kuigi mõne õpilase käitumine võib
mõnikord tekitada ebaturvalise olukorra, tuleb mõista, et ka need õpilased ise vajavad abi.
Õpilase kohatule käitumisele tuleb kindlasti reageerida. Kool peab leidma lahenduse, mis
oleks hea nii tuge vajavale lapsele kui ka teistele lastele. Lahenduseks ei saa olla see, et
õpilane jäetakse kooliüritustele (jõulupidu, teatrietendused ja ekskursioonid) kutsumata.
Üks lapsevanem küsis õiguskantslerilt, kas koolil või kohalikul omavalitsusel on õigus nõuda
lapse kooliskäimise tingimusena seda, et laps võtaks ravimeid. Igaühel on õigus haridusele. Ei
tohi tekkida olukorda, kus koolikohustuslikku last ei võeta tema tervisliku seisundi tõttu kooli
või õpilasel ei võimaldata koolis käia, sest ta ei võta ravimeid. Samas peab vanem arvestama,
et lapsel tuleb terviseseisundi tõttu mõnikord taluda ebameeldivusi (nt uuringute tegemine
haiglas, et selgitada välja ravivajadus). Ka lapsega tegelevatel ekspertidel (nt arstil ja kooli
töötajatel) on kohustus hinnata lapse abivajadust ja vajaduse korral last aidata. Kui vanem ei
luba oma last aidata ja ohustab sellega lapse heaolu, on lapsega tegelevatel spetsialistidel
kohustus teavitada lapse elukohajärgset valla- või linnavalitsust või kohut. Lapse heaolu
tagamiseks võib kohus teha lapse kohta hooldusõigusest tulenevaid otsuseid, näiteks
kohustada vanemat viima lapse haiglasse uuringutele.

Õpetaja lapse arengu toetajana
Lasteaed ja kool peavad last ohustavaid olukordi ennetama (lastekaitseseaduse § 6). Otsuste
tegemisel tuleb silmas pidada lapse heaolu, mis tähendab ka lapse arengu toetamise nõuet
(vt lapse heaolu määratlust lastekaitseseaduse §-s 4).
Lapse hakkamasaamine lasteaias sõltub paljuski õpetaja töössesuhtumisest. Õiguskantslerilt
küsiti, kuidas on tagatud, et lasteaiaõpetajad ja neid abistavad töötajad arvestaksid laste

heaoluga. Õpetajatel peab olema kõrgharidus ning pedagoogilised teadmised ja oskused.
Nende oskuste hulka kuulub ka enda füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise ja heaolu
jälgimise, hindamise ja väärtustamise võime. See on aluseks, et lastel oleks lasteaias hea olla.
Õpetajaid abistavatele töötajatele ei ole kvalifikatsiooninõudeid kehtestatud, kuid ka nemad
peavad tagama oma käitumisega laste heaolu.
Õiguskantsler selgitas lapsevanemale, et lasteaiaõpetajate ettevalmistus ja teadmised peavad
olema sellised, mis võimaldavad neil valida asjakohased ning last austavad ja toetavad
kasvatusmeetodid. Lasteaiaõpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavust hindab lasteaia juht.
Õpetaja kutseoskusi tuleb direktoril hinnata regulaarselt: inimest tööle võttes, katseajal ja ka
edaspidi. Sisuliste järelduste tegemiseks tuleb õpetaja tegevust jälgida, teda vajaduse korral
juhendada ja nõustada. Koolieelse lasteasutuse seadus näeb ette, et lasteaed peab koostama
sisehindamise aruande, milles analüüsitakse õpetajate kompetentsust ja töö käigus tekkinud
probleeme.
Õpetaja on inimene, keda peab saama usaldada nii laps kui ka tema pere. Õiguskantslerilt
küsiti, millised on laste ja perede toetamise võimalused olukorras, kus laps on sattunud
õpetaja ahistamise ohvriks. Usaldus tähendab turvatunnet, mille kool peab looma, ennetades
last ohustavaid olukordi. Lastekaitseseaduse § 20 kohaselt ei tohi kooli või mõne muu
lasteasutuse direktor võtta õpetajana tööle inimest, kellel on keelatud lastega töötada.
Kool peab ka õppe- ja kasvatustegevuse kaudu toetama õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist,
sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, aidates sellega parandada õpilaste teadmisi enda
õigustest. Väära käitumise teadvustamine aitab kaasa turvalise koolikeskkonna loomisele. On
oluline, et noored oskaksid ja julgeksid väärkohtlemise korral abi otsida, näiteks rääkida
sellest kooli psühholoogile või helistada lasteabitelefonil.
Kui õpilane satub väärkohtlemise ohvriks, on tal õigus saada koolilt kaitset ja toetust. Kool
saab pakkuda õpilasele näiteks koolipsühholoogi abi või paluda last aidata Rajaleidja
psühholoogil. Ahistavast käitumisest võib lapsevanem teatada politseile, kes oskab anda
konkreetsele juhtumile õigusliku hinnangu.
Õpetaja ja kooli juhtkond peavad läbi mõtlema, kas kõik sammud on tehtud lapse huvides ja
kooskõlas seadusega. Direktor hindab, kas õpetajad ja neid abistavad töötajad tulevad tööga
toime. Vajaduse korral tuleb direktoril lõpetada töösuhe inimesega, kelle vaimne tervis või
pedagoogilised oskused ei ole lastega töötamiseks sobivad ning kes seetõttu võib ohustada

laste heaolu. Lasteaia või kooli tegevust saab hinnata hoolekogu, kohalik omavalitsus lasteaia
või kooli pidajana ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Lapsevanem lapse arengu toetajana
Lapsevanem osaleb koolielus mitmel moel. Mõnikord ei laabu aga suhtlus kooliga teineteist
mõistvas vaimus. Lapse heaolu toetamisel on samas oluline, et õpetaja ja lapsevanemad
teeksid koostööd. Kui üks või teine pool on eksinud, ei tähenda see veel, et edasine koostöö
on võimatu. Otstarbekas on koos arutada võimalikke lahendusi.
Lapsevanem pöördus õiguskantsleri poole, kuna ta ei olnud saanud koolidirektorilt vastust
oma kirjale. Vanemal on õigus saada koolilt teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase
õiguste ja kohustuste kohta. Teisalt peab ka lapsevanem tegema lapse heaolu tagamiseks
kooliga koostööd. Koostöö eeldus on omavaheline mõistev suhtumine. Klassiõpetaja oli
vanemale jaganud selgitusi ja pakkunud võimalusi tekkinud olukorda arutada, kuid selles ei
jõutud kokkuleppele. Vanem ei pidanud piisavaks ka klassiõpetaja kirjalikku vastust, mistõttu
ootas ta endiselt direktori kirja. Õiguskantsler leidis, et tekkinud olukorra lahendamiseks
tuleb osapooltel kokku saada, et vanem saaks veel vastamata küsimustele asjakohased
vastused.
Üks lapsevanem palus õiguskantsleril hinnata oma lapse koduõppe korraldamist. Laps oli
koduõppel vanema soovil. Koduõpe vanema soovil eeldab vanema suuremat vastutust ja
võimekust koostada koostöös kooliga oma lapsele individuaalne õppekava. Vanemaga
kokkuleppel võib ka kool ise koostada õpilasele individuaalse õppekava. Lapsevanem leidis, et
kool ei ole kokkulepetest kinni pidanud. Arusaadavalt võivad erinevad asjaolud kogumis
vanemat häirida, kuid konkreetsel juhul oli kool lahkhelid lahendanud ja arusaamatuste
pärast vanemalt vabandust palunud. Õiguskantsleri hinnangul on lapse huvides, et vanem ja
kool teeksid koostööd, sellesse peab panustama ka lapsevanem.
Õiguskantslerilt paluti selgitust, kas individuaalse õppekava koostamise aruteludel võib
vanemat asendada tema esindaja. Vanema ja kooli koostöös selgitatakse välja õpilase
vajadused ja huvid ning otsitakse õpilasele sobivaid lahendusi. Vanem peab ise oma lapse
hariduse üle otsustama, arvestades lapse võimete ja kalduvustega. Lapse esmane tugi on
vanem, kellel on kohustus ja õigus lapse eest hoolitseda ja teda kasvatada. Vanem ei saa
hooldusõigusest loobuda ega seda teistele üle anda. Vanema palvel võib mõnd
igapäevaküsimust lahendada keegi teine, kuid õppimisega seotud valikud ei ole

igapäevaküsimused, sest need mõjutavad lapse arengut püsivalt.

Õpilase õigus saada tagasisidet
Õiguskantslerilt on aastate jooksul palju küsitud kontrolltööde kavandamise korra kohta, mis
on sätestatud sotsiaalministri määruses. Õpilased on oma avaldustes välja toonud, et koolid
ei pea kinni määruses kehtestatud kontrolltööde kavandamise reeglitest. Samuti on juhitud
õiguskantsleri tähelepanu sellele, et määruses kasutatud kontrolltöö mõiste tekitab segadust
ning selle kohta kehtivad normid on aegunud.
Neist probleemidest ajendatuna saatis õiguskantsler 9. mail 2017 tervise- ja tööministrile kirja
, milles põhjendas, miks on vaja määrust muuta. Paraku pole määrust seni muudetud.
Kuna kontrolltööde korraldamise korra uuendamine viibib ilma sisulise põhjuseta, palus
õiguskantsler sotsiaalministril algatada määruse muutmine vähemalt selles osas, mis
puudutab kontrolltööde korraldamist.
Hindamine toetab õpilase arengut ja annab talle tagasisidet õppeaines edasijõudmise kohta.
Õpilane soovis teada, kas õpetajal on õigus panna talle puudulikku hinnet selle pärast, et ta
on tunnist mõjuva põhjuseta puudunud. Põhjuseta puudumise eest saab õpetaja alandada
õpilase käitumise ja hoolsuse hinnet. Hinne „1” tähendab, et õpilane ei ole õppeaines edasi
jõudnud. Puudumine võib küll põhjustada õppetöös mahajäämist, kuid tunnist puudumise
põhjal ei saa teha järeldust, et õpilase teadmised ja oskused on ebapiisavad.
Kui õpilane on puudunud või saanud töö eest negatiivse hinde, on tal õigus järele vastata, nii
nagu näeb ette kooli õppekava. Õiguskantsleril paluti hinnata Tallinna Kunstigümnaasiumi
järelevastamise korra õiguspärasust. Tallinna Kunstigümnaasium on jätnud õpilasele
järelevastamiseks aega kümme päeva. Õiguskantsleri hinnangul peab kool tähtaega
kehtestades arvestama aga ka sellega, et õpilasel ei ole alati võimalik kümne päeva jooksul
järele vastata (õpilane on näiteks pikalt puudunud). Eesmärk on, et õpilane omandaks
materjali nii hästi kui võimalik ega jääks oma teadmistes ja oskustes teistest maha.
Kui õpilane järele vastama ei lähe, võib õpetaja panna talle negatiivse hinde, sest õpilane ei
ole andnud võimalust enda teadmisi ja oskusi hinnata. Õigus järele vastata on ka juhul, kui
õpilane on puudunud tunnist põhjuseta, on töö tegemisel kasutanud ebaausaid võtteid või
on saanud tunnitöö või koduse töö eest mitterahuldava hinde.
Õiguskantsleril paluti hinnata kooli direktori käskkirjaga õpilasele tehtud noomituse

õiguspärasust. Õpilane esitas pärast puudumist kooli tulles arstitõendi. Direktori selgituse
kohaselt tehti õpilasele noomitus põhjuseta puudumiste eest, kuna käskkirja koostamise
hetkel olid puudumised põhjendamata. Lapsevanem ei täitnud kohustust teatada koolile
lapse puudumisest ja selle põhjustest puudumise esimesel õppepäeval. See ei tähenda, et
õpilane puudus koolist põhjuseta.
Kooli sotsiaalpedagoog hakkas lapsevanemaga ühendust otsima alles pärast seda, kui
õpilasele oli juba tehtud noomitus. Kool peab aga asuma õpilase puudumise põhjusi välja
selgitama kohe. Kui ei ole teada, kas õpilane puudus põhjusega või põhjuseta, ei ole alust ka
noomitust teha. Lapsevanema käitumist ei saa üle kanda lapsele, kes haiguse tõttu koolist
puudus.
Õpilasele hindeid pannes tuleb arvestada, et tegemist on isikuandmetega. Õiguskantsler
selgitas kooli direktorile, et klassitunnistus ja lõputunnistustele lisatav hinneteleht annavad
kokkuvõtvalt tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Seega on need õpilase isikuandmed,
millele juurdepääs kahjustaks oluliselt õpilase eraelu puutumatust. Õpilase hindeid on õigus
teada vanemal või eestkostjal. Teovõimeline õpilane võib kirjaliku taotluse alusel keelata
koolil teavitada hinnetest enda vanemat või eestkostjat. Põhjendatud juhtudel võib anda
õpilase hinnete kohta teavet ka teistele isikutele, näiteks kooli tugispetsialistile.

Toitlustamine lasteasutustes
Õiguskantsleril paluti hinnata Harku valla Alasniidu Lasteaia laste toitlustamise korda, mille
kohaselt kõik laste erimenüüga seotud kohustused olid jäetud lapsevanema kanda.
Lasteaed peab tervislikel põhjustel teisiti toituva lapse toitlustamist korraldades tegema
koostööd lapsevanemaga. Õiguskantsleri hinnangul ei saa koostööks pidada olukorda, kus
lapsevanem peab ise vastutama selle eest, et lapsel oleks talle sobiv toit vajaduse korral
kaasas. Kuigi lapse erimenüü eest on pandud vastutama lapsevanem, ei ole vanemal täielikku
kontrolli lasteaia toiduvaliku üle. Töötajate suure töökoormuse või erimenüü koostamise
oskuse puudumisega ei saa põhjendada lahendust, mis ei pruugi arvestada lapse heaoluga.
Alasniidu Lasteaed lubas muuta oma kodukorda ja avaldas lootust, et Harku vald leiab 2019.
aasta sügisel võimaluse tervislikel põhjustel teisiti toituvate laste toitlustamiseks erimenüü
alusel.
Õiguskantslerilt küsiti, kas Maarjamaa Hariduskolleegium võib lastel keelata kodust kaasa
toodud toidu söömist. Õiguskantslerile kirjutanud inimese peamine mure oli, et aktiivsetele ja

kasvueas noortele ei piisa neljast ettenähtud söögikorrast. Noored soovisid õhtuti süüa ka
kodust kaasa võetud toitu.
Õiguskantsler soovitas lasteasutusel pakkuda lastele lisatoitu. Lapsed on hariduskolleegiumis
ööpäevaringsel ülalpidamisel ning asutuse ülesanne on hoolitseda selle eest, et lastel oleks
piisavalt süüa. Kodust toodud toidu söömise reeglid soovitas õiguskantsler kindlaks määrata
õpilaskodu kodukorras. Koolil on õigus reguleerida õpilase elukorraldust õpilaskodu
kodukorras ja õpilased on kohustatud kodukorra reegleid täitma. Kodust toodud toidu
söömine on osa õpilase elukorraldusest, mida kinnine lasteasutus võib kodukorras
reguleerida, et toetada laste tervislikke eluviise ning tagada hügieen.

Turvaline koolitee
Mitu lapsevanemat on õiguskantslerile kirjutanud, et paljud koolibussid ja kohalikud
liinibussid, millega lapsed kooli sõidavad, ei ole piisavalt turvalised. Bussides puuduvad
turvavööd ning mõnel pool peavad lapsed asulavälisel teel sõitvates bussides istekohtade
puudumise tõttu püsti seisma. Turvavööde puudumist on ette heidetud ka neile bussidele,
millega lapsi ekskursioonile viiakse.
Sageli sõidavad lapsed kooli liinibussiga. Haridusseaduse kohaselt on kohalikel omavalitsustel
kohustus korraldada laste sõit kooli ja koolist koju. Sõit peaks olema võimalikult turvaline.
Kuigi tänapäeval võib pidada enesestmõistetavaks, et asulavälisel teel liiklevas bussis on
võimalik istuda ja kinnitada turvavöö, ei ole need tingimused alati täidetud. Küllalt paljudes
bussides puuduvad turvavööd, sest bussid on väga vanad või on tegu linnaliini tüüpi
bussidega, mis on mõeldud peatuma lühikeste vahemaade tagant ning milles sõidetakse
sageli püsti seistes. Selliste bussidega sõidetakse ka maanteedel, kus sõidukiirus on suurem
kui asulas, ehkki seadus näeb ette, et seisvate reisijatega buss ei tohi asulavälisel teel sõita
kiiremini kui 60 kilomeetrit tunnis (liiklusseadus, § 15 lg 1 p 7).
Seadus ei ole reguleeri, kas maanteel sõitvas bussis peavad olema turvavööd. Liiklusseadus
sätestab üksnes nõude, et kui sõidukis on turvavöö, tuleb see kinnitada (liiklusseaduse § 30 lg
1). See tingimus kehtib ühtmoodi nii liiniveol (nt koolibussid, vallaliinid, maakonnaliinid,
kaugliinid) kui ka tellimus- ehk juhuveol (nt ekskursioonibussid). Seevastu laste bussis
seismise keeld kehtib üksnes juhuveol (liiklusseaduse § 36 lg 3). Niisiis ei keela seadus
sõidutada seisvaid lapsi koolibussiga või kohaliku liinibussiga.
Kuivõrd seadusega on jäetud asulavälisel teel sõitvate koolibusside ning kohalike liinibusside

turvanõuded kohalike omavalitsuste kehtestada, palus õiguskantsler laste sõidutingimustest
ülevaadet kohalikelt omavalitsustelt.
Ülevaate koostamise ajaks oli õiguskantslerile vastuse saatnud 59 omavalitsust.
Mitmed vallad on juba hoolitsenud selle eest, et nende lapsed saaksid liini- ja koolibussis alati
istekoha ning võiksid kinnitada turvavöö. Niisugused vallad on näiteks Hiiumaal, Saaremaal,
Viljandimaal, Võrumaal (Rõuge, Võru ja Setomaa vald), Järvamaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal
(Tapa ja Haljala vald), Harjumaal (Kiili vald), Jõgevamaal (Jõgeva ja Mustvee vald), Raplamaal
(Märjamaa vald), Ida-Virumaal (Jõhvi vald), Pärnumaal (Häädemeeste ja Saarde vald) ning
Tartumaal (Elva, Kambja, Nõo ja Peipsiääre vald). Ka Toila vald on koolibussidele kehtestanud
turvavööde nõude, kuid valla kontrollimisel selgus, et vedaja on mõnel liinil nõuet rikkunud.
Mitu valda (nt Tartu vald Tartumaal, Rakvere ja Viru-Nigula vald Lääne-Virumaal, Antsla vald
Võrumaal) kinnitasid, et edaspidi seatakse bussihangete korraldamisel tingimuseks
turvavööde olemasolu ning arvestatakse eeldatava sõitjate arvuga. Lisaks andis mitu valda
teada, et bussijuhtidel tuleb jälgida ja lastele meelde tuletada turvavöö kinnitamise kohustust.
Ehkki Harjumaa valdade kohalikel liinidel ja õpilasliinidel sõidavad enamasti turvavöödega
varustatud bussid, on suureks probleemiks see, et inimesed peavad tipptunni ajal bussis
püsti seisma, sest kõigile sõitjatele istekohti ei jätku. Peaaegu kõik Harjumaa vallad (v.a Kiili
vald, kus sõitjad saavad bussis istuda) on märkinud, et suurema istekohtade arvuga busse ei
ole võimalik liinidele saata, sest suurematel bussidel pole ruumi manööverdamiseks ega
tagasipööramiseks. Samasuguse probleemiga on silmitsi Kohila vald Raplamaal. Need vallad
on nentinud, et lisabusside jaoks tuleb leida lisaraha.
Õiguskantsleri kirjale vastanud linnad ja vallad peavad sõitjate turvalisust tagavate nõuete
kehtestamist üldjuhul oluliseks. Turvavööde olemasolu ja kõigile reisijatele istekoha tagamist
ei peeta vajalikuks juhul, kui tegemist on linna või linnalähedase piirkonnaga (nt Viimsi vald,
Tallinn), kus vahemaad peatuste vahel on lühikesed, ehkki buss sõidab osaliselt ka
asulavälisel teel. Paar valda andsid teada, et piirduvad kindla kategooria sõidukitele seadustes
ja määrustes seatud ohutus- ja turvanõuetega ega pea vajalikuks lisanõudeid kehtestada.
Mõni omavalitsus leidis, et turvavööde nõue ja bussis püsti seismise keelamine on olulised
küsimused, mida peaks reguleerima seadusega.
Õiguskantsler tegeleb teemaga edasi. Vaja on analüüsida, mida saaks veel teha, et laste
koolitee oleks turvalisem. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium vastas

õiguskantslerile, et ei kavanda seadusemuudatust, mis teeks turvavööde olemasolu lapsi
asulavälisel teel sõidutavates bussides kohustuslikuks või mis keelaks samades bussides
vedada püsti seisvaid lapsi. Ministeerium leiab, et Eesti ühistransport on piisavalt turvaline,
sest bussidega juhtub liiklusõnnetusi üsna harva. Samuti peab ministeerium niisuguste
nõuete kehtestamist rakenduslikult võimatuks.
Mõistagi on liiklusõnnetuse korral ohus kõik reisijad, mitte ainult lapsed. Sel juhul tuleks
küsida, miks ei võiks kehtestada nõudeid, mis suurendaksid kõikide bussireisijate
sõiduohutust.
Paljud kohalikud omavalitsused on siiski suutnud teha seda, mida ministeerium peab
rakenduslikult võimatuks. Kui vald on kehtestanud kooli- või kohalikus bussis turvavööde
nõude, siis jälgib bussijuht ka seda, et turvavööd kinnitataks. Põhiküsimus on, kust leida
lisaraha, et muuta koolibussid ja kohalikud liinibussid turvalisemaks. See küsimus on
kerkinud eelkõige linnalähedastes valdades, mille elanike arv on viimastel aastatel oluliselt
kasvanud.

Kohalike omavalitsuste toetused
Kohalike omavalitsuste pakutavad toetused on peredele väga olulised. Õiguskantslerilt küsiti,
kas pärast kohalike omavalitsuste ühinemist peab uus kohalik omavalitsus endiselt hüvitama
õpilase ühistranspordi- ja koolilõunakulud, kui laps õpib teise omavalitsuse koolis. Õpilaste
transpordi- ja koolilõunatoetus on kohaliku omavalitsuse vabatahtlikult kehtestatud
soodustus. Samuti on kohalikul omavalitsusel õigus muutunud oludest lähtudes õigusakte
muuta. Seda ka siis, kui mõnele inimesele muutub olukord senisest ebasoodsamaks.
Kohalik omavalitsus peab tagama lapsele võimaluse omandada põhiharidus üldjuhul tema
elukohajärgses ja kohaliku omavalitsuse enda peetavas koolis. Seejuures tuleb omavalitsusel
korraldada õpilastele sõit kooli ja tagasi. Kohalikul omavalitsusel on õigus otsustada, kas ja
kui suures ulatuses ta õpilase ühistranspordikulud hüvitab. Koolis peab olema korraldatud
õpilaste toitlustamine ja riigieelarves on ette nähtud toetus, millega kaetakse munitsipaal- ja
erakoolis statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste koolilõunakulud.
Kohalik omavalitsus ei pea katma riigi toetusest puudujäävat osa. Kohalik omavalitsus võib
koolitoidutoetust maksta ka näiteks vajaduse kohaselt, olenevalt pere sissetulekust.
Õiguskantslerilt küsiti, kas vanemal tuleb huviringi osalustasu maksta ka siis, kui laps ringi
töös ajutiselt ei osale. Kui lapsele oli tagatud huviringis osalemine ka sel ajal, kui ta seal ei

käinud, ei ole osalustasu maksmise kohustus puudutud aja eest vastuolus lapse huvidega.
Tuleb silmas pidada, et kohalik omavalitsus arvestab huviringi kulude katmisel vanemate
igakuise osalustasuga. Mõne lapse puudumisest hoolimata tund siiski toimub ja kohalik
omavalitsus teeb huviringi korraldamiseks kulutusi. Kohalik omavalitsus võib osalustasu
kehtestades määrata ka juhud, mil vanemad osalustasu maksma ei pea: näiteks kui lastel on
koolivaheaeg, juunist augustini. Kui muid aluseid kehtestatud ei ole, peab vanem last
huviringi registreerides lähtuma kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrast ja maksma
osalustasu ka selle korra eest, kui laps puudus.

Õpilaste õiguste piiramine kutseõppeasutuses
Õiguskantslerilt on mitmel korral küsitud, kas kutseõppeasutus võib kehtestada koolielu
paremaks korraldamiseks erinevaid nõudeid. Koolipere turvalisuse ja tervise kaitse
tagamiseks peab kool kehtestama käitumisjuhised ning võimalikud mõjutusmeetmed, kui
juhiseid ei täideta.
Igaühel on õigus ennast vabalt teostada, kuid seejuures tuleb austada ja arvestada teiste
inimeste õigusi ja vabadusi ning järgida seadust. Näiteks tuleb õpilasel täita kooli kehtestatud
praktiliste tundide ohutus- ja hügieeninõudeid, et tagada enda ja teiste ohutus.
Kutseõppeasutused on oma õppekorralduseeskirjas ette näinud reeglid selleks puhuks, kui
õpilane oma käitumisega ohustab koolipere turvalisust sedavõrd, et ta tuleb koolist välja
arvata. Kutseõppeasutuse seaduses on aga õpilase koolist väljaarvamise tingimused
reguleeritud ebapiisavalt. Seetõttu tegi õiguskantsler haridus- ja teadusministrile ettepaneku
seadust täiendada. Haridus- ja teadusminister nõustus ettepanekuga ja lubas leida sobiva
lahenduse esimesel võimalusel.
Õpilaste õigusi riivab õpetaja antud korraldus anda telefonid kontrolltöö ajaks hoiule.
Õiguskantsler hindas selle nõudmise õiguspärasust. Õpetaja otsustas, et kontrolltöö saavad
teha need õpilased, kes täidavad tema korralduse anda telefon töö tegemise ajaks hoiule.
Seda nõudes soovis õpetaja välistada mahakirjutamise. Kooli sisekorraeeskirja kohaselt ei
tohi õpilased koolis õpetaja loata mobiiltelefoni kasutada. Telefoni kasutamise keeld ja selle
hoiule andmise nõue ei ole aga sama sisuga korraldused. Õiguskantsler rõhutas, et telefoni
hoiule andmise korraldus peab tuginema õiguslikule alusele. Koolil on õigus vajaduse korral
kehtestada sisekorraeeskirjas telefoni hoiule andmise nõue, mida õpilased ja õpetajad
peavad järgima. Nõude kehtestamine peab olema põhjendatud.

Lapsed ja tervis
Tervishoiutöötajad on kohtumistel õiguskantsleri nõunikega sageli küsinud, mis vanusest
alates võib laps teha ise oma tervist puudutavaid otsuseid. Niisugune küsimus võib tekkida
näiteks siis, kui on vaja nõusolekut lapse vaktsineerimiseks või psühhiaatriliseks raviks.
Seetõttu analüüsis õiguskantsleri ametkond kehtivaid õigusakte ja koostas lapsele
tervishoiuteenuse pakkumisega seotud õiguslike aspektide kohta infomaterjalid. Koostatud
juhenditega („Lapspatsiendi teavitatud nõusolek“, „Lapsesõbralik tervishoid. Infoleht lapsele“,
„Lapsesõbralik tervishoid. Infoleht täiskasvanule“) võib tutvuda õiguskantsleri veebilehel.

Alaealise patsiendi nõusolek raviks
Riigikogu on jätnud arsti hinnata, kas konkreetne laps või noor on nii küps, et suudab enda
ravi üle iseseisvalt otsustada. Nimelt sätestab võlaõigusseadus põhimõtte, et lapspatsiendile
kuuluvad patsiendiõigused niivõrd, kuivõrd ta on võimeline poolt- ja vastuväiteid
vastutustundeliselt kaaluma. Sarnaselt on see reguleeritud ka mitmes teises Euroopa riigis,
näiteks Austrias, Saksamaal, Belgias ja Rootsis.
Kui tervishoiutöötaja hinnangul on laps kaalutlusvõimeline, annab raviks või protseduuri
tegemiseks nõusoleku laps. Sellisel juhul ei saa vanem teha lapse eest tema tervist ja ravi
puudutavat otsust. See reegel kehtib enamiku terviseküsimuste puhul – olgu selleks
vaktsineerimine, hambaravi või perearsti konsultatsioon. Erandiks on laste psühhiaatriline
ravi, mille puhul seadus nõuab, et peale lapse nõusoleku on alati vaja ka vanema nõusolekut.

Alaealise psühhiaatriline ravi
Seadus ei võimalda praegu ühelgi juhul anda alaealisele ilma vanema nõusolekuta
psühhiaatrilist abi. Mõistagi tuleb üldjuhul kaasata vanemad, ent on erandeid, mil see ei ole
alaealise huvides (laps on näiteks perevägivalla ohver) või ei ole võimalik (lapsevanem on
näiteks sõitnud välismaale). Neil juhtudel ei saa õigeaegselt aidata näiteks depressiooni,
söömishäire või sõltuvuse käes kannatavat 17-aastast noort, kes on abi saamiseks ise
psühhiaatri poole pöördunud, kelle abivajadus on meditsiiniliselt põhjendatud ja kes on
psühhiaatri hinnangul nõusoleku andmiseks piisavalt küps.
Õiguskantsler palus sotsiaalministril kaaluda psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmist
selliselt, et piisavalt küpsel ja kaalutlusvõimelisel alla 18-aastasel noorel endal oleks õigus

anda teavitatud nõusolek psühhiaatrilise abi saamiseks. Samuti palus õiguskantsler sätet
täpsustada nii, et psühhiaatritele, lastele ja nende vanematele oleks üheselt selge ja
arusaadav, kuidas toimitakse nende lastega, kes ei ole veel piisavalt küpsed, et anda
psühhiaatrilise abi korraldamiseks teavitatud nõusolekut.
Sotsiaalminister nõustus õiguskantsleri põhjendustega ning lubas arvestada õiguskantsleri
ettepanekuga psühhiaatrilise abi seaduse muutmisel.

Hambaarst koolis
Üks lapsevanem küsis õiguskantslerilt, kuidas peaks olema koolis korraldatud laste
hammaste kontrollimine. Selgus, et kool jättis vanemale laste hammaste kontrollist õigeks
ajaks teatamata, mistõttu ei olnud lapsevanemal võimalik kontrollist loobumisest koolile
teada anda.
Õiguskantsler selgitas koolile, et kooliõde peab lapsevanemaid lapse hammaste kontrolli
vajadusest teavitama. Hammaste kontrollimine ei kuulu koolitervishoiuteenuse hulka. Vanem
vastutab selle eest, et lapse hambaid kontrollitaks. Perekonnaseaduse kohaselt on vanem
lapse seaduslik esindaja. See tähendab, et vanem tegutseb oma lapse nimel ja esindab oma
last kõigis teda puudutavates küsimustes. Seetõttu tuleb lapsevanemat ja last hammaste
kontrolli võimalusest teavitada õigel ajal, et lapsevanemal oleks võimalik oma nõusolekust või
keeldumisest teada anda. Vanemal on õigus oma lapsele hambaarsti valida.
Direktor selgitas, et kool on juhtunust järeldused teinud ja edaspidi teavitatakse
lapsevanemaid hammaste kontrolli võimalusest varakult.

Laste andmete kaitse
Laste andmete kaitse koolides ja lasteaedades
Õiguskantslerini jõudis teave, et Eesti koolide haldamise infosüsteemis olid avalikkusele
vabalt kättesaadavad laste isikuandmeid sisaldanud dokumendid.
Selleks et sarnaseid olukordi ära hoida, pöördus õiguskantsler kõigi lasteaedade ja koolide
poole palvega olla laste andmete töötlemisel äärmiselt hoolikad. Õiguskantsler rõhutas, et
seadusega on keelatud laste tervist, puuet, erivajadust, õppeedukust, käitumist, arengut, pere
toimetulekut ja koduseid olusid jm isiklikku kirjeldavate andmete sattumine kõrvaliste isikute

kätte. Samad põhimõtted kehtivad ka koolide ja lasteaedade töötajate ning lapsevanemate
andmete töötlemisel.
Õiguskantsler juhtis tähelepanu dokumentide vormistamisele ja tõi välja dokumentidele
juurdepääsu piirangute alused. Ta rõhutas, et dokumendiregistri avalikus vaates ei avaldata
juurdepääsupiiranguga dokumendi pealkirjas inimese nime ega muud teavet, mille järgi saab
aru, kellest on dokumendis juttu.

Lapse terviseandmete kaitse
Õiguskantsleri poole pöördus lapsevanem murega, et teda ei ole teavitatud koolis tehtud
hammaste kontrolli tulemustest.
Pärast kontrolli annab hambaarsti õde koolisekretärile teada neist õpilastest, kes vajavad
hambaravi. Kooli sekretär annab selle info edasi klassijuhatajale ja too teavitab lapsevanemat.
See tähendab, et lapse terviseandmetega puutub kokku vähemalt kaks inimest, enne kui info
vanemani jõuab.
Õiguskantsler selgitas koolile, et laste hammaste kontroll on tervishoiuteenus.
Tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiuteenuse osutamisel osalevad isikud peavad hoidma
saladuses neile tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid patsiendi ja tema
terviseseisundi kohta. Seetõttu tuleb hambaarstil anda infot lapse hammaste kontrolli
tulemustest otse lapsevanemale. Koolil ei ole õigust niisugust infot saada ega vahendada.
Sama selgitas õiguskantsleri nõunik ka koolis laste hambaid kontrollinud hambaarstile.

Õpilase pereelu arutamine lapsevanemate meililistis
Õiguskantslerilt küsiti, kas kool rikkus isikuandmete kaitse reegleid, kui klassijuhataja ja
õppejuht saatsid klassi lapsevanemate meililisti kirjad, mis puudutasid ühe lapse ja tema pere
probleeme. Kuigi pedagoogid ei maininud oma postitustes õpilase nime, oli kirjade saajatel
võimalik aru saada, kellest oli jutt. Õiguskantsler leidis, et pedagoogid oleksid saanud
olukorra lahendada teisiti, ülejäänud lapsevanemaid kaasamata. Kool eemaldas vestluse
meililistist ja klassijuhataja palus vanematelt vabandust.

Lapsed tegeliku kasusaajana
Rahapesu tõkestavad normid nõuavad kohustatud isikutelt (nt pangad) oma klientide ja nn
tegelike kasusaajate tundmist. Sel eesmärgil tuleb klientidel avalikustada tegeliku kasusaajana

füüsiline isik, kes teeb oma mõju ära kasutades tehingu või toimingu või omandab muul viisil
kontrolli tehingu, toimingu või teise isiku üle ja kelle huvides või kasuks tehing või toiming
tehakse.
Õiguskantsleri poole pöördus kontserni kuuluva ühingu juhatus, kuna seaduse kohaselt
tuleks kontserni kuuluva sihtasutuse tegeliku kasusaajana määratleda sihtasutuse
soodustatud isikuteks olevad alaealised.
Õiguskantsler leidis, et alaealised ei saa oma mõju ära kasutades tehingut või toimingut teha
ega muul viisil kontrolli teostada. Alaealistel isikutel on tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 8
lõike 2 kohaselt piiratud teovõime, mistõttu on neil üldjuhul seaduslik esindaja. Kuna
alaealine ei saa ilma seadusliku esindajata tehingut või toimingut teha ega muul viisil kontrolli
teostada, saab tegelikuks kasusaajaks ehk tegelikuks kontrolli teostajaks olla üksnes seaduslik
esindaja. Niisiis ei ole alaealiste tegeliku kasusaajana käsitamine üldjuhul eesmärgipärane ega
põhjendatud, mistõttu ei ole põhjendatud ka nende andmete avalikustamine. Alaealiste
andmete avalikustamiseks peab vajaduse korral andma nõusoleku nende seaduslik esindaja.

Laste ja noorte töö
Õiguskantslerilt on mitmel korral küsitud laste ja noorte töötamise võimaluste kohta.
Õiguskantsler on selgitanud, et ea- ja jõukohane töö, mida noor saab teha ohututes
tingimustes, on lubatud ja igati soositud.
Laste töötamist reguleerib peamiselt töölepingu seadus ja selle alusel antud määrused. Neis
õigusaktides kehtestatud reeglid tuginevad paljuski ühiskonnas kokkulepitud väärtustele.
Töölepingu seadus võimaldab lastel tööd teha tingimustel, mis lähtuvad lapse vanusest,
koolikohustusest ja sellest, kas parasjagu on kooliaeg või vaheaeg.
Laste töötamine ei ole keelatud, kuid nooremate laste töötamisele on seatud suuremad
piirangud. Piirangute eesmärk on kaitsta laste tervist ning võimaldada neile piisavalt aega
õppimiseks, puhkamiseks ja huvitegevuseks.

Selleks et soodustada töökogemuse saamist, on viimastel aastatel alaealiste töötamise
nõudeid muudetud paindlikumaks. Näiteks võivad 13-aastased ja vanemad noored
koolivaheajal töötada seitse tundi päevas ja 35 tundi nädalas. Kutseõppes praktikat tegev
vähemalt 15-aastane noor ja koolikohustuse täitnud noor võib töötada täistööajaga, s.t
kaheksa tundi päevas ja 40 tundi nädalas.
Töölepingu seadusega ei reguleerita kodutöid ega töötamist koduses majapidamises. Seadus
ei keela anda lastele kodus jõukohaseid töid, näiteks nõudepesu ja koristamine. Vastupidi,
perekonnaseadus sätestab vanemate abistamise kohustuse. Seadus näeb ette, et kuni laps
elab koos oma vanematega ja need teda kasvatavad või ülal peavad, tuleb tal oma võimete ja
võimaluste kohaselt vanemaid koduses majapidamises abistada.
Alaealiste töötamise reeglid on alati kompromiss, sest need on kehtestatud kaht võrdselt
olulist eesmärki silmas pidades. Töötamise reeglid peavad ühest küljest toetama laste
aktiivsust, soovi saada töökogemust ja teenida endale ise taskuraha ning teisest küljest
kaitsma lapsi üle jõu käiva ja ohtliku töö eest. Võib arutada mõne üksiku normi muutmise
vajaduse üle, kuid ei saa väita, et Eesti seadused piiraksid laste töötamist ebamõistlikult või et
vaja oleks põhimõttelisi muudatusi.
Eri vanuses lastele sobilike tööde, tööaja ja töötingimuste kohta võib lugeda põhjalikke
selgitusi Tööinspektsiooni veebilehelt ja portaalist Tööelu.

Treenerina töötamise piirangud
Õiguskantsleri poole pöördus inimene, kes ei saanud varasema karistuse tõttu osaleda
jalgpallitreenerite koolitusel, sest koolitusel õpetati lastega tegelevaid treenereid ning
koolituse ajal toimusid praktilised treeningud lastega.
Õiguskantsler leidis, et koolitusele mittelubamine oli põhjendatud, kuna lapsed on riigi erilise
kaitse all ja põhiseadus lubab põhjendatud juhtudel piirata tegevusala, elukutse või töökoha
valikut. Nii näiteks võib kehtestada teatud tegevusaladele kvalifikatsiooninõuded (nt arstid,
kohtunikud, advokaadid), kogemusnõuded või ka keelenõuded (nt piisava eesti keele oskuse
nõue). Samuti võib kehtestada teatud süütegude eest karistatud inimestele konkreetsetes
valdkondades tegutsemise keelu. Sel põhjusel on riik lastekaitseseadusega kehtestanud
teatud kuritegude eest karistatud isikutele piirangud lastega tegelemisel. Piirangute eesmärk
on kaitsta laste isikupuutumatust, tagada nende julgeolek ja ennetada laste võimalikku

väärkohtlemist.

Ennetus ja edendus
Õiguskantsleri ülesanne on ka laste õigusi tutvustada ja tugevdada laste positsiooni
ühiskonnas aktiivsete osalejatena. Õiguskantsler koostab lasteombudsmanina lapse õiguste
kohta analüüse ja uurimusi ning annab nende põhjal soovitusi laste olukorra parandamiseks.
Lasteombudsman esindab laste huve õigusloomeprotsessis ning korraldab lapse õigusi
käsitlevaid koolitusi ja seminare.
Et julgustada ja toetada lapsi oma õigusi ja kohustusi lahti mõtestama, on Õiguskantsleri
Kantselei juurde asutatud lasteombudsmani nõuandev kogu, kuhu kuuluvad laste- ja
noorteorganisatsioonide esindajad. Ülevaateperioodil arutati lasteombudsmani nõuandvas
kogus laste ja noorte õigusi digimaailmas ja tervishoius.
Õiguskantsleri Kantselei liitus ülevaateperioodil Euroopa Lasteombudsmanide Võrgustiku
(ENOC) projektiga „Let’s Talk Young!“. Selle eesmärk on anda lastele ja noortele võimalus
kaasa rääkida neid puudutavatel teemadel. Igal aastal keskendub projekt eri teemale. Sel
aastal räägiti laste ja noorte õigustest digimaailmas. Eestist osales projektis üksteist 12–17aastast noort. Projekti õnnestumisele aitas kaasa Lastekaitse Liit. Noored külastasid Telia
maja, Eesti Filmimuuseumi, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni
instituuti ja osalesid Rahvusraamatukogu teematunnis „Libastudes libauudistele“. Tartu
Ülikooli meediauuringute professor Andra Siibak rääkis, mida saab noorte ja interneti kohta
teada teadusuuringutest. Politseinik Maarja Punak tutvustas veebikonstaablite tööd.
Kohtumiste põhjal koostasid noored oma soovitused, kuidas tagada laste ja noorte õigused
digimaailmas. Rõhutati, et noored ei tohiks digimaailmas kogetud probleemidega üksi jääda,
vaid peaksid neist rääkima vanematele, mõnele teisele täiskasvanule või sõbrale, pöörduma
veebikonstaabli poole või helistama lasteabitelefonil. Noored vajavad oskusi digimaailmas
toimetulekuks, mida tuleks õpetada koolis juba varakult ja mänguliselt. Juhendajate abiga
valmis projekti tegevusi kokku võttev videoklipp ja noorte endi mõtteid väljendav
sotsiaalreklaam. Kaks noort osalesid ENOC-i noorte nõuandjate kohtumisel Brüsselis, et
tutvustada Eesti noorte soovitusi. Mitme riigi noorte arvamuste põhjal koostasid Euroopa
lasteombudsmanid ettepanekud rahvusvahelistele organisatsioonidele ja oma riigi
otsustajatele.
Õiguskantsleri nõunikud korraldasid mitu lapse õigusi käsitlenud koolitust ning pidasid

loenguid lasteaedades ja koolides. Nõunikud selgitasid lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatele laste
hooldus- ja suhtlusõigust ning laste perest eraldamist reguleerivaid norme ning
rahvusvahelisi soovitusi.
Lapspatsiendi teavitatud nõusolekut puudutavate ettekannetega esineti lastearstidele ja
perearstidele. Õiguskantsleri nõunikud osalesid ka mitmel Tallinna Lastehaigla eetikakomitee
istungil. Kohtuti lastearstide, perearstide, naistearstide ja patsientide esindajatega, et saada
tagasisidet Õiguskantsleri Kantselei koostatud juhenditele.
Pimedate Ööde festivali laste- ja noortefilmide (Just Film) kavas oli laste õiguste eriprogramm,
mis valmis koostöös Just Filmi, õiguskantsleri, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi,
Politsei- ja Piirivalveameti ja Lastekaitse Liiduga. Traditsiooniks saanud laste õiguste
programm linastus juba kaheksandat korda. Valitud filmide linastustele järgnesid arutelud,
kus eksperdid ja tuntud inimesed arutasid nähtut koos vaatajatega. Lapse õiguste programmi
filme käis kahe nädala jooksul vaatamas 3373 filmisõpra.
Lasteombudsman saab aidata ühiskonda lapsesõbralikumaks muuta veel sel viisil, et
tunnustab häid inimesi, kes on teinud koos lastega või laste heaks midagi silmapaistvat. Laste
huvide eest seisvate organisatsioonide ellu kutsutud tunnustusüritus „Lastega ja lastele“
toimus 2019. aastal kuuendat korda. Lastekaitsepäeval tunnustasid Vabariigi President ja
õiguskantsler neid, kes on oma uute algatuste või pikemaajalise tegevusega oluliselt
panustanud laste heaolusse.

Kontrollkäigud lasteasutustesse
Õiguskantsler kontrollis Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite
osakonda ning Viljandi Haigla Psühhiaatriakliiniku lastepsühhiaatria osakonda.
Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku arstid nimetasid oma valdkonna püsivate
probleemidena lastepsühhiaatrite nappust ning pikki ravijärjekordi.
Väärib tunnustust, et mõlema külastatud haigla töötajad teevad tihedat koostööd patsientide
vanemate ja eestkostjatega. Õiguskantsleri arvates peaks raviotsuste tegemisse senisest
rohkem kaasama noorukeid endid. Kui on vaja, tuleb neile korduvalt selgitada nende haiguse
olemust ning anda võimalus (kui nende terviseseisund seda lubab) ravilepingule ka ise alla
kirjutada. Juhul kui laps soovib haiglast lahkuda, kuid arstide hinnangul vajab ta oma seisundi
tõttu endiselt haiglaravi, peab haigla pöörduma tahtest olenematu ravi kohaldamiseks

kohtusse.
Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku patsientidel peab olema võimalik
tualettruumi ust lukustada, ent meditsiinipersonal peab saama hädajuhtumi korral ka ruumi
siseneda. Lastele tuleb anda võimalus vanemate ja eestkostjatega privaatselt suhelda.
Telefonivestlused ei peaks toimuma personali juuresolekul. Jälgida tuleb, et ka ravimite abil
ohjeldamine oleks alati korrektselt dokumenteeritud.
Õiguskantsler palus haiglatel pöörata rohkem tähelepanu laste ajaveetmise võimalustele.
Näiteks võiks luua neile paremad võimalused sportida või lubada piiratud aja jooksul
internetti kasutada (nt arvutitega õppeklassis). Vajaduse korral võib näiteks tõkestada pääsu
ebasobivale ja noorukeid häiriva sisuga veebilehele või anda ligipääs vaid valitud
veebilehtedele.

Sotsiaalne turvalisus
Põhiseaduse peamine alustala on inimväärikuse põhimõte. See väljendub muu hulgas riigi

kohustuses tagada inimväärne elu kõigile ühiskonnaliikmetele. Erilist tähelepanu tuleb
pöörata neile, kes kõrvalise abita toime ei tule. Piisavat ja vajalikku abi peavad inimesele
pakkuma tema pereliikmed, aga ka riik ja kohalik omavalitsus.
Vaesuse, tõrjutuse ja sageli hoolimatuse tõttu või kõigi nende koosmõjul on paljude meie
kaaskondsete igapäevane elu-olu vähem väärikas, kui see ühes Euroopa arenenud riigis
olema peaks. Seetõttu püsivad sotsiaalse turvalisuse probleemid õiguskantsleri teravdatud
tähelepanu all. Tegevusväli on selles valdkonnas väga lai – alustades üksikule vanainimesele
määratava toetusega ning lõpetades riigi ja omavalitsuse ülesannete (ja ressursside)
jaotusega sotsiaalhoolekandeteenuste tagamisel.

Majanduslik toimetulek
Alates 2017. aastast maksab riik üksi elavale pensionärile kord aastas 115 euro suurust
toetust. Seda saavad automaatselt kõik vanaduspensioniikka jõudnud inimesed, kelle pension
ei ületa 1,2-kordset keskmist vanaduspensioni ning kes elavad rahvastikuregistri andmete
kohaselt üksinda. Muude sissetulekute olemasolu ega üksi elamise fakti riik ei kontrolli.
Ka lõppenud ülevaateaastal tuli õiguskantsleril lahendada puudulike või ebatäpsete
aadressiandmete tõttu toetusest ilma jäänud pensionäride muresid. Ruumiandmete seaduse
kohaselt tuleb hooneosale (korterile) koha-aadress määrata juhul, kui tegemist on eluruumiga
või kui selle eristamine aadressi alusel on vajalik muul põhjusel.
Tallinn on näiteks keeldunud eraldatud eluruumile aadressi määramast juhul, kui
detailplaneeringuga ette nähtud korterite/eluruumide arv ei lange kokku tegelikult olemas
olevate eluruumide arvuga. Samuti on Tallinn jätnud aadressi täpsustamata põhjendusel, et
inimene jääks sel juhul ilma maamaksuvabastusest. Õiguskantsleri palvel on Tallinna linn
senist praktikat siiski muutnud.
Vaesuse leevendamiseks jagatakse suurimatele abivajajatele Euroopa abifondi toiduabi.
Õiguskantslerilt küsiti, kas toiduabi osutamise tingimused on kooskõlas võrdse kohtlemise
nõudega. Küsimus tulenes asjaolust, et toiduabi saajateks kvalifitseerusid üksnes need
inimesed, kes said või taotlesid toimetulekutoetust või said kohaliku omavalitsuse eelarvest
makstavat toetust jaanuaris, veebruaris, augustis või septembris. Abita jäid aga kõigil
ülejäänud kalendrikuudel samu toetusi saanud või neid taotlenud inimesed.
Õiguskantsler leidis ministrile saadetud kirjas, et toiduabi jagamise korrast ei selgu

objektiivseid põhjusi, miks võib toiduabi jagada just jaanuaris, veebruaris, augustis või
septembris toetusi saanud või taotlenud inimestele. Ebavõrdset kohtlemist ei saa õigustada
administratiivsete ja tehnilist laadi raskustega ega rahapuudusega. Seetõttu on kehtiv kord
põhiseadusega vastuolus. Õiguskantsler palus sotsiaalministril töötada välja võrdse
kohtlemise reegleid ja põhiseadust järgiv toiduabi jagamise kord. Sotsiaalminister vastas
õiguskantslerile, et kuna kehtiva korra järgi jagatakse toiduabi veel kolmel korral, pole
muudatuste tegemine selles aja jooksul mõistlikult teostatav ning toetuse andmise tingimuste
muutmine pole otstarbekas.
Taas oli päevakorras vanemahüvitise maksmise normistik. Riigikohus küsis ühe kohtuasja
raames õiguskantsleri arvamust perehüvitiste seaduse § 37 lõike 3 teise lause kohta. Kehtiv
norm määrab, kuidas Eesti Töötukassa toetuselt makstav sotsiaalmaks mõjutab
vanemahüvitise arvutamise aluseks olevat tasu. Konkreetsel juhul vähendas seadusest
tulenev norm inimesele määratud vanemahüvitist kokku 672 euro võrra, sest Eesti
Töötukassa makstud hüvitiselt arvestatud sotsiaalmaks ei läinud vanemahüvitise suuruse
arvutamisel arvesse.
Õiguskantsler leidis Riigikohtule saadetud arvamuses sarnaselt Tallinna Ringkonnakohtuga, et
perehüvitiste seaduse § 37 lõige 3 on vastuolus põhiseaduse §-ga 12, sest sarnases olukorras
olevate inimeste erinevaks kohtlemiseks puudub mõistlik ja asjakohane põhjus.

Sotsiaalteenused
Õiguskantsler tegeles ka sel aastal kohalike omavalitsuste määrustega, mis on vastuolus
sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud kohustuslike sotsiaalteenuste osutamise nõuetega.
Õiguskantsleri hinnangul on mitmed Narva linnas kehtivate määruste sätted põhiseadusega
vastuolus, mistõttu Narva elanikud ei saa linnalt vajaduse korral abi ega toetust seadusega
ette nähtud ulatuses. Õiguskantsleri ettepanekutest hoolimata pole Narva Linnavolikogu
õigusvastaseid määrusi muutnud. Seetõttu esitas õiguskantsler Riigikohtule taotluse
tunnistada mitmed kohustuslikke sotsiaalteenuseid reguleerivate Narva Linnavolikogu
määruste sätted kehtetuks.
31. augustiks ei olnud Riigikohus veel otsust teinud. Otsusel võib olla oluline mõju riigi ja
kohalike omavalitsuste ülesannete jaotusele.
Õiguskantsler hindas ka Tartu Linnavolikogu kehtestatud puudega lapsele sotsiaalteenuste

osutamise korra õiguspärasust. Linnavolikogule saadetud kirjas leidis õiguskantsler, et vald
või linn ei tohiks piirata kohustusliku sotsiaalteenuse osutamist üksnes oma territooriumiga.
Seesugune piirang ei lase omavalitsusel arvestada inimese konkreetset olukorda: näiteks
vajadust sõita väljapoole valda või linna taastusravile või minna koos tugiisikuga
klassiekskursioonile.
Omavalitsusel lasub kohustus osutada abi ja teenuseid kõigile oma registrijärgsetele
elanikele, sõltumata nende tegelikust elukohast. Teised vallad või linnad võivad inimest
aidata, kuid ei ole selleks kohustatud (välja arvatud vältimatu abi). Kui abivajav laps elab
tegelikult teises vallas või linnas, võib see muuta abi andmise keerulisemaks, kuid ei anna
alust jätta last abi ja teenuseta. Kohalikul omavalitsusel tuleb selgitada lapsevanemale
kohustust hoolitseda enda ja oma alaealiste laste elukoha aadressi õigsuse eest. Neil
põhjustel leidis õiguskantsler, et määrus on õigusvastane ja tegi Tartu Linnavolikogule
ettepaneku viia määrus selles osas põhiseadusega kooskõlla.
Tartu Linnavolikogu arvestas õiguskantsleri seisukohaga ja tunnistas määruse vastava sätte
kehtetuks.
Mitmed õiguskantsleri poole pöördunud inimesed ei olnud rahul sellega, kuidas kohalikud
omavalitsused seadusi rakendavad ja sotsiaalteenuseid osutavad.
Mitu avaldust puudutas kohalikult omavalitsuselt eluruumi taotlemist. Avaldusi lahendades
ilmnes ka põhimõttelisi eksimusi: Tallinna linn ei hinnanud terviklikult inimese abivajadust,
Tapa vald ei andnud inimesele tema vajadustele vastavat eluruumi mõistliku aja jooksul.
Õiguskantsler tuletas omavalitsustele meelde, et abi andmise või sellest keeldumise kohta
tuleb teha põhjendatud otsus seaduses sätestatud tähtajaks ja haldusakti vorminõudeid
järgides. Samuti rõhutas õiguskantsler, et eluruumi tagamine ei tähenda seda, et inimene
võetakse eluruumi taotlejate järjekorda. Kui omavalitsusel pole vaba eluruumi pakkuda, peab
linn või vald selle soetama või omanikult üürima.

Ühele omavalitsusele saadetud soovituses märkis õiguskantsler, et vald pole abivajajale
piisavalt selgitanud sotsiaalteenuste sisu ega abi andmise kavatsusi. Seetõttu nõustus
inimene lahendustega, mis teda tegelikult ei aidanud. Õiguskantsler juhtis tähelepanu sellele,
et sotsiaalabi puudutavad otsused tuleb teha seaduses ette nähtud aja jooksul. Veel selgitas
õiguskantsler, et kuigi kohalik omavalitsus ei pea aitama kellegi kodu remontida, lasub tal
siiski kohustus tagada abivajajale vajaduse korral elamiskõlblik eluase.
Õiguskantsleri poole pöörduti ka sotsiaalkaitse konfidentsiaalsuse teemal. Täisealine
teovõimeline inimene avaldas rahulolematust, et vallavalitsuse ametnik pöördus tema
sotsiaalabivajaduse arutamiseks tema ema, mitte tema enda poole. Avaldaja sõnul ei olnud
tema valda abi saamiseks avaldust esitanud. Õiguskantsler selgitas vallale, et vald ei toiminud
õiguspäraselt, kui pöördus avaldaja abivajaduse väljaselgitamiseks esmalt tema ema, mitte
tema enda poole. Pole teada, et vallal oleks olnud selleks avaldaja nõusolekut. Abivajaja
pereliikmeid saab sotsiaalabi osutamisse kaasata vaid siis, kui abivajaja ise sellega nõus on.
Õiguskantsler soovitas vallal edaspidi sellistest eksimustest hoiduda.
Nagu eelnevatelgi aastatel kõnelesid õiguskantsleri nõunikud sotsiaalkaitse teemadel
mitmetel kohtumistel ja üritustel. Muu hulgas arutleti riigi, kohaliku omavalitsuse ja
kogukonna rolli üle sotsiaalhoolekandes 3.–5. oktoobrini 2018 Tartus toimunud 35.
õigusteadlaste päevadel. Seal esinenud õiguskantsleri nõuniku ettekande põhjal avaldas
õigusajakiri Juridica 2019. a jaanuarinumbris artikli „Valdade ja linnade korraldatavate
kohustuslike kohalike sotsiaalteenuste probleeme“.

Väärikas vananemine
Inimväärse elu juurde kuulub ka võimalus saada asjatundlikku hoolt ja abi, kui inimene halva
tervise või ebasobiva elukeskkonna tõttu kodus omal käel enam toime ei tule. Sellist abi peab
inimene saama üldhooldekodus. Enamasti on üldhooldekodudes eakad, ent sinna võib
haiguse või vigastuse tagajärjel sattuda ka noor või keskealine inimene.
Sotsiaalministeeriumi andmetel osutati 2018. aastal üldhooldusteenust 12 368 inimesele.
Üldhooldekodusid on Eestis kokku üle 160 ja neis on veidi vähem kui 8400 kohta.
Järelevalve hooldekoduelanike inimväärse kohtlemise üle kuulub õiguskantsleri otseste
tööülesannete hulka. Õiguskantsleri kantselei kontrollkäikude osakonna nõunikud kontrollisid
lõppenud ülevaateaastal viit üldhooldekodu. Kontrollkäikudel oli alati kaasas perearst või

geriaater. Vesteldi hooldekodu asukate ja töötajatega, tutvuti ruumide ja dokumentidega.
Võrreldes varasemate aastatega võib väita, et kuigi ideaalist ollakse Eestis veel kaugel, on
olukord hooldekodudes tasapisi paranemas. Eelkõige personaliprobleemid, rahanappus ja
aegunud taristu ei võimalda õigusaktides kirjeldatud nõudmistele vastavat teenust pakkuda.
Mõnikord puutuvad järelevalveametnikud kokku ka hoolimatuse ja ebaprofessionaalsusega.
Ka lõppenud ülevaateaastal tuvastasid õiguskantsleri nõunikud mitmel juhul, et
üldhooldekodu elanikke lukustatakse nende tubadesse või osakondadesse, halvemal juhul
seotakse tooli või voodi külge. Seda põhjendatakse üldjuhul töötajate nappusega, kuivõrd
hooldekodul pole piisavalt inimesi, kes elanikega tegeleks. Ühes üldhooldekodus oli kasutusel
ka eraldusruum, kuhu paigutati probleemse käitumisega hoolealuseid.
Seadus keelab üldhooldekodus eraldusruumi kasutamise ega luba ka muul viisil piirata
inimese liikumisvabadust. Eriti drastiliste juhtumite korral on õiguskantsleri ametkond
(varasematel aastatel) teinud ettepaneku kriminaalmenetluse algatamiseks hooldekodu
töötajate ja juhtkonna vastu. Seesuguseid juhtumeid tänavu siiski ei olnud.
Personalipuuduse tõttu kannatavad eelkõige need eakad, kes vajavad kõrvalist abi
hügieeniprotseduuridel. Sotsiaalhoolekande seadus (SHS) nõuab hooldekodu pidajalt, et
personali peab olema piisavalt, et nende ettevalmistust ja koormust arvestades saaks
inimesele hooldekodus pakkuda vajalikku hoolt ja abi. Siiski jätab seadus lahtiseks piisavuse
mõiste ega täpsusta, kui palju hooldajaid peaks ööpäev läbi hooldekodus korraga tööl olema.
Piisav töötajate hulk sõltub muu hulgas sellest, kui palju abi ja tähelepanu hooldekodus
olevad inimesed vajavad, samuti hoonete iseärasustest: kas hoone on liigendatud, kas
teenust osutatakse ühes või mitmes majas ja kas on olemas abi kutsumise süsteem.
Hooldekodudes oleks vaja rohkem hea ettevalmistusega töötajaid.
2020. aasta alguses jõustuvad üldhooldekodude hooldajatele kehtestatud
ettevalmistusnõuded (SHS § 22 lg 3 ja 4). Hooldajad peavad uueks aastaks läbima
hooldustöötaja koolituse või saama hooldustöötaja kutse. Sotsiaalministeeriumi hinnangul on
2019. aasta maikuu seisuga 1780 hooldustöötajast sobiv haridus umbes 70 protsendil.
Hooldustöötajate ettevalmistusnõuete rakendamise üle väljendasid oma kirjas
õiguskantslerile muret 54 hooldekodu ühendavad MTÜ Balti Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Liit ja
MTÜ Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda. Pöördujad pidasid uusi nõudeid ülemäärasteks,
sest mitu asutust (Sotsiaalkindlustusamet, Terviseamet jt) juba kontrollib üldhooldusteenuse

osutamist. Avaldajate arvates tooksid ettevalmistusnõuded vältimatult kaasa
hooldekoduteenuse hinna tõusu, mille tagajärjel võivad kliendid hooldekoduteenusest
loobuda.
Õiguskantsler leidis, et olukord hooldekodudes ei ole niivõrd hea, nagu avaldajad arvavad.
Tuleb ette hoolealuste alandavat kohtlemist ja õigusrikkumisi ning seda hoolimata
järelevalvest ja tehtud selgitustööst. Hooldekodus elavate inimeste ja töötajate huvides on, et
hooldajatel oleks vajalik väljaõpe. Heade kutseoskustega töötajad suudavad paljude
probleemide tekkimist ära hoida. Erialaste teadmistega (sh hoolduse ergonoomikast)
hooldajad oskavad vältida tööga seotud vigastusi ja kutsehaigusi. Üldhooldusteenus ei saa
ettevalmistusnõuete kehtestamise tõttu muutuda raskemini kättesaadavaks, kuna kohalikud
omavalitsused on kohustatud tagama abivajajatele üldhooldusteenuse, et abivajaja ei peaks
hooldekodukohast loobuma.
Üldhooldekodude probleeme ja võimalikke lahendusi kirjeldas 2019. aasta augusti hakul
sotsiaalmeedias kokkuvõtlikult Sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse (siin avaldatud
muutmata kujul).
Hoolekanne endiselt kartulikoortel?
Eakate hooldekodude teema on saanud enam tähelepanu peale maavalitsuste sulgemist ja minu
koduministeeriumi ametite sügavamat sissevaadet sektorisse. Hinnatõusu põhjus on tõesti riik ? riik, kus elu
läheb pidevalt paremaks.
Kvaliteetne hoolekande korraldamine ei ole odav ning ootus, et sotsiaalvaldkonnas tegutsevad vaid
altruistlikud vabatahtlikud on ammuilma läbi. See on majandussektor nagu iga teinegi, kuid selle vahega, et
sotsiaalne vastutus ja pühendumus peab olema siin tegutsejatel peajagu kõrgem.
Eakate hoolekandes toimuv peegeldab seda kõike hästi. Sotsiaalse katastroofi ennustus on ülepingutatud
ning avalik erutus on kantud mitte homsetest nõuetest, vaid üldistest trendidest ning vaikselt kohale jõudvast
arusaamast, et sotsiaalkaitse küsimusi ei saa lahendada kuuritaguste lahendustega. Nii nagu pudeli viina
eest ei saa enam kolhoosi traktorit oma põllule.
Natukene fakte ja järeldusi siis selle teema jätkuks.
Kas üldhooldekodudele kulub tulevikus rohkem raha?
Jah. Iga-aastane keskmine hinnatõus olnud 5?6% piires (sõltuvalt konkreetsest hooldekodust võib see
erineda). eelnevate aastate andmeid arvestades puudub alus sellist tõusu mitte eeldada.
Miks hooldekodude hinnad tõusevad?
Põhjuseid siin on mitmeid. Hooldekodusid peetakse ülal kohatasust ning sellega tuleb katta nii jooksvad
kulud kui vajalikud investeeringud (KOV omandis on siin erisusi, investeeringud ei pruugi kohatasus
kajastuda). Üldised trendid majanduses mõjutavad seda sektorit sarnaselt teistele valdkondadele.
Oluline osa hinnatõusus [on] üldisel palgasurvel, mis mõjutab hoolekandesektorit samamoodi nagu näiteks
bussijuhte ja ehitajaid. Meie andmetel oli 2013 hooldajate keskmine töötasu 496 eurot [kuus], 2018. aastal

aga juba 752 Eurot. Sealjuures tuleb märkida, et selle aja sees ei hakanud kehtima ühtegi täiendavat nõuet
töötajatele.
Hooldekodude turg on kasvanud ja konkurents (sh tööjõule) tiheneb, kuid vajadus on endiselt suur. 2013 oli
üldhooldekodude turu maht ca 40 miljonit [eurot], 2018 on see lähenemas 70 miljonile. 2013-2016 kasvas
kohtade arv 1437 (17%) koha võrra. Teenuse kasutajate arv selle perioodi jooksul kasvas 24,2% ehk 1533
inimese võrra (2013 ? 6333; 2017 – 7866). 2017. aasta lõpul oli üldhooldekodudes 8356 teenusekohta.
Aasta jooksul osutati teenust ligi 12 000 inimesele.
Hooldekodude hooned on mitmel pool vananenud ning eeldavad täiendavaid investeeringuid. Inimeste
nõudlikkus teenuse osas on kasvanud ning palatilaadsete teenustega asutustel läheb aina keerukamaks neile
ootustele vastata. Seegi muutus maksab. Kuigi nõuded ruumidele ei ole muutunud.
Kuidas jaguneb hooldekodutasu maksmine?
Inimeste omaosalus on kasvanud: 2018. aastal 78,5%, 2017. aastal oli see 77,5% ning näiteks 2013 aastal
vaid 68,3 %. Kohaliku omavalitsuse rahastus on vastavalt vähenenud, mida ei saa pidada riigi vaatest just
probleemivabaks trendiks.
Mis on lahendused?
Koduteenuste suurem pakkumine ja avaliku sektori kulutuste kasv. Hoolekanne on täna korraldatud riigi ja
kohaliku omavalitsuse tasandil sellise loogikaga, et kohaliku omavalitsuse vastutus on kandev. Seega on võti
hetkel kohaliku omavalitsuse poolses hoolekande korraldamises ja pakutavates teenustes.
Sotsiaalministeerium on hinnanud, et pikaajalise hoolduse süsteemi (eakad siin vaid üks osa) korrastamiseks
ja inimestele jõukohasemaks muutmise esmavajadus on suurusjärgus 160 miljonit eurot aastas. See
investeering toob tagasi tänaste hoolduskoormusega inimeste aktiivsuse kasvu läbi tööturul.
Kokkuvõtvalt ? rohkem tähelepanu ja arutelu meie heaolust ning abist kui me seda vajame. Sest kvaliteeti
me hindame ikka selle järgi, kas oleme ise valmis üht või teist teenust kasutama.“
(Hooldekodude kohta loe ka peatükki „Kontrollkäigud“.)
2017. aasta oktoobris pöördus õiguskantsler Riigikogu poole ettepanekuga viia
sotsiaalhoolekande seadus põhiseadusega kooskõlla. Õiguskantsleri hinnangul ei olnud
põhiseadusega kooskõlas sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõike 3 see osa, mis ei
võimaldanud hoolekandeasutuses viibival isikul riigi toel hankida vajalikke abivahendeid.
Nõnda seati hooldekodu elanikud halvemasse olukorda kui kodus elavad abivajajad. Riigikogu
nõustus õiguskantsleri ettepanekuga ning võttis 14. novembril 2018 vastu sotsiaalhoolekande
seaduse muudatuse. Alates 1. jaanuarist 2019 on hoolekandeasutustes elavatel inimestel
võimalik saada abivahendeid soodustusega sama põhimõtte alusel nagu kodus elavatel
inimestel.
Iga aastaga suureneb Eestis ühiskondlik valmisolek arutada elulõpu väärikuse teemal. See
hõlmab ka ravi kohta tehtud tahteavaldusi ja soovi mingil kujul seadustada eutanaasia. 2019.
aastal pälvis väga palju tähelepanu ravimatu lihashaigusega patsiendi lugu, tema valis lõpuks

abistatud enesetapu võimaluse Ṧveitsi erakliinikus.
Kõik seesugused muudatused tuleb ühiskonnas kiirustamata ja põhjalikult läbi arutada.
Otsuste tegemise ja võimaluste loomise õigus ja kohustus lasub Riigikogul.

Tervishoid
Mitme eri aegadel tehtud uuringu ja analüüsi põhjal on jõutud järeldusele, et Eesti
perearstisüsteemis napib selle kestlikkuse tagamiseks kvalifitseeritud arste. 2011. aasta
Riigikontrolli aruandes „Perearstiabi korraldus“ nimetatud peamised takistused, mille tõttu ei
jätku perearste väiksemates asulates, ei ole kadunud. Perearstiabi kättesaadavus võib
lähiaastatel oluliselt halveneda, kui riik ei asu olukorra parandamiseks süsteemselt otsima
lahendusi.
Eesti Perearstide Selts palus õiguskantsleri hinnangut, kas Terviseamet tegutses Valga-,
Jõgeva- ja Setomaa perearstita jäänud inimesi teiste perearstide nimistutesse määrates
õiguspäraselt. Samuti küsiti, kas perearsti nimistusse määramise otsused tohib avaldada
võrguväljaandes Avalikud Teadaanded, ja kas Terviseamet on inimeste nimistutesse
määramisel talitanud seaduse mõtte ja eesmärkide kohaselt.
Õiguskantsleri hinnangul oli Terviseameti tegevuses puudusi. Näiteks ei olnud tarvidust ega
õiguslikku alust avaldada nimistusse määramise otsused Ametlikes Teadaannetes. Samuti ei
arvestanud amet inimesi uue perearsti nimistusse määrates alati õigusaktides kehtestatud
nõuetega. Ometi on probleem laiem ning esmatasandi arstiabi ühtlase kättesaadavuse
tagamiseks tuleb olukorda põhjalikult analüüsida ja koostada riiklik tegevuskava.
Sotsiaalministeerium on öelnud, et perearstisüsteemi toimimiseks otsitakse koostöös
perearstidega aktiivselt nii regulatiivseid kui ka mitteregulatiivseid võimalusi. Ministeerium on
märkinud, et selles protsessis on oluline suhtluse kvaliteedi parandamine perearstidega.
Sotsiaalministeerium, Eesti Perearstide Selts, Terviseamet ja Eesti Haigekassa sõlmisid
19.03.2019 hea tahte koostööleppe „Perearstiabi jätkusuutlikkuse tagamine“. Ette
valmistatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatusi, et teha üldarstiabi
regulatsioon paindlikumaks. Selle üks eesmärk on soodustada süsteemi jätkusuutlikkust. Kas
Sotsiaalministeeriumi kirjeldatud meetmed osutuvad sobivaks ja piisavaks, selgub
lähiaastatel. Seega on õiguskantsleril põhjust selle valdkonna arengut hoolikalt jälgida.
Tervishoiutöötajate nappusega oli kaudselt seotud ka teine õiguskantslerile esitatud avaldus,

mis puudutas meditsiinitöötajate eesti keele oskust.
Keeleseadusega meditsiinitöötajatele kehtestatud keelenõuded on põhjendatud.
Ämmaemandad ja meditsiiniõed peavad valdama eesti keelt B2-tasemel ja arstid C1-tasemel.
Riigikeele oskuse üle tehakse riiklikku järelevalvet. Praegu kehtivat süsteemi ei saa pidada
põhiseadusvastaseks, ent praktikat arvestades oleks mõistlik süsteemi tõhustada, leidis
õiguskantsler.
Olukord, kus mõnes piirkonnas on probleeme keelenõuete järgmisega, tuleneb tõenäoliselt
tervishoiutöötajate nappusest. Keelenõudeid säilitades tuleb leida kahe põhiseadusega
tagatud õiguse vahel mõistlik tasakaal: inimestel on õigus saada professionaalset arstiabi ja
õigus saada seda eesti keeles. Ühtmoodi tähtsad on mõlemad.
Praeguse korra kohaselt kontrollitakse arstide ja õdede keeleoskust järelevalve käigus, ent riik
ei nõua keeleoskuse tõendamist enne, kui spetsialist on tööle asunud. 2019. aasta 1.
septembril jõustunud seadusemuudatused täpsustavad kolmandatest riikidest pärit
tervishoiutöötajatele kehtestatud nõudeid.
Enamik Eestis töötavatest puuduliku eesti keele oskusega arstidest ja õdedest on üldhariduse
omandanud Eestis. Puudulik keeleoskus on järelikult paljuski puuduliku haridusreformi ja
keeleõppe tulemus. Ka neile kehtib eesti keele oskuse nõue, kontrollida saab seda
Keeleinspektsioon.

Arst-residentide ravikindlustus
Ravikindlustuse seaduse alusel saavad arst-residendid ravikindlustuse töötajatena, mitte
üliõpilastena, sest Tartu Ülikooli seaduse kohaselt ei ole residentuuri läbivad arstid enam
üliõpilased. Sama seaduse § 5 lõike 2 punkt 1 aga sätestab, et tähtajalise töölepingu puhul
rakendub ravikindlustuskaitse vaid juhul, kui tööleping on sõlmitud kauemaks kui üks kuu.
Kui töölepingu kestuseks on määratud kuni üks kuu (nagu residentuuriprogramm sageli ette
näeb), jääb arst-resident ravikindlustuskaitseta.
Õiguskantsler juhtis probleemile töö- ja terviseministri tähelepanu ning ministeerium lubas
sellele lahenduse leida. Ravikindlustuse seadust täiendati sättega, mille järgi saab arstresident ravikindlustuskaitse ka kuni ühekuulise töölepingu sõlmimisel. Seadusemuudatus
jõustus 2019. aasta 1. jaanuaril.

Teave vaktsineerimise kohta
Õiguskantsleril paluti kontrollida, kas teave laste vaktsineerimist puudutavate võimalike
riskide kohta on piisav ja kättesaadav. Õiguskantsler leidis, et ükski kehtiv norm ei piira
inimeste õigust saada vajalikku informatsiooni, samuti on tervishoiutöötaja kohustatud
patsienti enne vaktsineerimist igakülgselt teavitama. Siiski võiks Terviseameti vastav veebileht
olla vaktsineerimise asjus täpsem ja informatiivsem.
(Loe ka peatükki „Lapsed ja noored“.)

Ravimite kättesaadavus
Õiguskantsleri poole pöördus harvikhaigusi põdevate laste vanem murega, et Eestis kehtiva
müügiloa puudumise tõttu pole ta saanud pooleteise aasta jooksul vajalikku ravimit. Nimelt
võib müügiloata ravimeid Eestisse tuua ja siin turustada vaid juhul, kui pädev arst on teinud
selleks põhjendatud taotluse ning kui Ravimiamet on selleks välja andnud ühekordse
sisseveo- ja turustamisloa. Kõnealuse avalduse puhul olid mõlemad tingimused täidetud,
samuti oli Eesti Haigekassa andnud nõusoleku ravimi hüvitamiseks. Leidus ka kaks ravimite
hulgimüüjat, kes olid põhimõtteliselt valmis ravimit Eestisse tarnima. Paraku ei sobinud ühele
hulgimüüjale ravimi hind, teine polnud aga võimeline täitma transporditingimusi.
Kahjuks ei jõudnud vastav info ega ka juhised edasiseks toimimiseks haigete laste vanemani.
Õiguskantsleri hinnangul ei saa erakorralises või muidu harva esinevas olukorras eeldada, et
abivajaja ise teaks ja tunneks kogu ravimite importi reguleeriva süsteemi iseärasusi. Seetõttu
peaks asjaajamise ja abivajaja teavitamise kohustus lasuma professionaalidel. Pärast
õiguskantsleri sekkumist õnnestus Ravimiameti abiga leida mõne nädalaga tarnija ja ravim
toodi Eestisse.

21. sajandi töö

Elu pakub vahel huvitavaid kaasusi, millele seadused lõpuni mõistetavat ja rahuldavat vastust
ei anna. Nii näiteks küsiti õiguskantslerilt olukorra kohta, kus tööandja peab tasuma
töötuskindlustusmakset ka Eestisse lühiajaliselt (tähtajaga kuni üks aasta) tulnud töötaja
töötasult. Samal ajal ütleb seadus, et töötuskindlustushüvist võib saada inimene, kes on
kogunud töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud kolme aasta jooksul. Järelikult on
seadusega loodud olukord, kus maksta küll tuleb, ent hüve saamine on välistatud.
Õiguskantsleri hinnangul pole asi siiski üheselt selge. Ta leidis oma kirjas, et tasutud makse
eest on töötajal võimalik saada hüvitist kas Eestis või oma elukohariigis, kui inimese
elukohariigi ja Eesti vahel on sõlmitud vastav leping. Pealegi pole võimalik välistada, et
konkreetne isik ei tule uuesti Eestisse tööle seaduses ette nähtud kolmeaastase nn
kvalifitseerumisperioodi jooksul.
Õiguskantsler lisas, et pöördus eelmise aasta juunikuus Riigikogu sotsiaalkomisjoni ja terviseja tööministri poole ettepanekutega, mida võiks töötuskindlustussüsteemi ajakohastamisel
kaaluda. Sotsiaalministeerium alustaski koostöös Poliitikauuringute Keskusega Praxis
töötuskindlustuse süsteemi uuendamist. 5. juunil 2019 avalikustatud uuringus on analüüsitud
kehtiva töötuskindlustussüsteemi kitsaskohti. Sotsiaalministeerium valmistab praegu ette
uue seaduse väljatöötamiskavatsust, mis on kavas saata tööandjate ja töötajate
organisatsioonidele ning huvigruppidele arvamuse avaldamiseks 2019. aasta lõpus. Uue
seaduse võtab vastu Riigikogu.
Töösuhete teemal pöördus õiguskantsleri poole Eesti Maksumaksjate Liit, kes palus hinnata,
kas Sotsiaalkindlustusamet (SKA) tõlgendab õigesti töölepingu seaduse (TLS) sätteid, mis
reguleerivad osalise või puuduva töövõimega inimese puhkusetasu hüvitamist, kui tema
tööleping lõpetatakse. Sotsiaalkindlustusameti praktika järgi hüvitatakse tööandjale küll
puhkusetasu töölepingu seaduse § 66 lõike 1 alusel, ent töölepingu lõppemisel kasutamata
puhkuse eest makstavat hüvitist (TLS § 71) SKA tööandjale ei hüvita.
Õiguskantsler leidis Sotsiaalkindlustusametile saadetud soovituses, et selline tõlgendus ei ole
põhjendatud. Õiguskantsler palus ametil edaspidi tõlgendada seadust nii, et tööandjale
kompenseeritakse ka osalise või puuduva töövõimega inimese töölepingu lõppemisel välja
makstud hüvitis kasutamata põhipuhkuse eest.
Sotsiaalkindlustusamet nõustus õiguskantsleri ettepanekute ja selgitustega ning alates 1.
juulist 2019 hüvitatakse töölepingu lõppemisel tööandjale tasu töötaja kasutamata jäänud

puhkuse eest. Kuna alaealise töötaja puhkust hüvitab SKA samadel alustel, muutis SKA ka
alaealise töötaja puhkuse hüvitamise halduspraktikat.
Õiguskantslerilt küsiti, miks muudeti rangemaks töötervishoiuvaldkonna esmaabiandjate
koolitajate kvalifikatsiooninõuded ja miks peavad esmaabiandjate koolitajad alates 2019.
aastast olema kantud tervishoiutöötajate registrisse, kuigi esmaabiõpetaja ei paku ühtegi
seaduses loetletud tervishoiuteenust. Õiguskantsler leidis, et kehtestatud tingimus, mille
eesmärk on tagada, et esmaabikoolitust pakuks inimene, kelle meditsiiniteadmised ja
oskused vastavad kutsekvalifikatsiooni nõuetele, võib olla vajalik.
Sotsiaalministeeriumi selgituste järgi olid muudatused vajalikud, sest tervishoiu valdkonnas
võib väärate ja aegunud teadmiste rakendamine kahjustada inimese tervist või põhjustada
tema surma, ja sellepärast on õigustatud rangemad nõuded. Tervishoiutöötajate riiklikus
registris registreerimise nõue annab võimaluse avaliku usaldusväärse allika toel veenduda,
kas esmaabikoolitaja on pädev, samuti aitab see tagada koolituse kvaliteedi.

Võrdne kohtlemine
Eesti põhiseaduse järgi on kõik inimesed seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida
rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude
veendumuste, varalise ja sotsiaalse seisundi ega muude asjaolude tõttu.
Õiguskantsleri seaduse kohaselt kontrollib õiguskantsler õigusaktide vastavust põhiseadusele
ja seadustele, samuti võimuesindajate tegevust. Õiguskantsler korraldab ka
diskrimineerimisvaidluse lepitusmenetlusi ning edendab võrdõiguslikkuse ja võrdse
kohtlemise põhimõtet.
Lõppenud aruandeaastal saadeti õiguskantslerile 20 avaldust, milles inimesed kaebasid
diskrimineerimise üle. Neist seitse puudutasid erinevat kohtlemist puude, kolm vanuse, kaks
seksuaalse sättumuse, kaks keele, rahvuse ja kodakondsuse ning üks päritolu põhjal.
Lepitusmenetlusi õiguskantsler tänavu ei algatanud.

Diskrimineerimine vanuse tõttu
Õiguskantslerilt küsiti, kas politseiametnike ametist vabastamine vanuse tõttu on
õiguspärane. Politsei ja piirivalve seadus (PPVS) kehtestab, et politseiteenistuses võib
spetsialistina töötada kuni 55-aastaseks saamiseni ning juhina kuni 60-aastaseks saamiseni.

Politsei- ja Piivalveameti peadirektor võib pikendada politseiametniku teenistusaega ühe
aasta kaupa kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniea
saabumiseni.
Õiguskantsleri hinnangul ei tohiks hoolimata seaduse sõnastusest vabastada
politseiametnikku pelgalt vanusepiiri ületamise tõttu. Seadust kohaldades tuleb järgida
võrdse kohtlemise nõuet. Kui politseiametnik soovib vanusest hoolimata teenistuses jätkata,
tuleb otsustamisel lähtuda ennekõike sellest, kas ta vastab seadusega politseiametnikule
kehtestatud füüsilise ja vaimse võimekuse nõuetele. PPVS § 96 kaotab kehtivuse 1. jaanuaril
2020.
Õiguskantsleril paluti kontrollida, kas võrdse kohtlemise põhimõttega on kooskõlas politsei ja
piirivalve seaduse muudatus, mille alusel makstakse alates 1. maist 2019 politseiametnikule
väljateenitud aastate pensioni täies ulatuses ka siis, kui ametnik jätkab tööd
politseiteenistuses. See muudatus puudutab vaid politseiametnikke. Teistele väljateenitud
aastate pensionide seaduses loetletud ametite pidajatele palka ja pensioni ühel ajal ei
maksta. Õiguskantsleri hinnangul on seadusemuudatuse mõte kindlustada, et otseselt riigi
sisemise rahu tagamisega seotud ametikohad oleksid täidetud. Seetõttu ei saa pidada
kõnealust regulatsiooni põhiseadusvastaseks.

Keel ja rahvus
Õiguskantsleri poole pöördus ühe toitlustusasutuse juhataja, kellel oli tekkinud kahtlus, et kui
Keeleinspektsioon esitab võõrapärase nimega töötaja hariduse kohta täpsustavaid küsimusi,
võib see tähendada diskrimineerimist rahvusliku tunnuse alusel.
Õiguskantsler sellise tõlgendusega ei nõustunud, ent soovitas Keeleinspektsioonil edaspidi
esitada täpsustavaid küsimusi üksnes nende töötajate kohta, kelle andmeid Eesti Hariduse
Infosüsteemis ei ole. Sama näeb ette ka riikliku järelevalve korral kohaldatav
korrakaitseseadus.

Seksuaalne sättumus
Riigikohus tunnistas 21. juuni 2019 otsusega (5-18-5) põhiseadusega vastuolus olevaks ja
kehtetuks välismaalaste seaduse sätted, mis välistavad tähtajalise elamisloa andmise
välismaalasele, kes soovib asuda Eestisse elama oma Eesti Vabariigi kodanikust samast soost
registreeritud elukaaslase juurde. Samalaadse ettepaneku tegi õiguskantsler 2015. aastal

Riigikogule.

Lapsed noortelaagris
Mõned noortelaagrid ei soovi vastu võtta asendus- või perekodude lapsi või lubavad neid
laagrisse üksnes koos kasvatajaga.
Õiguskantsler palus asja lahendada Haridus- ja Teadusministeeriumil ning Eesti Noorsootöö
Keskusel, kes korraldasid noortelaagrite, asenduskodude ja Sotsiaalministeeriumi osavõtul
ümarlauaarutelu. Noortelaagrite korraldajatele selgitati, et asendus- või perekodude lapsed
tuleb laagrisse võtta samadel tingimustel nagu kõik teised lapsed. Kui nn tavaperede
vanemad ei pea laagrisse kaasa tulema, siis ei saa seda nõuda ka asendus- või perekodu
perevanemalt/kasvatajalt.
Samas lepiti kokku, et kui mõni asenduskodu või omavalitsus kui lapse eestkostja ei anna
laagri korraldajale lapse kohta piisavalt teavet (nt kes on lapse kontaktisik, kellega saab
ööpäev läbi ühendust võtta või mis on lapse erivajadused), edastatakse info
Sotsiaalkindlustusametile või asendus- ja perekodude esindusorganisatsioonile, kes peavad
selle olukorra lahendama.

Puudest tingitud erinev kohtlemine
Õiguskantsler esitas arvamuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluses, mis puudutas
vanglaametnikele kehtestatud kuulmisnõuete kooskõla põhiseadusega (kohtuasi 5-19-29).
Õiguskantsler leidis, et Vabariigi Valitsuse määruse nr 12 („Vanglateenistuse ametniku
tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“) § 4 ning
määruse lisa 1 on vastuolus põhiseaduse §-ga 29, mis sätestab õiguse vabalt valida elukutset,
ning § 12 lõikega 1, mis sätestab üldise võrdsuspõhiõiguse ja keelab diskrimineerimise.
Normid on põhiseadusega vastuolus, sest ei võimalda hinnata, kas kehv kuulmine takistab
vanglaametniku tööd ning kas seda saab kompenseerida näiteks kuuldeaparaadiga - nagu
kasutavad halveneva nägemisega inimesed prille või kontaktläätsi.
Riigikohus ei ole selles küsimuses veel otsust teinud.
(Loe ka peatükki „Uued ülesanded“.)

Uued ülesanded
Riiklik inimõiguste asutus
Alates 1. jaanuarist 2019 täidab õiguskantsler riikliku inimõiguste kaitse ja edendamise
asutuse (National Human Rights Institution ehk NHRI) ülesandeid. Vastava seadusemuudatuse
võttis Riigikogu vastu 2018. aastal.
Uus roll aitab tugevdada õiguskantsleri senist igapäevast inimõiguste kaitse ja edendamise
tööd, lisades õiguskantsleri tegevusele rahvusvahelise mõõtme. Riiklikud inimõiguste kaitse ja
edendamise asutused (edaspidi: inimõiguste asutused) on põhiseaduse või seaduse alusel
loodud sõltumatud riigisisesed asutused, kelle ülesanne on kaitsta ja edendada inimõigusi.
Need asutused on nii ÜRO ja Euroopa Liidu kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide
tunnustatud partnerid. See tähendab näiteks seda, et ÜRO allorganisatsioonid ja Euroopa
Liidu Põhiõiguste Amet pöörduvad just nende asutuste poole, kui soovivad saada konkreetse
riigi inimõiguste olukorra kohta sõltumatut ja tõenduspõhist teavet.

Inimõiguste asutuste võrk
Inimõiguste asutuste loomise idee tekkis vahetult pärast Teist maailmasõda. Niisuguste
asutuste võrgu moodustamise ametlikuks alguseks peetakse aga 1993. aastat, mil ÜRO
Peaassamblee kiitis heaks nn Pariisi printsiibid. ÜRO Peaassamblee resolutsiooniga
sätestatud nn Pariisi printsiibid näevad ette, et liikmesriigid peavad looma riikliku inimõiguste
asutuse, lähtudes resolutsioonis sõnastatud tingimustest. Viimaste aastakümnete jooksul on
inimõiguste asutuste roll järjest kasvanud, nende tähtsust inimõiguste edendamisel ja kaitsel
on korduvalt rõhutanud nii ÜRO, Euroopa Liit kui ka Euroopa Nõukogu.
Riiklik inimõiguste asutus on valitsusest eraldi seisev sõltumatu asutus. See ei ole
kodanikuorganisatsioon, kuid teeb kodanikeühendustega aktiivselt koostööd. Riiklik
inimõiguste asutus ei mõista kohut.
Pariisi printsiibid näevad liikmesriikidele ette põhimõtted ja miinimumstandardid, millest
riikliku inimõiguste asutuse loomisel lähtuda, kuid ei sea piiranguid asutuse mudelile. Pariisi
printsiipide kohaselt peab see olema iseseisev (mh peab autonoomia tagama piisav eelarve),
valitsusest sõltumatu ning seaduse ja põhiseaduse alusel loodud asutus, millel on seadusega
sätestatud inimõiguste kaitse ja edendamise mandaat. Niisiis on riiklik inimõiguste asutus
üldtermin, mis tähendab, et need asutused on Euroopas ja kogu maailmas väga eriilmelised –
erinev on nende ülesehitus (nt komisjonid, ombudsmani-tüüpi asutused, instituudid),
funktsioonid ja mandaat. On asutusi, kelle tööst olulise osa moodustavad uuringud ja
teadusprojektid (nt Taani Inimõiguste Instituut). Samas on ka selliseid asutusi, kes viivad
olulisi inimõiguste kaasusi kohtusse (nt Põhja-Iirimaa Inimõiguste Komisjon). Mitmekesisus
tuleneb riikide erinevast õigussüsteemist, ajaloost, inimõiguste kaitse praktikast. Eesti
inimõiguste asutusega sarnane asutus on näiteks Lätil (akrediteeritud, A-staatus).
Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet valmistab praegu ette uuringut Euroopa Liidu inimõiguste
asutuste kohta. Uuringus võrreldakse nende asutuste mudeleid, volitusi ning parimaid
tavasid inimõiguste kaitsel. Uuringu tulemused avaldatakse 2020. aastal.
Pariisi printsiipide kohaselt on inimõiguste asutuste roll üpris lai, kuid neil on kaks peamist
vastutusala:
edendustöö ehk riigisisese inimõigustel põhineva kultuuri loomine ja toetamine;
inimõiguste kaitse ehk inimõiguste rikkumiste tuvastamine ja uurimine, nendele

tähelepanu juhtimine.
Asutuse ülesanded on järgmised:
nõustada valitsust ja parlamenti inimõiguste küsimustes;
teha koostööd teiste riiklike inimõiguste asutustega, kodanikeühendustega,
huvigruppidega, rahvusvaheliste ametite ja organisatsioonidega;
esitada inimõiguste olukorrast ülevaateid ja raporteid rahvusvahelistele inimõiguste
kaitse organisatsioonide asutusele, komisjonidele.

Akrediteerimine – mis, kuidas ja milleks?
Igal riiklikul inimõiguste asutusel on võimalik taotleda ametlikku rahvusvahelist
akrediteeringut, mis annab asutusele lisaõigusi ÜRO inimõiguste kaitse süsteemis ning seob
selle tugevamalt teiste inimõiguste asutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonidega.
Inimõiguste paremaks kaitseks on rahvusvaheline tugisüsteem väga oluline, sest võimaldab
teha koostööd, saada ja jagada teavet, küsida nõu ning vajaduse korral leida ametlikku tuge.
Näiteks 2019. aasta juunis avaldas Euroopa inimõiguste asutuste võrgustik ehk European
Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) koos teiste organisatsioonidega
avaliku kirja Poola inimõiguste asutuse toetuseks.
Akrediteerimisprotsessi juhib ülemaailmne inimõiguste asutuste võrgustik ehk Global Alliance
of National Human Rights Institutions (GANHRI), täpsemalt selle akrediteerimise alakomitee
ehk Sub-Committee on Accreditation (SCA). Alakomitee koosneb A-staatusega inimõiguste
asutustest: sinna kuulub üks asutus igast GANHRI regioonist (Aafrika, Ameerika, Aasia ja
Vaikne Ookean ning Euroopa). Asutused valitakse alakomiteesse kolmeks aastaks.

Akrediteerimisel hindab alakomitee, kas konkreetne inimõiguste asutus vastab Pariisi
printsiipidele. Selleks koostab asutus raporti oma institutsiooni mandaadist, ülesehitusest
ning tegevusest inimõiguste kaitsel ja edendamisel. Akrediteerimise alakomitee esitab
inimõiguste asutusele küsimusi. Akrediteerimisprotsessist võivad osa võtta ka
kodanikuühendused, kes saavad esitada alakomiteele oma hinnangu inimõiguste asutuse
kohta. Lõpuks teeb alakomitee otsuse inimõiguste asutuse Pariisi printsiipidele vastavuse
kohta ja määrab asutuse staatuse. A-staatus tähendab, et asutus vastab täielikult Pariisi
printsiipidele, B-staatus tähendab, et see ei vasta täielikult Pariisi printsiipidele või pole veel
esitanud vastavat dokumentatsiooni, et seda hinnata, ning C-staatus tähendab, et asutus ei
vasta Pariisi printsiipidele.
2019. aastal on maailmas üle saja inimõiguste asutuse, millest 79 on akrediteeritud ja
vastavad täielikult Pariisi printsiipidele (neil on A-staatus). Täielikku nimekirja riikide kaupa on
võimalik vaadata GANHRI veebilehelt.
Õiguskantsler edastas jaanuaris 2019 akrediteerimise alakomiteele ametliku soovi alustada
akrediteerimisprotsessi. Täpsem ajakava selgub 2019. aasta oktoobris pärast alakomitee
arutelu. A-staatusega asutus võib osaleda ÜRO inimõiguste nõukogu istungjärgul ja teha
suulisi ettekandeid päevakorra teemadel, osaleda plenaardiskussioonidel videosõnumi
kaudu, esitada dokumente ja kirjalikke seisukohti ning organiseerida eraldi üritusi
inimõiguste nõukogu tegevusvaldkondades. Samuti on A-staatusega asutusel õigus
kommenteerida Eesti üldise korralise ülevaatuse (Universal Periodic Review, UPR) raportit ehk
teisisõnu anda hinnang inimõiguste olukorrale Eestis. See tähendab, et valitsuse ja
kodanikuühenduste seisukohtadele lisandub õiguskantsleri kui Eesti riikliku inimõiguste
asutuse analüüs.
Õiguskantsleri institutsioon on alates veebruarist 2019 samuti Euroopa inimõiguste asutuste
võrgustiku (ENNHRI) liige. See võrgustik toetab õiguskantslerit akrediteerimisprotsessi
läbimisel.

Koostöö kodanikuühenduste ja huvigruppidega
Riiklikud inimõiguste asutused teevad aktiivselt koostööd mitmete huvigruppidega.
Niisugused asutused on justkui sild kodanikuorganisatsioonide ja valitsuse ning
rahvusvahelise inimõiguste kaitse võrgustiku vahel.

26. märtsil 2019 kogunes esimest korda õiguskantsleri asutatud inimõiguste nõukoda.
Inimõiguste nõukojal on 50 liiget. Nõukoja eesmärk on nõustada õiguskantslerit inimõiguste
kaitse ja edendamise teemal ning inimõiguste olukorra jälgimisel, sealhulgas:
inimõiguste kaitse olukorra väljaselgitamisel;
inimõigustega seotud probleemide tõstatamisel ja neile lahenduste leidmisel;
inimõigusi käsitlevate uuringute vajaduse väljaselgitamisel ja nende korraldamisel;
inimõigustealase hariduse edendamisel;
teabevahetuse parandamisel huvigruppide vahel.
Nõukoja liikmed valib õiguskantsleri moodustatud komisjon avaliku konkursiga. Konkurss
kuulutati välja 20. veebruaril. Konkursikuulutuses märkis õiguskantsler, et ootab
kandideerima inimesi, kellel on haridus või töökogemus järgmistes valdkondades:
eakate, laste ja noorte õiguste kaitse,
puuetega inimeste õiguste kaitse,
sotsiaalhoolekanne,
võrdne kohtlemine,
vägivallaennetus,
haridus ja teadus,
tervishoid,
geenitehnoloogia ja meditsiinieetika,
tööõigus,
isikuandmete kaitse,
rahvus ja keel,
religioon,
keskkond,
ränne.
Kandideerimiseks tuli inimestel saata lühiarvamus selle valdkonna inimõiguste olukorra
kohta, mida nad kõige paremini tunnevad. Nõukoja liikmete väljavalimisel juhindus
õiguskantsleri moodustatud komisjon võrdse kohtlemise, mitmekesisuse ja tasakaalustatuse
põhimõtetest.
Nõukoja statuut sätestab, et vajaduse korral võib õiguskantsler kutsuda nõukotta uusi

liikmeid, nõukoja liikme volitus on personaalne ning nõukotta kuulumine ja selle töös
osalemine on vabatahtlik. Õiguskantsler võib nõukoja liikmelt nõu küsida ka otse või kutsuda
kokku valdkondlikke töörühmi.
Nõukoda on valitud neljaks aastaks ning see peab koosolekuid vähemalt kaks korda aastas.
Nõukoja liikmete arvamused ja soovitused ei ole õiguskantslerile siduvad.
26. märtsi avaistungil tutvustasid kõik nõukoja liikmed lühidalt enda kogemusi ja teadmisi
ning väljendasid oma ootusi nõukoja töö suhtes. Avaistungi teises osas arutleti (nii
rühmaarutelu kui ka plenaardiskussioon) vaesuse ja ilmajäetuse teemal. Õiguskantsler palus
nõukoja liikmetel vastata kahele küsimusele: „Kuidas peegelduvad vaesus ja ilmajäetus
nõukoja liikme tegevusalal ja kogemustes?“ ning „Millised oleksid nende probleemide
võimalikud lahendused?“
Pärast avaistungit palus õiguskantsler nõukoja liikmetelt kirjalikku tagasisidet nii istungi kui ka
nende ootuste ja vajaduste kohta. Nõukoja liikmed tõid välja, et soovivad rohkem teada
õiguskantsleri tegevusest: ülevaadet õiguskantsleri lahendatud probleemidest ning tema
institutsiooni pädevuse piiridest.

Riikliku inimõiguste asutuse tegevus 2019. aastal
Jaanuar 2019

Õiguskantsleri Kantseleis asus ametisse NHRI valdkonna juht.
Õiguskantsler esitas Euroopa inimõiguste asutuste võrgustikule soovi saada
võrgustiku liikmeks.
Õiguskantsler esitas akrediteerimise alakomitee sekretariaadile soovi
alustada akrediteerimisprotsessi.

Veebruar 2019

Õiguskantsler sai Euroopa inimõiguste asutuste võrgustiku liikmeks.
Õiguskantsler kuulutas välja konkursi inimõiguste nõukoja liikmete
leidmiseks.

Märts 2019

Õiguskantsleri Kantselei NHRI valdkonna juht osales Euroopa inimõiguste
asutuste võrgustiku kohtumisel Genfis.
Akrediteerimise alakomitee otsustas kavandada õiguskantsleri institutsiooni
ülevaate märtsiks 2020. Täpsem ajakava selgub oktoobris.
NHRI valdkonna juht käis õppereisil Taani riiklikus inimõiguste asutuses.
26. märtsil toimus õiguskantsleri inimõiguste nõukoja avaistung.

Aprill 2019

Õiguskantsleri Kantselei ametnik osales Zagrebis Euroopa inimõiguste
asutuste võrgustiku asüüli ja migratsiooni töörühma kohtumisel.

Juuni 2019

NHRI valdkonna juht osales Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti korraldatud
kohtumisel Viinis, kus andis võrdleva uuringu jaoks Eesti kohta ülevaate.

August 2019

Kohtumine Soome inimõiguste asutusega.

September 2019 Inimõiguste nõukoja teine istung (24. septembril).

Puuetega inimeste õiguste kaitse
Riigikogu ratifitseeris puuetega inimeste õiguste konventsiooni (edaspidi konventsioon) ja
selle fakultatiivprotokolli 21. märtsil 2012. Sellega võttis Eesti riik endale kohustuse edendada
puuetega inimeste võimalusi täielikult ja iseseisvalt ühiskonnaelus osalemiseks.
Konventsiooni artikkel 4 sätestab, et osalisriikidel tuleb võtta kasutusele seadusandlikud,
administratiivsed ja muud abinõud, et tagada konventsioonis sätestatud puuetega inimeste
õiguste kaitse.
Et konventsioonis seatud eesmärgid saavutada, kohustab konventsiooni artikli 33 lõige 1 iga
riiki looma asutuse või organisatsiooni, mis hakkab tegelema konventsiooni rakendamisega.
Aastaid kestsid arutelud selle üle, mis organisatsioon või organisatsioonid võiksid seda rolli
täita Eestis. 2018. aasta suvel otsustas Riigikogu anda see ülesanne õiguskantslerile.

Parlament täiendas õiguskantsleri seadust sättega, mille kohaselt täidab õiguskantsler alates
1. jaanuarist 2019 puuetega inimeste õiguste konventsioonis sõnastatud kohustuste ja
eesmärkide edendaja ning järelevaataja rolli. Õiguskantsler seisab selle eest, et puuetega
inimesed saaksid põhiõigusi ja -vabadusi teostada teistega võrdsetel alustel.
Uue ülesandega tuli kaasa ka riigieelarveline lisarahastus, mille toel sai õiguskantsler kaasata
oma ametkonna töösse puuetega inimeste valdkonna juhi. 2019. aasta kevadel kutsus
õiguskantsler kokku puuetega inimeste nõukoja, mis pidas avakoosoleku 31. mail. Nõukoja
korralised koosolekud toimuvad kaks korda aastas.

Koostöö puuetega inimestega
Konventsiooni artikli 33 lõike 3 kohaselt peavad kodanikuühendused, eriti puuetega inimesed
ja nende esindusorganisatsioonid, olema kaasatud järelevalveprotsessi ja selles täiel määral
osalema.
Õiguskantsler kutsus selle eesmärgi täitmiseks kokku puuetega inimeste nõukoja. Nõukoja
liikmed on puudega inimesed ja nende organisatsioonide esindajad. Nõukoda koguneb
korraliselt vähemalt kaks korda aastas. Vajaduse korral moodustatakse konkreetsete
teemadega tegelemiseks töörühmi.
Nõukoja esimene kohtumine toimus 31. mail 2019 Riigikogu konverentsikeskuses. Esimesel
kohtumisel sõnastati puudega inimeste jaoks olulised lahendamist vajavad probleemid ning
väljendati ootusi nõukoja töö suhtes. Samuti kuulati Riigikogu sotsiaalkomisjoni puuetega
inimeste õiguste tagamisega seotud plaane eelseisvaks neljaks aastaks. Nõukojas jäi kõlama
juurdepääsu (nii hoonetele, transpordile kui ka informatsioonile) ja teenuste kättesaadavuse
teema (piirkondlikud erinevused, keeruline ja koormav menetlusprotsess ja teenuste
ebapiisav maht).
Lisaks suhtleb õiguskantsleri ametkond tihedalt Puuetega Inimeste Kojaga, kellega koostöös
lahendame puuetega inimeste probleeme. Tuletame ametkondadele meelde, et puuetega
inimeste probleemide lahendamisse tuleb kaasata puudega inimesed, sest just nemad
oskavad leida parima võimaliku lahenduse.

Konventsiooni täitmise aruandlus
Konventsiooni artikkel 35 näeb ette, et osalisriigid esitavad ÜRO puuetega inimeste õiguste

komiteele aruandeid konventsioonist tulenevate kohustuste täitmiseks võetud meetmete
ning selles osas saavutatud edusammude kohta. Eesti riik esitas oma aruande 2015. aasta
novembris.
Komitee ootab osalisriikide raportite kohta arvamust ka puuetega inimesi esindavatelt
organisatsioonidelt, samuti konventsiooni artikli 33 alusel konventsiooni rakendamist
jälgivatelt organisatsioonidelt.
9. aprillil 2019 toimus Genfis kohtumine puuetega inimeste õiguste komiteega. Kohtumisel
osalesid nii õiguskantsleri nõunik kui ka Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad. Ühiselt anti
komiteele ülevaade konventsiooni täitmisest ja puuetega inimeste olukorrast Eestis.

Ennetus ja edendus
Õiguskantsleri ülesanne on tutvustada puuetega inimeste õigusi ja seista hea selle eest, et
puuetega inimesi kaasataks otsustamisse ja laiemalt ühiskonnaellu. Peame tähtsaks
parandada ühiskonna teadlikkust puuetega inimeste õigustest.
Õiguskantsler ja tema nõunikud osalevad aktiivselt nii avalikus kui ka erialaspetsialistide
debatis, võtavad sõna seminaridel, konverentsidel ja meedias. Õiguskantsleri nõunikud on
kirjutanud nii ajakirjas Sotsiaaltöö kui ka Juridica. Kristi Ploomi ja Riste Uuesoo käsitlesid oma
artiklis sotsiaalteenuste tutvustamist linnade ja valdade kodulehtedel, Juta Saarevet kirjutas
õiguskantsleri tegevusest puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamisel ja Vallo Olle
valdade ja linnade korraldatavate kohustuslike kohalike sotsiaalteenuste probleemidest.
Selleks et me oskaks hinnata puuetega inimeste olukorda õigesti, peab seda uurima. Praegu
puudub Eestis usaldusväärne tervikpilt ja statistika selle kohta, kui hästi või halvasti on
tagatud puuetega inimeste õigused. Näiteks puudub ülevaade juurdepääsetavusest. Pole
teada, kui palju tervishoiu- ja haridusasutusi või sotsiaalteenuste osutamise kohti on
puuetega inimestele ligipääsetavad, samuti pole andmeid, kui suures ulatuses on kõigile
kasutatav ühistransport. Ülevaate saamiseks palus õiguskantsler teavet Eesti Haigekassalt,
Terviseametilt, Teadus- ja Haridusministeeriumilt ning Sotsiaalkindlustusametilt. Ülevaade on
vajalik selleks, et liikuda järk-järgult puuetega inimeste õiguste täieliku tagamiseni.

Ligipääs valimistele
Riik peab hoolitsema selle eest, et kõik valijad, teiste hulgas puuetega inimesed, saaksid

teostada oma poliitilisi õigusi võrdsetel alustel. See tähendab, et hääletusprotseduurid, vahendid ja -materjalid oleksid puuetega inimeste vajadustele kohandatud, neile sobilikud,
juurdepääsetavad, lihtsalt mõistetavad ja kasutatavad (konventsiooni artikkel 29).
Eesti Puuetega Inimeste Koda juhtis 2018. aastal valminud variraportis (lk 135) tähelepanu
puuetega inimeste piiratud võimalustele osaleda valimistel. „Puuetega inimestel ei ole alati
võimalust otsustada valimisviisi üle, vaid nad on sunnitud kas e-hääletama või
hääletamiskasti koju kutsuma,“ nentis koda raportis.
2019. aastal toimusid Eestis kahed valimised: Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimised.
Seoses sellega pöördus õiguskantsler valla- ja linnavolikogu esimeeste ning linnapeade ja
vallavanemate poole palvega määrata valimisjaoskondadeks vaid hooned, mis on kõigile
valijatele juurdepääsetavad. Koostöös riigi valimisteenistuse ja Eesti Puuetega Inimeste
Kojaga tehti erivajadustega valijatele vajalik informatsioon senisest kättesaadavamaks ja
lihtsalt leitavaks. Valimiste kodulehele www.valimised.ee lisati erivajadusega valijale vajalik
teave. Liikumiserivajadusega valijad said kasutada valimisjaoskondade kaardirakendust, mis
võimaldas hõlpsalt leida oma valimisjaoskonna asukoha ja saada teavet sellele juurdepääsu
kohta. Kaardirakendus näitas, kas jaoskonda oli võimalik iseseisvalt siseneda ratastooli ja
näiteks ka lapsevankriga.
Kuna Riigikogu valimiste ajal ei olnud kõik jaoskonnad juurdepääsetavad, kordas
õiguskantsler oma üleskutset enne Euroopa Parlamendi valimisi. Euroopa Parlamendi
valimiste päeval külastasid õiguskantsleri nõunikud valimisjaoskondi. Selgus, et hästi
juurdepääsetavate valimisjaoskondade kõrval oli endiselt jaoskondi, kuhu
liikumiserivajadusega valijad iseseisvalt sisse ei saanud.
Kuigi valimiste puhul võib liikumiserivajadusega inimene otsustada e-hääletamise kasuks või
hääletuskasti koju tellida, ei tohi neid võimalusi talle peale suruda. Igaühel on õigus hääletada
valimisjaoskonnas. Tagamaks, et puudega inimesed järgmistel valimistel igasse
valimisjaoskonda iseseisvalt sisse pääseksid, tegi õiguskantsler Riigikogule ettepaneku
kehtestada valimisseadustes valimisjaoskondadele juurdepääsu nõue.

Ligipääs hoonetele
Konventsiooni artikli 9 kohaselt peab riik tagama puuetega inimestele teistega võrdsetel
alustel juurdepääsu muu hulgas füüsilisele keskkonnale ning avalikele ehitistele ja teenustele.
Arvestades vajalike ümberkorralduste ja -ehituste ressursimahukust ja ajakulu, tuleb selle

sihini liikuda järk-järgult. Kindlasti peaks olema välistatud olukord, kus uus- või ümberehituste
tõttu ligipääs halveneb või kaob.
Praegu puudub ülevaade sellest, kui palju avalikke ülesandeid täitvaid asutusi on puuetega
inimestele ligipääsetavad. Pidades aga silmas valimisjaoskondi, mis tavaliselt töötavad kooli-,
valla- ja rahvamajades, võib järeldada, et hulga avalikele asutustele ligipääsuga on endiselt
probleeme.
Puuetega inimeste erivajadustest tulenevad hoonetele juurdepääsu nõuded on kehtestatud
ehitusseadustiku alusel ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määruses nr 28.
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet sai alates 1. jaanuarist 2019 õiguse kontrollida, kas
ehitised vastavad nendele nõuetele. Kuna 1. juulist 2015 (mil muutus kehtetuks ehitusseadus)
kuni 3. juunini 2018 hoonete juurdepääsetavuse nõuded ei kehtinud, tehakse järelevalvet
üksnes nende hoonete üle, mis on ehitatud või ehitatakse (või renoveeritakse) nõuete
kehtimise ajal.
Seoses ühe Tallinna huvikooli renoveerimisega sai õiguskantsler avalduse, milles viidati
vastuolule juurdepääsetavuse nõude ja muinsuskaitsepiirangute vahel. Tallinna Haridusamet
vastas õiguskantsleri ametkonna päringule, et kõik koolid (sh kõnealune huvikool) tehakse
renoveerimise käigus juurdepääsetavaks. Muinsuskaitse esitatud tingimustest lähtudes
valitakse selleks sobivaim viis.
Õiguskantsleri hinnangul saab erinevaid huve ja vajadusi kaaludes peaaegu alati leida
kompromissi, mille puhul ei kannata hoone ajalooline ja muinsuskaitse alla kuuluv omapära
ega ka puuetega inimeste vajadused. Tihtilugu minnakse aga kergema vastupanu teed ja nii
jõutakse konfliktini: puuetega inimesed nõuavad ja muinsuskaitsjad keelavad. Viimastel
aastatel on eakate ja puuetega inimeste jalavaeva kergendavaid lifte ehitatud näiteks Tallinna
raekotta ja teistesse avaliku võimu hoonetesse. See kinnitab, et ajalooliselt hindamatu
väärtusega rajatised saavad jätkata avaliku huvi teenimist ka 21. sajandi tingimuste, vajaduste
ja ootuste kohaselt.
Lisaks on Eestis tekkimas nõudlus juurdepääsetavate korterite järele, kusjuures selliste
korterite hinnad võivad olla tavalisest kõrgemad.

Ligipääs ühistranspordile
Konventsiooni artikkel 9 paneb riigile kohustuse tagada puuetega inimestele võrdne ligipääs

ühistranspordile. Juurdepääsetav ühistransport loob eelduse, et puudega inimene saaks
iseseisvalt ühiskonnaelus osaleda. Konventsioonis sõnastatud nõude täitmiseks tuleb riigil
vajaduse korral muuta seadusi ja teisi õigusakte.
Nagu hoonete puhul, eeldab ka ligipääs ühistranspordile tihti suuri investeeringuid. Riik ja
kohalikud omavalitsused saavad siin edasi liikuda samm-sammult. Riigikogus kinnitatud „
Transpordi arengukava 2014–2020“ kohaselt peab „transpordisüsteem võimaldama ohutut ja
keskkonnasäästlikku liikumisvõimalust kõigile inimestele ning liikuvuskeskkonna
kavandamisel ja rajamisel lähtutakse universaalse disaini põhimõtetest ja erinevate
sotsiaalsete rühmade erinevatest vajadustest“. Ühistranspordiseaduse § 10 lõike 1 punkt 1
sätestab, et ühistransport on mõeldud kasutamiseks kõigile ning selle korraldamisel tuleb
arvestada ka puudega inimeste liikumisvajadust. Piirkondlik ühistranspordikeskus peab
tagama elanikele soodsama ja majanduslikult tõhusama ühistranspordi
(ühistranspordiseaduse § 15 lõige 3). Seadus ei kohusta hankijat soetama juurdepääsetavaid
busse, juurdepääsetavuse nõuded määrab iga hankija ise.
Heaks näiteks juurdepääsetava ühistranspordi loomisel on Pärnumaa, kus eeldatavalt 1.
oktoobril 2019 muutub kogu maakonna bussitransport juurdepääsetavaks. Ka Tartus saavad
kõik sõita soovijad omal jõul bussidesse sisse. Paraku pole asjade seis kõikjal selline.
Õiguskantsleri poole pöördus lapsevanem, kelle laps ei saanud enam iseseisvalt liinibussiga
sõita, sest tema kooliteel korraldati bussiliiklus ümber. Riigile kuuluvad madala sisenemise
võimalusega bussid suunati Tallinna−Kiili liinilt teisi liine teenindama. Elektriratastooli kasutav
laps, kes oli seni liinibussiga nii kooli kui ka vabaajaüritustele sõitnud, jäi ilma võimalusest
iseseisvalt liigelda. Koostöös bussiettevõttega leiti võimalus, kuidas laps sai kooli ja koolist
koju, muud sõidud jäid valdavalt kohaliku omavalitsuse ja vanemate korraldada. Perekond,
kes seni sotsiaaltransporti ei vajanud, oli sunnitud taotlema lapsele kohalikult omavalitsuselt
sotsiaaltransporditeenust.
Õiguskantsleri hinnangul tuleb ligipääsu küsimus lahendada Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti ja regionaalsete ühistranspordikeskuste
koostöös. Kuni seadus ei nõua, et ühissõiduk peab olema ligipääsetav ka näiteks ratastooli
kasutajale, ei saa ka transpordivahendeid hankivale asutusele õiguslikult midagi ette heita.
Kui aga puuetega inimeste olukord halveneb – muudetakse liinivõrku ja/või asendatakse
ligipääsetav buss sellisega, mis puudega reisijale liiklemiseks ei sobi –, on Eesti läinud
vastuollu puuetega inimeste õigusi kaitsva konventsiooni nõuetega. Seetõttu tegi
õiguskantsler ettepaneku

muuta seadust nii, et vähemalt avalikest vahenditest rahastatav ühistransport oleks kõigile
ligipääsetav.
Teine näide tagasilangusest ühistranspordi korralduses seondub rongiliiklusega. Rongid on
kõigile juurdepääsetavad ja võimaldavad liikumiserivajadusega inimestel iseseisvalt liikuda.
Raudteel tehtavate plaanikohaste remonttööde ajaks asendatakse rongid bussidega, mida
ratastooliga liikuvad inimesed paraku kasutada ei saa.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vastusest nähtub, et ministeerium ei pea
vajalikuks, võimalikuks ega mõistlikuks ka kavandatud remonttööde ajaks hankida
liikumiserivajadusega inimestele sobivaid busse. Põhjuseks on teenuse kõrgem hind ja
asjaolu, et juhuvedudeks nõuetekohast bussi leida on keeruline. Selle probleemiga on kokku
puutunud mitmed organisatsioonid ja asutused (sealhulgas Õiguskantsleri Kantselei), kui neil
on vaja tellida ühissõidukit kogu kollektiivile, kus töötab ka liikumiserivajadusega inimesi.
Liinivedude ega ka juhuvedude hanke-eeskirjades ei ole bussidele juurdepääsu nõuet,
seetõttu puudub turul ka selliste busside piisav pakkumine. Nõudmine ja pakkumine on
omavahel seotud.
Selge on, et praegu puudub Eestis süsteem, mis parandaks järk-järgult ühistranspordi
juurdepääsetavust ning välistaks kirjeldatud tagasilöögid. Probleeme seesuguse süsteemi
loomisel võib mõista, ent lõputult turutõrgete jms taha pugemine ei vabasta Eestit
konventsioonis kehtestatud nõuete täitmisest. Õiguskantsleri hinnangul tuleks muuta
seadust ja teha ühissõidukitele ligipääsu nõue kõigile kohustuslikuks. Vajadusel saab
rakendada paindlikke üleminekuperioode, mis arvestavad olemasoleva bussipargi
amortisatsiooni ja muude asjaoludega.

Ligipääs sotsiaalteenustele
Õiguskantslerile saadetud pöördumistest selgub, et sotsiaalteenuste korraldus on Eestis
endiselt keeruline ja nende teenuste kättesaadavus põhjustab probleeme. Eeskätt
kannatavad puudega inimesed, kellel ei ole võimalik ilma vajalikku teenust saamata
ühiskonnaelus osaleda. (Loe lähemalt peatükist „Sotsiaalne turvalisus“.)

Ligipääs e-teenustele
Konventsiooniga liitudes võttis Eesti riik kohustuse tagada puuetega inimestele teistega

võrdsetel alustel juurdepääs teabele ja suhtlusele, sealhulgas info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiale ja -süsteemidele ning avalikele teenustele. Eesti on
arenenud e-riik, kus isikutunnistust kasutatakse laialt nii avalike kui ka erasektori e-teenuste
tarbimiseks.
Üha uute e-teenuste kasutuselevõtt tähendab muu hulgas, et osa teenuseid arendataksegi
üksnes e-teenusena ning sama teenust teisel viisil saada pole enam võimalik. Kui IT-arenduse
käigus ei pöörata piisavalt tähelepanu kõigi kasutajate (sh erivajadustega kasutajate)
vajadustele, tuleb tahtmatult juurde lahendusi, mida kõik kasutada ei saa. Nii jäetakse osa
ühiskonnaliikmeid kõrvale ja rikutakse sellega nende õigusi.
Näiteks võttis Riigi Infosüsteemi Amet 2019. aasta algul kasutusele uue ID-kaardi tarkvara
Digidoc4, kuid selgus, et uus versioon vaegnägijate kasutatavate ekraanilugeritega ei
töötanud. Vaegnägijad kasutavad arvuti ja IT-vahenditega töötamisel ekraanilugereid, mis
loevad neile teksti ette. Neil inimestel kadus võimalus anda turvaliselt digiallkirju ja kontrollida
nende kehtivust. Vaegnägijad pöördusid abi saamiseks õiguskantsleri poole.
Paljudele puudega inimestele tähendab e-riik ainsat käepärast võimalust iseseisvalt riigiga
suhelda ja oma kohustusi täita. ID-kaardi abil teevad nad pangatehinguid, tellivad e-poest
koju toitu, raamatuid ja tarbeesemeid ning muid teenuseid, sõlmivad lepinguid, tegutsevad
ühingu juhatuse liikmena jne. Kui aga nende inimeste elektroonilise identiteediga peaks
midagi juhtuma (ununeb parool, lukustub kaart, uueneb tarkvara, mis ei ühildu enam
ekraanilugeriga jne), kaob ka iseseisev ligipääs riigile ja selle pakutavatele teenustele.
Digidoc4 probleeme lahendas õiguskantsler koostöös Riigi Infosüsteemi Ameti ja Eesti
Puuetega Inimeste Kojaga. Õiguskantsleri ametkond palus ministrilt teavet nii Digidoc4
probleemide lahendamise kui ka laiemalt kõigi IT-arenduste ja uute e-teenuste loomise kohta.
Andmekaitse Inspektsioonile on antud uus ülesanne: kontrollida, kas avalikud veebilehed ja
mobiilirakendused vastavad ligipääsetavuse nõuetele. Uuringu kohaselt vastab vaid väike osa
avalikest veebilehtedest WCAG 2.0 standardi nõuetele (WCAG 2.0 on World Wide Web
Consortiumi hallatav rahvusvaheline standard, mis käsitleb veebilehe sisule juurdepääsu
erinevate kasutajatehnoloogiatega, sh erivajadustega inimestele mõeldud tehnoloogiatega).
Mõistagi kulub veebilehtede uuendamisele raha ja aega. Positiivne on, et uuendamisel on
mitmed olulised veebilehed, näiteks valitsusasutuste veebileht. Väliskaubandus- ja
infotehnoloogiaministri sõnul ei ole Andmekaitse Inspektsioonile uue ülesande täitmiseks

lisaraha veel antud.

Erivajadustega lapsed lasteaias ja koolis
Õiguskantsler sai lõppenud ülevaateaastal mitu avaldust, kus küsiti erivajadustega, sh
käitumisraskustega lastele vajalike tingimuste loomise kohta lasteaias ja koolis. Abi otsisid
vanemad, kes soovisid oma erivajadustega lapsele vajalikku tuge ja abi, ja ka need vanemad,
kelle lapsed ei tunne end koolis või lasteaias turvaliselt, sest kool või lasteaed ei suuda
käitumisraskustega lapse käitumist kontrollida.

Tuge vajav laps lasteaias ja koolis
Lasteaial ja koolil on kohustus tagada nii tuge vajava lapse kui ka tema kaaslaste ning kõigi
kooli töötajate turvalisus ja heaolu. Lasteaias ja koolis tuleb luua vajalikud tingimused laste ja
noorte hariduslike erivajaduste väljaselgitamiseks ja sellest lähtudes pakkuda neile vajalikku
tuge. (Loe lähemalt peatükist „Lapsed ja noored“.)

Ligipääs kõrgharidusele Tartu Ülikoolis
Õiguskantsleri poole pöördus Tartu Ülikooli üliõpilane, kes väitis, et teda on õpingute ajal
puude tõttu diskrimineeritud. Kuigi konkreetsel juhtumil puude alusel diskrimineerimist ei
tuvastatud, tõi see välja mitu kitsaskohta erivajadusega üliõpilaste õppes.
Selleks et tagada erivajadustega üliõpilastele võimalus sujuvalt õppetöös osaleda, on Tartu
Ülikool teinud tunnustamist väärivalt palju, kuid ülikooli asjaajamine võiks olla selgem.
Seetõttu tegi õiguskantsler Tartu Ülikoolile ettepaneku täiendada õppekorralduseeskirja
nõnda, et nii erivajadusega üliõpilasele, tema kaasõppuritele kui ka õppejõududele oleks
üheselt selge, et õppetöös tuleb (on kohustuslik) teha erivajadusest tingitud kohandusi.
Näiteks võib erivajadusega üliõpilane vajada eksami tegemiseks lisaaega või tuleb talle anda
võimalus kirjutada eksamitöö arvutis, mitte käsitsi. Vastutus peab olema täpselt jagatud, et
kohanduste tegemine oleks kogu stuudiumi vältel sujuvalt korraldatud.
Erivajadustega seotud teave on delikaatne. Seetõttu vajab täpsemat reguleerimist ka see, kui
palju infot peab üliõpilane ise ülikoolile andma, et kool saaks teha vajalikud kohandused.

Universaaldisaini põhimõte
Konventsiooni artikkel 2 kasutab mõistet "universaaldisain": tooted, keskkond, programmid ja

teenused tuleb välja töötada selliselt, et neid saaks kasutada igaüks. Universaalselt disainitud
peavad olema nii tooted kui ka teenused, sealhulgas avalikud teenused. Universaaldisaini
põhimõtet tuleb silmas pidada ka õigusloojatel.
Selleks et puudega inimesed saaksid teistega võrdväärselt ühiskonnaelus osaleda, võib olla
vajalik teha kohandusi ja muudatusi. Kohandusi ja muudatusi harjumuspärases asjaajamises
peavad tegema ka riik ja kohalik omavalitsus.
Avaliku teenuse looja, sh õiguslooja, peab läbi mõtlema, kes võiksid teenust kasutada või kes
on sunnitud teenust kasutama. Tuleb veenduda, et teenus on loodud universaaldisaini
põhimõttest lähtudes ja toimib veatult kõigi potentsiaalsete teenuse kasutajate jaoks.
Kui isiku suhtes algatatakse täitemenetlus, sulgeb pank üldjuhul tema ligipääsu
internetipangale. Pangatehingute tegemiseks tuleb võlglasel minna pangakontorisse ja seal
tehingute eest ka teenustasu maksta. Liikumiserivajadusega inimesele võib internetipanga
sulgemine tähendada olukorda, et tal pole enam võimalik oma raha kasutada, sest ta ei saa
pangakontorisse minna. Seega võib täitemenetluse algatamine liikumispuudega inimesele
tähendada rahata jäämist.
Haldusmenetluse seaduse § 5 lõigetes 1 ja 2 on selgelt kirjas, et menetlused tuleb viia läbi
kiirelt ja tõhusalt, ilma et tekitataks inimesele liigseid kulusid ja ebameeldivusi.
Õiguskantsleri ametkonnale saavad takistusteta avaldusi esitada erivajadustega inimesed,
kellele kirjutamine või kohaletulek valmistab ebamugavust. Kirjalike dokumentide asemel
võib pöördumise esitada telefoni teel, aga ka heli- või videofailina. Õiguskantsleri Kantselei on
saanud ka esimese Eesti viipekeelse avalduse videofaili.

Kodakondsus
Lõppenud ülevaateaastal peeti Eestis mitu olulist arutelu Eesti kodakondsuse, välismaalaste
õiguste ja ka rahvusvaheliste sisserändepoliitikat käsitlevate deklaratsioonide teemal.
Õiguskantsleril tuli hinnata ja kaaluda tehtud otsuste õiguspärasust ning Eesti riigiasutuste
asjaajamise viise ja töötempot.
Kõiges, mis puutub kodakondsusesse ja elamislubadesse, tuleb riigiasutustel üles näidata
äärmist põhjalikkust ja empaatiavõimet. Neist riigi otsustest sõltuvad otseselt inimeste
põhiõigused, sealhulgas õigus saada vajaduse korral riigilt kaitset ja avalikke teenuseid.
Õigusest Eestis elada sõltub inimeste elukorraldus, võimalus olla koos oma pere ja
lähedastega. Kodakondsus annab lisaks kuuluvustunde ja moodustab olulise osa igaühe
identiteedist.

Eesti Vabariigi kodanikud
Õiguskantslerile esitatud avalduste lahendamisel on selgunud, et Politsei- ja Piirivalveameti

(PPA) on teinud kodakondsust puudutavates menetlustes mitmeid vigu. PPA rikkus mitmel
juhul inimeste õigusi, jättes tähtajaks väljastamata uued isikut tõendavad dokumendid või
tunnistades dokumendid kehtetuks enne selle aluseks oleva otsuse jõustumist.

Optandid ja nende järeltulijad
Rohket avalikku tähelepanu pälvis nn optantide ja nende järeltulijate kodakondsuse küsimus:
milline õiguslik staatus on inimestel, kes küll omandasid Eesti kodakondsuse Tartu
rahulepingu alusel, ent ei naasnud 1920. aastatel Eestisse. PPA oli varem tunnustanud nende
inimeste järeltulijaid sünnijärgsete kodanikena, kuid hiljem oma seisukohta muutnud.
Opteerumine on kodakondsuse valimine (eriti territooriumi üleminekul ühelt riigilt teisele) ja
uueks kodumaaks peetavale maale asumine. Eesti kontekstis on optandid eelkõige 19. sajandi
lõpus ja 20. sajandi alguses Eestist valdavalt Venemaale rännanud eestlased, kellel Eesti
Vabariigi iseseisvumise järel tekkis õigus võtta vastu Eesti kodakondsus ja tulla siia elama.
Eesti kodakondsuse valis aastatel 1920–1923 umbes 80 000 eestlast, ent neist vaid 37 500 tuli
ka tegelikult Eestisse. Enam kui pooled optandid jäid erinevatel põhjustel Venemaale ja
Gruusiasse (Abhaasiasse). Paljudel juhtudel oli põhjus see, et nad ei saanud või neil ei lastud
Eestisse naasta.
Õiguskantsler tegi PPA-le ettepaneku jätkata optantide järeltulijatele Eesti kodaniku isikut
tõendavate dokumentide väljastamist. Õiguslikult ebaselget olukorda ei tohi pöörata nende
vastu, kes on kord juba loetud sünnijärgseks Eesti Vabariigi kodanikuks. Kui dokumentide
kehtivusaeg lõpeb, ei pea PPA kodakondsuse küsimust uuesti hindama. Neile inimestele tuleb
põhiseadusest ja seadustest lähtudes dokumendi kehtivusaja lõppemisel väljastada uus
dokument. Kui inimene ise pole püüdnud riiki kodakondsuse taotlemisel eksitada, ei ole
õiglane seada teda varasemaga võrreldes halvemasse olukorda üksnes selle pärast, et PPA on
muutnud oma halduspraktikat.
Võimalikke poliitilisi ja õiguslikke vaidlusi kodakondsuse ja selle omamise tingimuste üle tuleb
pidada eraldi. Seejuures osutas õiguskantsler, et PPA peab optantide järeltulijate
kodakondsuse küsimust uuesti hindama, sest selle kohta on vahepeal selgunud uusi ajaloolisi
andmeid.

Ekslikult omandatud sünnijärgne kodakondsus
Õiguskantsleril tuli anda hinnang 2019. aastal tekkinud olukorrale, kus inimene oli 1994.

aastal tunnistatud sünnijärgseks Eesti kodanikuks ning talle oli väljastatud Eesti kodaniku
dokumendid, ent asjaolude kontrollimisel selgus, et toonane otsus oli ekslik. PPA teatas
inimesele, et ta pole kunagi olnud Eesti kodanik, ning ei väljastanud talle uusi dokumente.
Hilisema vaideotsusega andis PPA inimesele siiski passi kaheks aastaks, jäädes ometi
seisukohale, et kunagine otsus oli olnud eksitus.
Õiguskantsleri hinnangul tuleb inimese sünnijärgse kodanikuna tunnustamise otsust pidada
õiguslikult siduvaks haldusaktiks. Selle muutmisel või kehtetuks tunnistamisel tuleb pidada
silmas õiguskindluse põhimõtet. Aastaid hiljem avastatud viga või eksitus võib tähendada, et
algselt tehtud otsus oli õigusvastane haldusakt, ent sellest hoolimata ei muutu tehtud otsus
automaatselt kehtetuks. Kui riik tunnustas inimest kodanikuna, siis ta on olnud Eesti kodanik.
See otsus kehtib kuni uue haldusakti andmiseni. Kui PPA asub kodakondsust puudutavat
otsust uuesti üle vaatama, tuleb ametil põhjalikult kaaluda kõiki asjaolusid, usalduse kaitse
põhimõtet ja asjaosaliste huve.
Niisiis on õigusvastane PPA praktika, mille kohaselt inimesele lihtsalt teatatakse (ilma
haldusakti andmata), et ta pole enam Eesti kodanik ning pole seda kunagi olnud. Tähelepanu
väärib veel asjaolu, et kord juba kodanikuna tunnustatud isiku lapsed on sünnijärgsed Eesti
kodanikud.

Kodakondsuse kaotamine
Kui naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse saanud inimene on ka mõne teise riigi
kodanik, võib PPA algatada tema suhtes kodakondsuse kaotanuks lugemise menetluse.
Seejuures tuleb järgida haldusmenetluse põhimõtteid ja hea halduse tava. Sünnijärgselt
kodanikult kodakondsust ära võtta ei või.
Ühe juhtumi puhul võib öelda, et PPA andmed ei kattunud inimese enda andmetega.
PPA andmete kohaselt oli inimene saanud Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni korras
seoses abiellumisega. Inimene seevastu teadis, et ta on sünnijärgne Eesti kodanik. PPA
omakorda ei teadnud, kas kodakondsuse omandamise viis märgiti andmebaasi otsuse
tegemise ajal või dokumentide hilisema kontrollimise käigus. PPA inimest ennast
otsusest ei teavitanud, mistõttu ei saanud too esitada vastuväiteid ega otsida tõendeid
sünnijärgse kodakondsuse kohta. Peale selle oli PPA seisukohal, et võimalikku
sünnijärgset kodakondsust tõendavate andmete uurimisele kulub liiga palju ressurssi.
Õiguskantsler leidis, et PPA oleks pidanud põhjalikumalt uurima, kas inimene on

sünnijärgne kodanik. Samuti pidanuks inimesele olukorda paremini selgitama. Kuigi
seadus lubab inimese kodakondsusest ilma jätta, kui ta on omandanud kodakondsuse
naturalisatsiooni korras, kuid on vastu võtnud ka muu riigi kodakondsuse, tuleb siiski
kõik olulised asjaolud välja selgitada. Inimesele peab andma piisavalt aega otsustada,
kas loobuda teisest kodakondsusest. Samuti tuleb talle anda aega selle otsusega
kaasnevate elukorralduslike muudatuste tegemiseks. Õiguskantsleri soovitusest
lähtudes andis PPA inimesele lisaaega tõendite kogumiseks.
Õiguskantslerile kirjutas inimene, kelle hinnangul oli PPA jätnud tema vastuväited
arvestamata ning otsuse teinud, kuid jätnud teda sellest teavitamata. Seetõttu kuulis ta
Eesti passi kehtetuks tunnistamisest Venemaa ametivõimudelt. Õiguskantsler tuvastas,
et PPA polnud kodakondsuse kui väga kaaluka õigushüve menetluses piisavalt hoolas.
Amet oli küll teavitanud inimest menetluse alustamisest ja andnud talle võimaluse
vastuväited esitada, kuid vastamiseks antud tähtaja möödumisel jättis PPA asjaolud
täpsustamata, misjärel luges inimese kodakondsuse kaotanuks ja tunnistas tema
dokumendid kehtetuks. Õiguskantsleri hinnangul tegutses PPA liiga formaaljuriidiliselt
ega tundnud huvi, kas inimene sai tema kohta tehtud otsuse kätte. PPA peab
kontrollima, millal inimene kodakondsuse kaotanuks lugemise otsuse kätte saab, sest
enne kättetoimetamist see otsus ei jõustu. PPA oli küll saatnud kodakondsuse
kaotanuks lugemise otsuse inimesele väljastusteatega tähitud kirjaga, kuid ei tundnud
hiljem huvi, miks ei saabunud kinnitust selle kohta, kas kiri toimetati inimesele kätte või
mitte.
Õiguskantsleri hinnangul ei ole kodakondsuse seadus vastuolus põhiseadusega, kuigi
see ei võimalda taastada sünnijärgset kodakondsust, kui inimene on loobunud Eesti
kodakondsusest täisealisena. Alaealistele näeb põhiseadus seesuguseks juhuks ette
lisatagatise: neil peab olema võimalik kodakondsus taastada, kuivõrd kodakondsusest
loobumine võis olla näiteks vanemate otsus. Riik eeldab, et täiskasvanud teevad
kodakondsusega seotud otsused teadlikult ja kaalutletult.
Õiguskantslerilt küsiti hinnangut, kas mitmik-kodakondsuse keelu kohaldamine enne
Eesti Vabariigi taasiseseisvumist Eesti kodakondsuse omandanud inimese suhtes on
kooskõlas õiguspärase ootuse põhimõttega. Õiguskantsleri poole pöördus inimene, kes
oli omandanud Eesti kodakondsuse pärast seda, kui ta 1982. aastal abiellus Eesti
kodanikuga. Peale selle omandas ta 2005. aastal USA kodakondsuse. Õiguskantsleri
hinnangul ei riivanud kodakondsuse kaotanuks lugemise otsus kõnealusel juhul

õiguspärase ootuse põhimõtet ebaproportsionaalselt. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 26.
veebruari 1992 otsus nägi ette, et 1938. aasta kodakondsuse seadusest tulenevat
topeltkodakondsuse keeldu kohaldatakse vaid pärast selle otsuse vastuvõtmist Eesti
kodakondsuse omandanud isikute suhtes. Tegemist oli aga üleminekuaja õigusaktiga
ning avaldajal oli teise kodakondsuse vastuvõtmisel võimalik arvestada
topeltkodakondsuse keeluga.

Isikut tõendavate dokumentide väljastamine
Mitmed inimesed kaebasid õiguskantslerile isikut tõendavate dokumentide väljastamise või
kehtetuks tunnistamise üle. Selgus, et PPA on järjepidevalt rikkunud inimeste õigusi, viivitades
isikut tõendavate dokumentide väljastamisega, ehkki selleks puudub seaduslik alus.
Õiguskantsler on mitmel korral juhtinud tähelepanu sellele, et isikut tõendavate dokumentide
väljastamine tuleb eristada kodakondsust puudutavatest menetlustest. Inimesed on uute
dokumentide väljastamist oodanud mitmeid kuid ja ei ole saanud seetõttu sõita Eestisse,
saada kätte pensioni jne.
Näiteks on PPA pikendanud uute isikut tõendavate dokumentide väljastamise taotluse
lahendamise tähtaega selleks, et täpsustada inimese kodakondsuse omandamise asjaolusid
või topeltkodakondsuse küsimust. See ei ole aga õigusaktide kohaselt lubatud. Inimesel on
isikut tõendavaid dokumente vaja iga päev erinevate toimingute tegemiseks. Seetõttu on
nende dokumentide väljaandmiseks ette nähtud lühikesed tähtajad. Tähtaega võib pikendada
vaid juhul, kui isikut tõendava dokumendi väljaandmise seadusliku aluse olemasolu või
taotleja isikusamasuse kontrollimine kestab taotluse läbivaatamiseks ette nähtud ajast
kauem.
Eesti kodanikule tuleb uued dokumendid välja anda kohe. Ka juhul, kui on tekkinud kahtlus
kodakondsuse omandamise õigusliku aluse suhtes, tuleb neid asjaolusid kontrollida eraldi
haldusmenetluse raames, kuid see ei anna alust dokumentide väljastamisega viivitada. (Vt
õiguskantsleri seisukohta isikut tõendavate dokumentide väljaandmisega viivitamine,
optantide järeltulijate kodakondsuse ning kodakondsuse kaotanuks lugemise kohta.)
PPA rikub seadust, kui tunnistab inimese isikut tõendavad dokumendid kehtetuks enne seda,
kui on kodakondsuse kaotanuks lugemise otsuse inimesele kätte toimetanud. Õiguskantsler
selgitas, et kodakondsuse kaotanuks lugemise otsus ei jõustu enne kättetoimetamist ja
seetõttu pole seaduslikku alust inimese dokumente varem kehtetuks tunnistada. Samuti võib

inimene sattuda täbarasse olukorda, kui tema dokumendid tunnistatakse kehtetuks enne
seda, kui ta on üldse teada saanud, et PPA on tema kodakondsuse kohta otsuse teinud.

Välismaalased
Elamisloataotluste lahendamine
Õiguskantsler tuvastas PPA-le esitatud elamisloataotluste lahendamises mitmeid puudusi ja
leidis, et PPA töös on ette tulnud põhjendamatuid viivitusi.
Probleem on selles, et PPA kehtestatud kord, mille järgi elamisloataotluse esitamiseks
tuleb aeg kinni panna, takistab asjaajamist. Õiguskantsleri poole pöördus inimene, kes
oli sunnitud elamisloataotluse esitamise võimalust ootama rohkem kui kuu, sest PPA
Tallinna teenindusbüroodes ei olnud ühtki vaba vastuvõtuaega. E-postiga saadetud
taotlust ei võtnud PPA arvesse. Seetõttu ei mahtunud tema taotlus 2019. aasta
sisserände piirarvu alla.
Õiguskantsler selgitas, et välismaalaste seaduse kohaselt tuleb elamisloataotlus
tõepoolest esitada igaühel isiklikult, mistõttu ei rikkunud PPA seadust, jättes e-kirja teel
saadetud elamisloataotluse läbi vaatamata. Küll aga ei vasta seadusele ega hea halduse
tavale vastuvõtuaja broneerimise nõue, eriti olukorras, kus vastuvõtuaega tuleb oodata
kauem kui kuu. Tegemist on administratiivse võimetusega, mis rikub avalikele
teenustele ligipääsu õigust. Samadele puudustele juhtis õiguskantsler tähelepanu ka
oma 2018. aasta tegevuse ülevaates.
Konkreetsel juhul peitus peamine probleem pigem sisserände piirarvu kiires täitumises,
ent selle probleemi lahendamisele ei saa õiguskantsler kaasa aidata. Sisserände piirarvu
määravad valitsus ja parlament.
Kuivõrd PPA on vastuvõtuaja broneerimise süsteemi loomist põhjendanud teistes
riikides (eelkõige Rootsis) tehtuga, uuris õiguskantsler ka seda aspekti. Selgus, et Rootsi
migratsiooniametis saab taotlusi esitada nii veebikeskkonna kaudu kui ka
teenindusbüroos kohapeal üldise järjekorra alusel. Broneerimissüsteemi vajatakse
eelkõige teatud toiminguteks (sõrmejälgede võtmine ja pildistamine), kuid selleni
jõutakse pärast seda, kui amet on inimese taotlusega juba tegelema hakanud. Lisaks
lubab Rootsi süsteem erandeid neile, kellel on taotluse esitamisega kiire. Niisiis ei ole
PPA süsteem Rootsi migratsiooniameti omaga kuigi sarnane. Pigem kasutab PPA
broneerimissüsteemi oma piiratud ressursi tõttu. Kui aga töökoormus kasvab või on
kriisiolukord (näiteks kui on vaja kiiresti asendada ja uuendada vigaseid ID-kaarte),

takistab seesugune süsteem inimeste ligipääsu neile olulisele avalikule teenusele.
Õiguskantsler tuvastas PPA töös ka muid viivitusi, need puudutasid väljasaatmisega
seotud otsust ja selle täideviimist. Samuti kulus lubatust kauem aega Euroopa Liidu
kodaniku pereliikme elamisõiguse taotluse lahendamisele.
Seitse kuud kinnipidamiskeskuses elanud ja väljasaatmisotsuse saanud isik kaebas
õiguskantslerile, et soovib otsuse kiiremat täideviimist. Asja uurimisel selgusid muu
hulgas vastuolud kaebaja esitatud andmetes, mis vähemalt osaliselt protsessi pikendas.
Samas oli ka PPA jätnud küsimuse lahendamise neljaks kuuks seisma, nii et
väljasaadetava päritoluriigi saatkonnale ei esitatud uusi päringuid ega küsitud sealt
reisidokumente. Asjaajamine algas uuesti alles siis, kui kohtu väljastatud
kinnipidamisloa tähtaeg hakkas lõppema.
Ka Euroopa Liidu kodaniku pereliikme elamisõiguse taotlejaga võttis PPA esimest korda
ühendust alles neli kuud pärast taotluse esitamist. Ometi oli juba esimese kuuga selge,
et selle taotluse puhul ei pruugi olla täidetud Euroopa Liidu kodaniku pereliikmele
elamisõiguse andmise tingimused. Pärast õiguskantsleri sekkumist selgitas PPA
taotlejale kõiki menetluse asjaolusid ja probleeme.

Välisriigi kodanike isikusamasuse tuvastamine
Rahapesu tõkestamise seadus näeb e-residendi isikusamasuse tuvastamiseks ette, et välisriigi
kodanik peab krediidiasutusele esitama enda fotoga dokumendi (erinevalt ID-kaardist eresidendi kaardil fotot ei ole).
Nõue kehtestati selleks, et vältida olukorda, kus e-residendi kaarti ja PIN-koode kasutab
tegelikult keegi teine. Rahapesu tõkestamise seaduse normi sõnastus võib tekitada segadust
pikaajalise elamisloa alusel Eestis elavate välisriigi kodanike ja topeltkodakondsusega Eesti
kodanike tuvastamisel. Kui Eesti on juba andnud välismaalasele elamisloa ja selle alusel isikut
tõendava dokumendi, siis ei ole temalt enam vaja välisriigi isikutunnistust küsida.
Õiguskantslerilt paluti selgitust, miks küsib PPA e-residendi digitaalse isikutunnistuse
taotlemisel andmeid taotleja sotsiaalmeediakontode kohta. Inimene oli palunud selle kohta
teavet ka PPA-lt, kuid PPA jättis talle vastamata. Õiguskantsler selgitas, et isikuandmete kaitse
üldmäärus kohustab teavitama inimesi sellest, mis eesmärgil ning õiguslikul alusel
isikuandmeid kogutakse. (Loe ka peatükki „Eraelu kaitse“.)

Rahvastikutoimingud
Elukoha registreerimine
Parasjagu segadust tekitas uus rahvastikuregistri seadus, kui registriandmete korrastamise
kaasmõjuna jäi osa inimesi elukohaandmete puudumise tõttu esialgu valijate nimekirja
kandmata. 2019. aasta alguses muutusid kehtetuks rahvastikuregistri andmed, millega
määrati inimese elukoht linna või linnaosa või valla või asustusüksuse täpsusega. Kuna
valijate nimekiri koostatakse rahvastikuregistri andmete alusel, jäid oma elukohaandmed
uuendamata jätnud inimesed valijate nimekirjast välja. Õiguskantsler selgitas, et valimiste eel
saab elukoha registreerida lihtsustatud korras, vajadusel ka linna ja linnaosa või valla
täpsusega. Seejärel kantakse inimene ka valijate nimekirja.
Õiguskantsleri poole pöördus Euroopa Liidu kodanik, kes soovis oma elukohana
rahvastikuregistrisse kanda hosteli ning esitas perekonnaseisuametile hosteli kinnituse toa
broneerimise kohta. Tallinna Perekonnaseisuameti töötaja nõudis aga inimeselt üürilepingut
või hosteli omaniku luba. Õiguskantsler leidis, et selliseid lisanõudmisi esitada ei tohi ning et
perekonnaseisuamet eksis. Seadus lubab elukohana registreerida ka mitteeluruumi, kuid
inimene peab tõendama õigust seda ruumi elukohana kasutada. Seesuguse õiguse annab ka
hosteli kirjalik kinnitus toa broneerimise kohta. Sel juhul ei ole hoone omaniku luba vaja.

Nime ümberkirjutusreeglite kohaldamine
Õiguskantslerile esitas avalduse Läti kodanik, kes ei olnud rahul sellega, et tema lapse sünni
registreerimisel ei rakendatud nime ümberkirjutusreegleid. Ühtlasi muudeti
rahvastikuregistris tema enda nimekuju.
Õiguskantsler juhtis tähelepanu sellele, et nimeseaduse kohaselt kasutatakse isikunime
kirjutamisel eesti-ladina tähti. See tähendab, et kui nimi sisaldab muid võõrtähti, tuleb
rakendada võõrkeelsete isikunimede ümberkirjutusreegleid. Õiguskantsler osundas, et
nimeseaduse rakendamiseks antud määrus on vastuolus põhiseadusega, sest määruse
kohaselt sõltub ümberkirjutusreeglite rakendamine sellest, kas andmekogus on tehniliselt
võimalik võõrtähti kasutada.

Pagulase õigus nime muuta

Õiguskantsler kordas nimeseaduse eelnõu ettevalmistamise ajal oma varasemat, 2017.–2018.
aasta ülevaates esitatud seisukohta, et ka pagulasel on õigus oma nime muuta. Eelnõu
seevastu nägi ette, et rahvusvahelise kaitse taotleja võib nime muuta alles pärast seda, kui
talle on väljastatud pikaajalise elaniku elamisluba.
Pagulane on kodakondsuseta isikuga samaväärses olukorras, sest ta ei ole enam oma riigi
kaitse all. Selline olukord tekib kohe pärast pagulase staatuse saamist. Pagulasel võivad olla
nime vahetamiseks kaalukad põhjused.

ÜRO ränderaamistiku õiguslik analüüs
Õiguskantsler analüüsis 2018. aasta sügisel valitsuse, välisministri ja Riigikogu väliskomisjoni
palvel ÜRO ränderaamistiku õiguslikku iseloomu. Küsimus oli selles, kas tegemist on
rahvusvahelise lepinguga, millega võib kaasneda siduvaid kohustusi: näiteks kohustus muuta
riigisiseselt kehtestatud sisserändepoliitikat.
Õiguskantsler jõudis järeldusele, et ränderaamistik ei ole rahvusvaheline leping ega too
Eestile kaasa lisakohustusi. Rahvusvaheliseks lepinguks loetakse kokkuleppeid, mis
väljendavad poolte tahet õiguslikult siduvate õiguste ja kohustuste tekkeks. ÜRO
ränderaamistik seevastu märgib sõnaselgelt, et see ei sea õiguslikke kohustusi, küll aga loob
platvormi rahvusvaheliseks dialoogiks ja koostööks.
Ränderaamistiku heakskiitmine ei too riigile õiguslikke kohustusi, sest dokumendi tekst
välistab seesuguse arengu. Ilma Eesti osalusel sõlmitavate lisakokkulepete ja pikaajalise
praktikata ei saa raamistikust kujuneda ka tavaõiguse normi.

Kontrollkäigud
Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid aruandeaastal välismaalaste kinnipidamiskeskuse
elamistingimusi, samuti lennujaama kinnipidamisruume ning transiittsoonis viibivatele
inimestele loodud tingimusi.

Täitemenetlus
Kohtutäiturid täidavad täitemenetluses nii avalik-õigusliku iseloomuga kohustusi kui ka
eraõiguslikke nõudeid. Kohtutäiturite ülesanne on sisse nõuda näiteks väärteo eest
mõistetud rahatrahve ja maksuvõlgu, aga neil tuleb täita ka eluruumist väljatõstmise ja lapse
äravõtmise või üleandmise kohta tehtud kohtuotsuseid.
Kui isik ei taha kohtulahendit või muud täitedokumenti vabatahtlikult täita, tuleb tal tasuda
kohtutäiturile ka täitetasu ja täitekulud. Igal isikul on õigus saada teavet tema vastu algatatud
täitetoimingute kohta.
Euroopas on kohtutäiturid tavaliselt kas riigipalgalised või vabakutselised. Eestis on
kohtutäiturid sarnaselt notarite ja vandetõlkidega vaba elukutse esindajad, st kohtutäiturid ei
ole ettevõtjad ega riigiametnikud.
Riigipalgalistega võrreldes on vabakutselisel täituriametil omad eelised: riik ei pea
sundtäitmisele kulutama maksumaksja raha, sest kohtutäiturid majandavad ennast võlgnikelt

nõutavatest tasudest ning on seega rohkem motiveeritud.
Enamikus täitemenetlust puudutavatest avaldustest küsitakse õiguskantslerilt kohtutäituri
õiguse kohta sissetulekut või kinnisasja arestida või seda, kui suurt tasu kohtutäitur võtta
tohib. Samuti palutakse hinnata, kas kohtutäitur on suhtluskorda reguleeriva kohtulahendi
täitmisel tegutsenud õiguspäraselt.

Võlgnikud ja võlausaldajad
Täitemenetluses tuleb tagada nii võlausaldaja kui ka võlgniku õigused. Mõni võlausaldaja on
majanduslikult raskes olukorras ja vajab talle tekitatud tervisekahjustuse eest hüvitist isikult,
kes maksmisest kõrvale hoiab. Mõni võlgnik on aga täiesti varatu.
Täitemenetluses seatakse esikohale võla sissenõudja õigustatud huvi. Küll aga tuleb
arvestada ka võlgniku ja tema pere õigusega inimväärselt elada. Õiguskantsler soovitab
võlgnikel alati esitada enda majandusliku olukorra kohta ammendavat ja tõest infot, mille
alusel saab vajaduse korral kohtutäituri tegevuse vaidlustada.
Võlgniku õiguste rikkumise tõttu algatas Justiitsministeerium 2019. aastal kohtutäiturite vastu
viis

distsiplinaarmenetlust.

Samuti

kavandab

ministeerium

täitesüsteemis

ulatuslikke

muudatusi, et teha protsess odavamaks, kiiremaks ja professionaalsemaks.

Töötasu alammäärast väiksemale sissetulekule sissenõude pööramine
Õiguskantsler sai mitu kaebust, kus kohtutäitur oli arestinud osa töötasu alammäärast
väiksemast sissetulekust, mis on näiteks pension või töövõimetoetus. 2018. aasta jaanuarini
kehtinud täitemenetluse seadustik ei lubanud võlgniku sissetulekut arestida, kui see ei
ületanud töötasu alammäära. Selleks et võlausaldajate huvid oleksid paremini kaitstud, tohib
alates 2018. aastast kuni 20% ulatuses arestida ka töötasu alammäärast väiksemat
sissetulekut, kui see ei jää alla arvestusliku elatusmiinimumi. Seadus jätab kohtutäiturile
arestitava sissetuleku osa kindlaksmääramisel kaalutlusruumi, kuid seejuures peab ta tagama
võlgnikule inimväärse toimetuleku. Üldjuhul arestisid kohtutäiturid võlgniku sissetuleku
maksimaalses võimalikus ulatuses, jättes arvestamata inimese sissetuleku suuruse ja tema
vajadused. Ometi on Riigikohus oma määrustes 2-18-4482/25 ja 2-18-4480 kinnitanud, et
kohtutäitur saab ja ka peaks arvestama võlgniku toimetulekuga.

Arestimata jäetud sissetuleku kasutamine krediidiasutustes
2019. aasta maikuu seisuga oli Eestis ligi 150 000 füüsilisest isikust täitemenetluse võlgnikku.
Mitmed neist on õiguskantslerile kaevanud pankade peale, et need piiravad võlgnike kontode
kasutamist: näiteks ei lase teha deebetkaardiga makseid, internetipangas ülekandeid ega
võtta sularahaautomaadist arestimata jäetud summa ulatuses sularaha (edaspidi
põhimakseteenused). Seesugused kontotehingud on inimestele nende igapäevaelu
korraldamiseks hädavajalikud: pangakontole kantakse toetusi ja hüvitisi, kontolt tasutakse
kommunaalteenuste arveid, lasteaiakoha või huvihariduse eest või näiteks riigilõivu.
Pank peab tagama, et igaüks saaks arestimata summa ulatuses kasutada
põhimakseteenuseid. Nende teenuste piiramist ei saa põhjendada pelgalt sooviga lihtsustada
kontrolli arestitud maksekonto üle. Võlgniku tarbijaõigusi ei tohi nõnda rikkuda. Seetõttu
pöördus õiguskantsler Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole palvega kaaluda
riikliku järelevalve algatamist tarbijaõiguste seesuguse rikkumise üle.

Tagatisraha tagastamine
Täitemenetluse käigus müüakse tihti vara enampakkumise teel ja võidakse riivata ka
enampakkumisel vara osta sooviva isiku õigusi. Enampakkumisel osalemiseks peab isik
tasuma tagatisraha. Riigikohus palus põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluses
õiguskantsleri arvamust täitemenetluse seadustiku § 100 lõike 4 lause 2 põhiseaduspärasuse
kohta. See säte näeb ette tagastamata jäetud tagatisraha kandmise Kohtutäiturite ja
Pankrotihaldurite Koja eelarve ühisosasse ega võimalda tagatisraha tagastamata jätmise üle
otsustades teostada kaalutlusõigust.
Õiguskantsleri hinnangul oli vaidlusalune säte põhiseaduspärane, sest kohtutäituri menetlus
on formaliseeritud menetlus ja ulatusliku kaalutlusõiguse andmine võib takistada
enampakkumise eesmärgi – müüa vara ausa enampakkumise teel parima hinnaga –
saavutamist. Riigikohus asus siiski seisukohale, et täitemenetluse seadustiku § 100 lõike 4
lause 2 on põhiseadusega vastuolus, ja tunnistas selle kehtetuks.

Vallasasjad korterist väljatõstmisel
Võlgnik võib väljatõstmise käigus ilma jääda nii kinnisasjast kui ka vallasvarast. Õiguskantsleri
poole pöördus inimene, kes täitemenetluse käigus tõsteti korterist välja ning jäi ilma ka osast

oma asjadest, ülejäänud vara aga võttis kohtutäitur hoiule. Kaebaja hinnangul piirati nõnda
tema õigust vabalt kasutada ja käsutada oma vallasvara.
Õiguskantsler leidis, et esemete hoiustamist ja väikese väärtusega asjade väljatõstmist
puudutavad seadusesätted pole võlgniku suhtes ebaõiglaselt karmid. Neid sätteid
kohaldatakse alles viimases järjekorras, kui võlgnik pole täitnud kohustust oma vallasvara ära
viia. Võlgnikul on oma asjade kättesaamiseks mitmeid võimalusi.

Kohtutäituri tekitatud kahju hüvitamine
Kohtutäitur vastutab oma ametitegevuse käigus süüliselt tekitatud kahju eest. Kohtutäiturite
ja Pankrotihaldurite Koda palus õiguskantsleril hinnata kohtutäituri seaduse § 9 lõike 6
põhiseaduspärasust. See säte näeb ette, et kui kohtutäituri tekitatud kahju pole võimalik
hüvitada kohtutäituri või muu kahju eest vastutava isiku varaga, vastutab tekkinud kahju eest
esmalt koda ning seejärel riik.
Õiguskantsler leidis, et arvestades koja avalik-õigusliku isiku staatust, finantsautonoomiat
ning rolli kohtutäiturite ametitegevuse seaduslikkuse tagamisel, pole koja ja riigi vastutuse
selline jagunemine põhiseadusega vastuolus. Pealegi saab koda tekitatud kahju hüvitamise
korral esitada kohtutäiturile või muule kahju eest vastutavale isikule tagasinõude. Kui mõnel
juhul peaks tekkima küsimus koja ebaproportsionaalselt suure vastutuse kohta, saab koda
taotleda, et koja ja riigi järjestikuse vastutuse põhiseaduspärasust hindaks kohus.

Lapse ja vanema suhtluskord
Õiguskantsler on viimastel aastatel võtnud tähelepanu alla probleemid, mis on tekkinud
lapsevanemate ja laste suhtluskorda reguleerivate kohtumääruste täitmisel. Seoses sellega
tegi õiguskantsler justiits- ja sotsiaalministrile ettepaneku töötada välja laste huve kaitsvad
seadusemuudatused.
Lõppenud ülevaateperioodil palus justiitsminister õiguskantsleri arvamust
perekonnaseaduses, tsiviilkohtumenetluse seadustikus ja täitemenetluse seadustikus
kavandatavate muudatuste kohta, mis puudutavad vanema ja lapse suhtluskorra
kohtumääruse täitmist. Kavas on:
anda kohtule õigus kohaldada sunnivahendeid ning reguleerida omal algatusel suhtlust;
võtta uute sunnivahenditena kasutusele trahv ja vanema arest;

kaotada seaduses sätestatud suhtluskorra rikkumisele järgnev kohustuslik
lepitusmenetlus;
anda kohtule võimalus määrata nn suhtluse hooldaja;
kiirendada kohtumenetlust.
Õiguskantsler juhtis oma arvamuses tähelepanu vajadusele täpsustada sunnivahendeid,
millega saab kohus suhtluskorda rikkuvat vanemat mõjutada. Samuti tuleb eelnõus
sätestada, kuidas täidetakse suhtluskorra kohtulahendeid õhtusel ajal, nädalavahetustel ja
riigipühadel. Kohtutäiturid ja lastekaitsetöötajad pole rahul, et nad peavad nädalavahetustel
tasuta töötama. Seetõttu on ette tulnud ka tööülesannetest keeldumist, mis paraku ei arvesta
laste huve.
Kui soovitakse, et suhtluse hooldaja oleks eriteadmistega inimene, tuleb selline nõue
kehtestada seadusega. Seadust on vaja täiendada ka suhtluse hooldaja volituste ja vastutuse
suurendamisel. Vanemate nõustamine ja last puudutavate kokkulepete sõlmimise
vahendamine peaks toimuma enne kohtusse pöördumist. Õiguskantsler ei pea põhjendatuks
rakendada suhtluskorda reguleeriva sunnimeetmena aresti, sest see kahjustab lapse huve
(jätab lapse ajutiselt ühe vanemata).
(Loe ka peatükki „Lapsed ja noored“.)

Jälitustegevuse järelevalve
Õiguskantsler teeb järelevalvet isikuandmeid varjatult töötlevate riigiasutuste üle (uurimis- ja
julgeolekuasutused), et nende tegevus oleks seaduslik ning et seejuures järgitaks inimeste
põhiõigusi ja -vabadusi. See osa õiguskantsleri tööst sisaldab üldjuhul riigisaladuseks või
asutusesiseseks liigituvat teavet. Seetõttu on kontrollkäikude üksikasjalikud kokkuvõtted ja
soovitused kättesaadavad vaid kontrollitavatele asutustele endile ning neile, kelle pädevuses
on pidev ja täielik järelevalve.
Õiguskantsler lahendab ka jälitustoimingute kohta esitatud kaebusi ning kontrollib vajaduse
korral näiteks ajakirjanduses levivaid väiteid ebaseadusliku jälitustegevuse kohta.

Isikuandmete varjatud töötlemine
Õiguskantsler teeb järelevalvet nende riigiasutuste üle, kes kuulavad pealt telefonikõnesid ja

vestlusi, jälgivad kirjavahetust ning koguvad, töötlevad ja kasutavad isikuandmeid muul
varjatud viisil.
Jälitustegevuse varjatud olemusega kaasnevast teadmatusest tekivad ühiskonnas tihti
põhjendamatud oletused, näiteks väidetava massilise ja ebaseadusliku jälitamise kohta.
Õiguskantsleri ülesanne on järjepidevalt kontrollida, kas varjatud toiminguid tehakse
kooskõlas kehtivate normidega ja inimeste põhiõigusi arvestaval viisil. Väga oluline on
kontrolli tulemuste põhjal anda ühiskonnale kindlustunne selle kohta, et kõigi isikuandmete
varjatud töötlemiseks pädevate asutuste tegevus on seaduslik ning kooskõlas taotletud
eesmärgiga. Sellega saab maandada inimeste ebakindlust ja hirmu põhjendamatu
jälitustegevuse ees.
Õiguskantsler ei pea üldjuhul (erandiks võib olla näiteks immuniteedimenetlus või konkreetne
põhiõiguste rikkumise kahtlus, mida ei saa kontrollida kohtumenetluse käigus) võimalikuks
hinnata jälitustegevust selle teostamise ajal. See on ja peab jääma eelkõige riigi täitevvõimu
(jälitusasutus, prokuratuur) ja kohtu pärusmaaks. Seetõttu tutvub õiguskantsler
kontrollkäikudel jälitustoimikutega, mille nii-öelda aktiivne menetlemine on kontrollimise
hetkel lõppenud: menetlustoimik on suletud või kohtuotsus tehtud.
Õiguskantsleri pädevusse kuulub vajaduse korral kontrollijate kontrollimine, et mõjutada ja
suunata neid oma kohustusi täitma. Ka siis, kui asjaomaste asutuste tegevus on formaalselt
õiguspärane, püüab õiguskantsler seista selle eest, et inimeste põhiõigustega arvestataks
maksimaalsel võimalikul moel. Põhiõiguste järgimisega seotud probleemid võivad olla
tingitud näiteks puudulikust õiguslikust regulatsioonist või väärast praktikast.
Lõppenud ülevaateaastal kontrollisid õiguskantsleri nõunikud, kuidas Kaitsepolitseiamet,
Politsei- ja Piirivalveameti sisekontrolli büroo ning Tallinna, Tartu ja Viru vanglad on
jälitustoiminguid tehes järginud isikute põhiõigusi. Eraldi kontrollkäiguga hinnati neid
juhtumeid, kus riigi peaprokuröri otsusega on julgeolekuasutuste seaduse alusel kogutud
teave esitatud tõendina kriminaalmenetluses.

Jälitustoimingute kontroll

Õiguskantsleri nõunikud tutvusid kontrollkäikudel kokku 28 jälitustoimikuga (aastatel
2016–2018 avatud toimikute hulgast), millega seoses aktiivne menetlus oli kontrollimise
hetkeks lõppenud. Vaadeldi ja võrreldi nii pabertoimikutes kui ka jälituse infosüsteemis
sisalduvaid andmeid, lisaks vesteldi jälitusasutuste ametnikega.
Hinnati eelkõige seda, kas kuriteo kohta teavet kogudes oli jälitustoiming igal konkreetsel
juhul õiguspärane, sh vältimatu ja vajalik, ning kuidas täitsid jälitusasutused isikute
jälitustoimingust teavitamise nõudeid. Eraldi eesmärk oli hinnata, kuidas jälitusasutused on
järginud 2015.–2016. aastal korraldatud kontrollkäikude järel tehtud ettepanekuid
põhiõiguste paremaks kaitsmiseks.
Väärib tunnustust, et kõik jälitusasutused (sh möödunud ülevaateaastal kontrollitud
Kaitsepolitseiamet, Politsei- ja Piirivalveameti sisekontrolli büroo ja vanglad) arvestavad oma
töös õiguskantsleri varasematel aastatel tehtud ettepanekuid. Suurenenud on asutuste
jälitustegevuse juhtide ja menetlust juhtivate prokuröride sisuline kontroll jälitustoimikute
pidamise üle. Selle tulemusel antakse jälitustegevusele täiendav hinnang. See aitab ära hoida
suuremaid vigu.
Selleks et põhiõigused oleksid tõhusamalt kaitstud, saatis õiguskantsler kontrollitud
asutustele ka lõppenud aruandeaastal oma soovitused ja ettepanekud.

Jälitustoimingute load
Jälitustoiming on õiguspärane ainult juhul, kui prokuratuur või kohus on andnud selleks
vormikohase ja põhjendatud loa. Kontrollitud toimikutest sellekohaseid eksimusi või rikkumisi
ei tuvastatud. Mõne Politsei- ja Piirivalveameti sisekontrolli büroo jälitustoimiku puhul tekkis
siiski kahtlus, kas loa taotlemise hetkel olnud infost piisas jälitustoimingutega alustamiseks
ning isikute põhiõiguste piiramiseks.
Jälituslubade põhjendused on aasta-aastalt paranenud, neis tuuakse välja jälitustoimingu
vajalikkus ning ka toimingute mõju jälgitavale ja temaga seotud kolmandatele isikutele.
Eeluurimiskohtunikud järgivad üldjuhul viimaste aastate kohtupraktikas korduvalt
väljendatud seisukohta, et jälitustoimingut lubava kohtumääruse põhjenduses peab välja
tooma kohtu selge ja arusaadava argumentatsiooni muu hulgas ka jälitustoimingu kui nn
viimase abinõu vajalikkuse kohta (ultima ratio-põhimõte). Vaid mõnel üksikul juhul oli
konkreetse jälitustoimingu osas ultima ratio-kaalutlus põhjendamata. Need määrused andis

välja eeluurimiskohtunik, kelle jälitusload paistsid mitme jälitusasutuse toimikutes ka varem
(eelmisel ülevaateaastal korraldatud kontrollkäikudel) silma üldsõnaliste ja sisuliselt identsete
põhjenduste poolest. Paljuski tänu õiguskantsleri sekkumisele see kohtunik enam jälituslube
ei väljasta.

Jälitustoimingute seaduslikkuse kontroll
Kontrollitud toimikute raames juhuslikkust ei tuvastatud – kõigil toimingutel oli selgelt
sõnastatud eesmärk. Samuti ei tuvastanud õiguskantsleri nõunikud ühtki
eeluurimiskohtuniku või prokuröri loata tehtud jälitustoimingut. Jälitusloa tingimuste
järgimisega probleeme ei olnud.
Kui jälitustoiming katkestati või ära jäeti, lisati toimikusse seda põhjendav teade. Sellega
täideti kriminaalmenetluse seadustiku § 1262 lõikes 9 kehtestatud nõuet, mille järgi tuleb
toiming viivitamatult lõpetada, kui jälitustoimingu alus ära langeb.
Inimeste põhiõiguste kaitse seisukohast on väga oluline, et jälitustoimikutesse lisataks
toimingute sisukokkuvõte. Nende abil saavad kontrollijad tagantjärele ja ilma kriminaalasja
materjalidega uuesti tutvumata hinnata jälitustoimingu tulemuslikkust, eraellu sekkumise
intensiivsust ja teisi olulisi asjaolusid. Paljuski tänu õiguskantsleri varasemate kontrollkäikude
järel tehtud soovitustele on see hea tava juurdunud ka neis jälitusasutustes (nt vanglad), kus
varem oli sellega probleeme.

Jälitustoimingust teavitamine
Kriminaalmenetluse seadustik näeb ette kohustuse teavitada jälitustoimingust neid isikuid,
kelle suhtes jälitustoiming tehti, aga ka menetluse käigus tuvastatud isikuid, kelle perekonnavõi eraelu puutumatust toiming oluliselt riivas. Teavitamist võib edasi lükata või sellest
loobuda üksnes prokuröri või kohtu loal seadusega ette nähtud asjaoludel. Selline
teavitamine aitab kaitsta inimeste põhiõigusi, sealhulgas loob võimaluse jälitustoimingute
vaidlustamiseks.

Varasematel aastatel tuvastasid õiguskantsleri nõunikud palju juhtumeid, kus isikuid neid
puudutavatest jälitustoimingutest üldse ei teavitatud või tehti seda lubamatult hilja. Nüüd on
selleski valdkonnas asjad paranenud. Siiski tuvastati üks suurem puudus Tallinna Vangla
jälitustoimikus (teavitusega viivitati põhjendamatult rohkem kui seitse kuud), ülejäänud
juhtudel piirdus viivitus kolme kuni viie kuuga.
Ühe inimese avalduse lahendamisel selgus näiteks, et teda jälitustoimingutest teavitades ei
järginud prokuratuur kriminaalmenetluse seadustiku § 12613 nõudeid. Selle tulemusel ei
olnud inimesel võimalik õigel ajal tutvuda tema kohta kogutud materjalidega ning ta ei
saanud nende kohta kaebust esitada. Õiguskantsler saatis riigi peaprokurörile selle kohta
märgukirja.
Jälitusasutuste saadetud puudulike teadete tõttu ei saanud inimesed täpselt aru, miks ja
millises mahus nende suhtes jälitustoiminguid korraldati. Teatest ei selgunud, kas jälgiti
inimest ennast või mõnd temaga suhelnud teist isikut. Üks kaebaja ei saanud jälitusteabega
tutvumise järel aru, kas tema tegevust jälitustoimingu käigus ka lindistati või filmiti.
Õiguskantsler tuletas jälitusasutustele meelde, et inimesi neid puudutanud
jälitustoimingutest informeerides tuleb alati selgelt eristada toimingu sihtmärk – kas tegu on
uuritava isiku või nn kolmanda isikuga, kelle privaatsust jälitustoiming riivas. Muu hulgas
annab see isikule võimaluse otsustada, kas ja kuidas oma õigusi kaitsta.

Ettevõtlus ja keskkond
Põhiseaduse preambuli järgi on Eesti riigi ja ühiskonna üks aluspõhimõte vabadus. Meie
igapäevaelu reguleerib samas hulk piiranguid ja norme.
Ettevõtlusvabadust hinnates sõltub vaatenurk – kas vabadust on liiga vähe või liiga palju –
sellest, kas inimene on ise ettevõtja või peab taluma ettevõtlusega kaasnevat mõju. Ka makse
peaks ju koguma rohkem eelkõige teistelt, meie endi maksukoormus tundub sageli liiga suur
või lausa seadusvastane.
Nutikas ja edumeelses, oma eeliseid ära kasutavas riigis on vabadused ja kõigi hüvanguks
kehtestatud piirangud omavahel tasakaalus. Kui maksud on põhjendatud ja mõistliku
määraga, siis neid ka tasutakse.

Maksud ja tasud
Lõppenud ülevaateaastal õiguskantslerile maksude teemal esitatud avaldusi iseloomustab

märksõna sotsiaalne turvalisus. Mitmed inimesed avaldasid rahulolematust 2018. aasta 1.
jaanuaril jõustunud maksuvaba tulu arvestamise süsteemi üle. Ilmnes, et uue süsteemi jäikus
võib mõnel juhul halvendada majanduslikult haavatavate inimeste olukorda. Samuti paluti
õiguskantsleril hinnata kohalikes omavalitsustes sisse seatud tasude ja riigi kehtestatud
tasude (teekasutustasu) õiguspärasust.
Lõppes Riigikohtusse jõudnud vaidlus Tallinna linna jäätmeveo teenustasude seaduslikkuse
üle. Riigikohus jättis õiguskantsleri taotluse rahuldamata. Kohtuvaidlus lõppes, kuid mitmed
küsimused vajavad edasist arutelu.

Maksuvaba tulu
Õiguskantsleri poole pöördus inimene, kes ei olnud rahul sellega, et talle aasta lõpus makstud
koondamishüvitis vähendas oluliselt tema maksuvaba tulu summat. Hüvitis suurendab
inimese aastasissetulekut ja võib koos sellega suurendada tulumaksusummat. Samas võib
koondatu püsisissetulek katkeda pikaks ajaks ning sellises olukorras tundub
koondamishüvitise saamise tõttu suurenev maksukohustus kahtlemata ebaõiglasena.
Samasugusesse olukorda võib sattuda aasta lõpus sünnitushüvitist saav lapseootel naine. Ta
saab korraga kätte mitme kuu sissetuleku, ent seejärel tema regulaarsed sissetulekud
mõneks ajaks katkevad, sest vanemahüvitist hakkab riik talle maksma alles pärast rasedus- ja
sünnituspuhkuse lõppemist.
Praegu kehtiv haigushüvitiste maksmise korraldus ei võimalda sünnitushüvitist maksta osade
kaupa. Kuna tulumaksuarvestus on kassapõhine (st maksustamisel arvestatakse seda, millal
raha laekus, mitte seda, millise ajavahemiku eest raha maksti), mõjutavad nii tagantjärele kui
ka ettemakstud summad maksuvaba tulu suurust sellel maksustamisperioodil, mil tulu
laekus. Lahenduseks võib olla see, kui sünnitushüvitist ei makstaks korraga ette. Samuti
aitaks olukorra lahendada see, kui maksuvaba tulu suurust mõjutavate tulude seast teatud
hüvitised välja jätta.
Õiguskantsler vastas avaldajatele, et maksusüsteemi muutmine on Riigikogu pädevuses.
Maksuvaba tulu suurust võib oluliselt mõjutada ka sihtasutuselt Kredex saadud toetus.
Kredex maksab mitmesuguseid eluaseme soetamise ja rekonstrueerimisega seotud toetusi
nii korteriühistutele kui ka eraisikutele. Eraisikud saavad taotleda näiteks lasterikaste perede
kodutoetust, väikeelamute rekonstrueerimise toetust, väikeelamute küttesüsteemide

uuendamise toetust jne. Toetusi makstakse riigieelarve eraldistest, st need on riiklikud
toetused.
Eraisikutele makstavatelt toetustelt peetakse kinni tulumaks ning toetuse maksmine võib
omakorda mõjutada inimese maksuvaba tulu suurust. Seevastu korteriühistute kaudu
elamistingimuste parandamiseks toetust saanud korteriomanikel sellist olukorda ei teki.
Erinevat kohtlemist võib püüda õigustada eraisikute ja juriidiliste isikute maksustamise
erinevusega. Paraku ei pea korteriühistu puhul üldiselt paika juriidilise isiku tulu
maksustamisel kehtiv õigustus, et maksustamist lükatakse edasi kasumi väljamaksmise
hetkeni.
Korteriühistu on ühiselt korteriomanike huvides kulusid tegev ühistu (kuluühistu) ning
olemuslikult pole vahet, kas eluaseme vms rekonstrueerimiseks mõeldud toetus makstakse
välja korteriühistule või otse eraisikule. Maksust on vabastatud mitmed väga sarnased
toetused, nt Euroopa Liidu struktuurivahenditest makstav vee- ja kanalisatsioonitorustiku
ehitamise või kogumismahuti paigaldamise toetus. Sarnase eesmärgiga toetusi
maksustatakse erinevalt, see oleneb finantseerimise allikast.
Maksupoliitika peaks tuginema põhjendatud ja arusaadavatele valikutele. Õiguskantsler juhtis
Riigikogu rahanduskomisjonile saadetud märgukirjas tähelepanu vastuoludele Kredexi
toetuste maksustamisel. Õiguskantsler märkis, et kui seaduses sätestatud toetused on
üldjuhul maksuvabad ning selle mõtteks on sotsiaalset laadi toetuste maksuvabastus, siis on
ka Kredexi toetused sageli sotsiaalset laadi. Nendega parandatakse muu hulgas inimeste
olme- ja elamistingimusi ning suurendatakse elamute energiasäästlikkust. Näiteks makstakse
Kredexi lasterikaste perede toetust väikese sissetulekuga leibkondadele, kellel puudub kas
vajadustele vastav eluase või ei vasta olemasolev eluase elementaarsetele tingimustele:
puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei pea vett või ahjud on
kehvad. Kui näiteks seesugust toetust saab maksimaalsel lubatud määral inimene, kelle
aastasissetulek on kuni 14 400 eurot ja kelle maksuvaba tulu oleks toetuseta 6000 eurot
aastas, siis suureneb tema aastasissetulek sedavõrd, et ta peab tuludeklaratsiooni alusel
maksma juurde 1200 eurot tulumaksu. Seejuures ei pruugi vaatamata toetuse saamisele olla
inimese maksevõime paranenud, sest Kredexi toetus on kuluhüvitis.
Niisiis võib Kredexi toetus ja seoses sellega suurenev maksukohustus väikese sissetulekuga
lasterikka pere igapäevast toimetulekut isegi halvendada. Toetus aitab parandada küll
elamistingimusi, kuid kuna see suurendab pere ülalpidaja tulumaksukohustust, saab teha

vähem muid eluks vajalikke kulutusi. Võimalik lahendus oleks vabastada Kredexi toetused
tulumaksust või jätta need välja sissetulekute seast, mille alusel arvutatakse maksuvaba tulu.
Õiguskantsler juhtis Riigikogu rahanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni tähelepanu ka sellele,
et kui inimesele makstakse toitjakaotuspensioni, väheneb tema laste eest ette nähtud
täiendav maksuvaba tulu summa.
Lapsevanem või eestkostja, kes peab ülal vähemalt kaht alaealist last, võib alates teisest
lapsest oma maksustatavast tulust maha arvata täiendava maksuvaba tulu 1848 eurot aastas
iga kuni 17-aastase lapse kohta. Seejuures kehtib reegel, et kui laps saab maksustatavat tulu,
siis see vähendab vanema tulust lapse eest mahaarvatavat summat.
Maksusoodustuse vähendamise mõte on selles, et kui laps töötab või tal on muid
sissetulekuid, deklareerib laps (tema eest esindaja) tulu ise ning tal on võimalik kasutada
üldist maksuvaba tulu. Vanema kaotanud lapsed saavad toitjakaotuspensioni, mis on lapse
sissetulek. Seoses uue maksusüsteemi jõustumisega ei kehti enam eraldi pensionide
maksuvaba tulu ning toitjakaotuspension loetakse sissetulekuks, mis jääb üldise maksuvaba
tulu arvestusse.
Kui laps saab toitjakaotuspensioni, vähendab see laste eest ette nähtud täiendava maksuvaba
tulu summat, mille vanem võib oma tulust maha arvata. Vanema kaotanud lapsed on pandud
seeläbi halvemasse olukorda kui teised pered, sest ühelgi teisel juhul ei vähenda lapse
ülalpidamiseks mõeldud raha (nt lahutatud ja eraldi elavate vanema poolt teisele vanemale
lapse ülalpidamiseks makstav elatis) lapse eest ette nähtud täiendava maksuvaba tulu
suurust.
Sellist olukorda ei osatud astmelist maksuvaba tulu süsteemi kehtestades ette näha.
Rahandusministeerium pakkus kohe lahenduse, kuidas seadust muuta. Sotsiaalkomisjon
arutas märgukirja ning toetas seadusemuudatust, mille järgi toitjakaotuspension ei mõjutaks
enam täiendava maksuvaba tulu mahaarvamise õigust. Ka rahanduskomisjon toetas
maksuvaba tulu muudatuste väljatöötamist. Ülevaate koostamise ajal oli vastav eelnõu
kooskõlastamisel.
Õiguskantslerilt palusid selgitusi pensionärid, kes avaldasid rahulolematust pensionide
täiendava maksuvaba tulu kaotamise üle. Peamiselt pöördusid õiguskantsleri poole välisriigi
pensioni saavad inimesed, kelle maksuvaba tulu arvestatakse lähtudes sissetulekust, mis on
saadud Eesti ja välisriigi pensioni kokkuliitmisel. Isegi kui välisriigi pensioni Eestis ei

maksustata, peetakse seda topeltmaksustamiseks. See, mis riik võib pensioni maksustada,
oleneb riikide vahel sõlmitud maksulepingutest, sageli oleneb see ka pensioni liigist.

Käibedeklaratsiooni lisa andmete kasutamine
Õiguskantsleri poole pöörduti kaebusega, et käibedeklaratsiooni lisas deklareeritud
tuhandeeuroste ja suuremate arvete andmeid on kasutatud teistsugusel eesmärgil, kui algselt
lubati.
Tuhandeeuroste ja suuremate arvete deklareerimise kohustuse kehtestamisel lubati
ettevõtjatele, et neid andmeid hakatakse koguma ainult maksude tasumise kontrollimiseks.
Tegelikult kasutati arvete andmeid ka Arenguseire Keskuse tellitud uurimistöö tegemiseks.
Uurimistöö teinud teadlased said andmetele ligipääsu Statistikaameti vahendusel.
Statistikaametil on õigus saada maksusaladust sisaldavat teavet riikliku statistika seaduses
sätestatud ülesannete täitmiseks. Samas selgus, et Statistikaametil on maksusaladust
sisaldavaid andmeid võimalik küsida ka eraisiku või organisatsiooni tellimusel tehtava
statistikatöö, mitte ainult riikliku statistika tarbeks.
Ehkki andmeid töödeldi nii, et konkreetsete ettevõtjate tuvastamine ning maksu- ja
ärisaladuse ilmsikstulek oli välistatud, eirati lubadusi, mis anti seaduseelnõu menetlemise ajal
ettevõtjatele andmete tellimustööks kogumise ja kasutamise eesmärkide kohta.
Õiguskantsler märkis Maksu- ja Tolliametile ning Statistikaametile saadetud märgukirjas, et
lubaduste täitmata jätmine vähendab usaldust riigi vastu ning ei ole kooskõlas hea halduse
põhimõttega. See käib ka seadusesse kirja panemata jäänud lubaduste kohta.
Enne andmete Statistikaametile edastamist korraldas Rahandusministeerium
ettevõtlusorganisatsioonide esindajatega ümarlauaarutelu. Arutelul osalenud toetasid
andmete Statistikaametile töötlemiseks üleandmist, sest seda peeti mõistlikumaks kui
halduskoormust, mis kaasnenuks siis, kui Statistikaamet hakanuks sama teavet ettevõtjatelt
uuesti küsima. Samas ei ole kindel, kas nõusoleku andnud ettevõtlusorganisatsioonid
mõistsid olukorda õigesti, kui pelgasid halduskoormuse suurenemist. Riikliku statistika
seaduse § 28 kohaselt kehtib andmete esitamise kohustus üksnes riikliku statistika
programmi alusel koostatud küsimustiku ulatuses ning kedagi ei saa kohustada esitama
andmeid tellimustööde jaoks.
Parlamendis selgitati, et maksusaladust sisaldavat teavet edastatakse teistele isikutele ja

asutustele, mis on lahutamatult seotud nende ülesannete täitmisega ning ka sel juhul on
Maksu- ja Tolliametil õigus andmete edastamisest keelduda. On aga küsitav, kas Riigikogu
nägi eelnõu menetlemisel ette olukorda, et Statistikaameti ülesannete täitmisega
lahutamatult seonduvaks loetakse ka eraõigusliku isiku tellimusel tehtav statistikatöö ning
nõnda leitakse alus käibedeklaratsiooni lisa andmete kasutamiseks ka sellisel eesmärgil.

Teekasutustasu
Liiklusseadus näeb ette, et avalikult kasutataval teel üle 3500-kilogrammise täismassiga
veoautoga ja selle haagisega liigeldes tuleb maksta teekasutustasu. Praktikas on segadust
põhjustanud teekasutustasu objekti, s.o veoauto mõiste määratlemine. Seaduse kohaselt on
veoauto veose veoks ettenähtud auto, selliselt defineeritakse veoautot ka teekasutustasu
käsitlevas Euroopa Liidu õiguses.
Ometi on teekasutustasu nõutud ka sõidukitelt, mis pole kauba või veose vedamiseks ette
nähtud – näiteks kraanad ja puksiirautod. Selline väär praktika tuleneb teekasutustasu
regulatsiooni välja töötanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi selgitustest, mis ei
ole kooskõlas seadusega ega õigusselguse põhimõttega. Teekasutustasu käsitlev seaduse
regulatsioon iseenesest ei ole probleemne. Seaduse tõlgendused peavad aga olema
seadusega ja Euroopa Liidu õigusega kooskõlas ning selgitused ei tohi olla eksitavad.
Kuigi seaduse väljatöötamisel võis olla kavatsus võtta teekasutusmaksu ka eriotstarbeliste
mootorsõidukite eest, ei toeta seaduse sõnastus sellist tõlgendust. Ometi peavad isikud
järgima seadust ning seaduse norm peab olema ühemõtteline ja selge. Seaduses kasutatud
mõistet ei saa sisustada määruses – see on vastuolus seaduslikkuse põhimõttega, sest sel
juhul otsustab minister, kas ja millal seadust tuleb kohaldada. Pealegi on teekasutustasu
objekti osas keskse tähtsusega mõiste „veoauto“ sisustamisel lähtutud hoopis muul eesmärgil
kehtestatud määruse mõistekasutusest. Sõidukitele kohalduvate tehniliste nõuete määramise
reeglitel ja sellel otstarbel sõidukite jaotamisel kategooriatesse M, O ja N ja
alakategooriatesse pole seost teekasutustasu objekti määratlemisel.
Ka Euroopa Liidu reeglid ei luba liikmesriigil laiendada teekasutustasu objekti mõistet.
Liikmesriik võib sätestada väiksemad maksumäärad või vabastada mõned veoautod
teekasutustasu maksmise kohustusest, kuid riigil ei ole õigust käsitada veoautona sõidukit,
mis ei ole ette nähtud ja mida ka ei kasutata kauba vedamiseks. Nii näiteks võib
teekasutustasu maksmise kohustusest vabastada veoautod, mida kasutatakse riigikaitses ja

kodanikukaitse tagamisel ning tuletõrje-, muus hädaabiteenistuses ja politseiteenistuses ning
teehooldustöödel. Samuti võib liikmesriik mitte võtta teekasutustasu nende veoautode eest,
mida kasutatakse vaid juhuti ning mida kasutavad isikud, kelle põhitegevusala ei ole
kaubavedu.

Taastuvenergia toetuse vähendamine
Elektrituruseadus näeb ette, et taastuvenergia tootjal on õigus saada toetust. Selle eesmärk
on motiveerida uute ja keskkonnasäästlike tootmisvõimsuste kasutamist.
Pikka aega olid taastuvenergia toetused seaduses fikseeritud määraga. See tähendas, et kinni
tuli maksta kogu taastuvenergia toodang, olenemata sellest, kas Eesti on juba saavutanud
toetusskeemi eesmärgi. Toetusskeemi muudeti ja fikseeritud määraga toetus kaotati.
Edaspidi selgub taastuvenergia toetuse määr vähempakkumise teel, mis on tarbijale
tõenäoliselt soodsam.
Õiguskantsler leidis, et niisugused muudatused olid õiguspärased ja arvestasid ka tootjate
õiguspärase ootusega. Endise toetusskeemi alusel toetuse saamiseks kvalifitseerunud tootjad
saavad toetust edasi kuni 12-aastase toetusperioodi lõpuni. Taastuvenergia tootjad pidid
teadma Euroopa Liidu riigiabi reegleid ega saanud eeldada, et taastuvenergia toetusi
makstakse jätkuvalt samadel tingimustel.

Jäätmeveo teenustasu Tallinnas
Õiguskantsler pöördus 10. mail 2018 Riigikohtusse taotlusega tunnistada kehtetuks Tallinna
jäätmehoolduseeskirja § 351 laused 1 ja 2, millega anti Tallinna linnavalitsuse pädevusse
teenustasu määramise korra kehtestamine ning kehtestati avalik-õiguslik teenustasu ka
jäätmevaldajate registri pidamise ning jäätmevaldajatega arveldamise kulude katmiseks.
Kuni 6. jaanuarini 2015 kehtis jäätmeseaduse (JäätS) § 66 lõige 11, mis võimaldas
olmejäätmete vedu korraldada kohaliku omavalitsuse üksuse vahendusel. Sel juhul oli
jäätmevedaja ainus klient linn või vald, kes pidas jäätmevaldajate üle arvestust ning ka
arveldas nendega. Üleminekusätete (JäätS § 1366 ja 1368) mõjul toimib jäätmevedu sellisel
kujul mõnes omavalitsuses siiani, nii ka mitmes Tallinna jäätmeveopiirkonnas (nt Haabersti,
Põhja-Tallinn, Mustamäe, Lasnamäe).
Tallinna linn lisas jäätmeveo ja -käitlemise teenuse eest võetavale tasule linnale laekuva

lisatasu jäätmevaldajate registri pidamise ning jäätmevaldajatega arveldamise eest.
Selline tasu on avalik-õiguslik rahaline kohustus, mille võib kehtestada üksnes seadusest
tuleneva piisavalt selge volitusnormi alusel. Jäätmeseaduse rakendussätted reguleerivad
üksnes alustatud riigihangete lõpuleviimist ning sõlmitud lepingute kehtivusaja lõpuni
kehtimist. Seega ei tulene nendest sätetest õigust võtta tasu registripidamise ning
jäätmevedajatega arveldamise eest. Sellist alust ei saa õiguskantsleri hinnangul tuletada ka
sätetest, mis reguleerivad jäätmeveo teenustasu kujunemist nn klassikalise jäätmeveo mudeli
(JäätS § 66 lõiked 4−6) rakendamisel, kui pole vaja tasule ülempiiri või tasu kujunemise aluseid
täpsemalt kehtestada. Sel juhul reguleerib teenuse hinna kujunemist konkurents.
Avalik-õigusliku rahalise kohustuse võib kehtestada seaduses sätestatud objektiivsete
kriteeriumide alusel, kui kohustuse ulatus on ettenähtav ning tagatakse isikute võrdne
kohtlemine. Jäätmeseadus ega ükski teine seadus ei reguleeri tasu võtmist, tasu alam- ega
ülemmäära ega määratle tasu suuruse määramise aluseid. Jäätmeveo teenustasud olid
kehtestatud Tallinna Keskkonnaameti juhi käskkirjaga ning seadus ei anna selliseks
delegeerimiseks alust. Tallinna volikogu ei ole ka määranud, kuidas tuleb Keskkonnaametil
teenustasu suurust arvutada. Teenustasu kujunemise alused olid ebamäärased ja
läbipaistmatud, seega ei ole jäätmevaldajal võimalik piisavalt ette näha jäätmeveo teenustasu
suurust.
Riigikohus jättis õiguskantsleri taotluse rahuldamata. Kohus leidis, et tasu võtmise õiguslik
alus tuleneb jäätmeseaduse §-dest 1366 ja 1368 (üleminekusätted) koostoimes
jäätmeseaduse § 66 lõigetega 4−6. Kuna omavalitsusüksusel on õigus üleminekusätetes
nimetatud lepingute kehtivusaja lõpuni osutada jäätmeveoteenust jäätmeseaduse § 66 lõikes
11 kirjeldatud viisil, on tal õigus võtta selle eest ka jäätmeveo teenustasu. Seadus näeb ette, et
jäätmeveo teenustasu peab katma jäätmete veo ja veo ettevalmistamisega seotud kulud.
Jäätmevaldajatega arveldamise ja jäätmevaldajate üle arvestuse pidamise kulusid saab
pidada veo ja veo ettevalmistamisega seotud kuludeks ning need kulud peab hüvitama
jäätmevaldaja, olenemata sellest, kes talle konkreetset teenust osutab.
Üllatuslikult märkis kohus, et õiguskantsler pole kohtuasjas kahtluse alla seadnud jäätmeveo
teenustasu kehtestamise õigusliku aluse põhiseaduspärasust. Õiguskantsler vaidlustas
tõepoolest Tallinna jäätmehoolduseeskirja sätted, sest leidis, et linnal puudub õiguslik alus
võtta jäätmeveo teenustasu jäätmevaldajate üle arvestuse pidamise ja nendega arveldamise
eest. Tasu võtmist jäätmete veo eest ja nende hilisema käitlemise eest pidas õiguskantsler

võimalikuks, lähtudes põhimõttest, et saastaja maksab. Lisaks kujuneb jäätmete veo ja
käitlemise hind avalikul konkursil, s.t seda ei määrata otsustuskorras.
Õiguskantsler ei saanud esitada taotlust arveldamise ja registripidamise kulude õigusliku
aluse põhiseadusvastaseks tunnistamiseks, sest vastav säte õiguskorras puudub.
Õiguskantsleri taotluses oli siiski märgitud, et isegi kui õiguslik alus teenustasu
kehtestamiseks on olemas, ei pruugi see olla põhiseadusega kooskõlas, sest seadus ei
kehtesta tasu ülem- ega alampiiri.
Õigusliku aluse olemasolu tuvastanud kohus ei pidanud aga vajalikuks kontrollida selle
põhiseaduspärasust. Nimelt märkis Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium 6.
jaanuari 2015. aasta otsuses (asi nr 3-4-1-34-14) ka järgmist: „[…] JäätS § 66 lg-d 5 ja 6 näevad
ette omavalitsusüksusele ulatusliku kaalutlusruumi jäätmekäitluse teenustasu kehtestamisel,
sätestamata selle ülemmäära ega selle arvestamise aluseid muu hulgas osas, mis ulatuses
võib omavalitsusüksuste teenuse osutamisega seotud kulusid ja JäätS § 66 lg 11 alusel
volitatud MTÜ-de tegevuskulusid korraldatud jäätmeveo puhul tarbijalt küsitavasse
teenustasusse lisada (vrd Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 19. detsembri
2003. a otsus asjas nr 3-4-1-22-03, p 19; 1. juuli 2008. a otsus asjas nr 3-4-1-6-08, p 41). Selle
tulemusel ei ole välistatud, et JäätS § 66 lg 11 alusel korraldatud jäätmekäitluse kaudu
soovitakse teenida omavalitsusüksuse eelarvesse lisatulu, nagu leitakse jäätmeseaduse
muutmise seaduse eelnõu seletuskirjas (XII Riigikogu koosseisu 455 SE I, seletuskiri eelnõu
esitamisel). Eeltoodust lähtuvalt ei ole kolleegiumi hinnangul lepingu sõlmimise
kohustuslikkust JäätS § 66 lg 11 alusel jäätmetekitaja ja omavalitsusüksuse või selle volitatud
MTÜ vahel piisavalt tasakaalustatud nõuetega jäätmeseaduses, mis tagaksid jäätmetekitaja
kaitse omavalitsusüksuse või selle volitatud MTÜ kehtestatud jäätmekäitluse teenustasude
selguse kaudu.“
Niisiis leidis kohus varasemas lahendis, et jäätmeseadusega ei ole piisavalt ette nähtud
nõudeid ning jäätmekäitluse teenustasud ei kujune kehtetuks tunnistatud regulatsiooni alusel
piisavalt selgelt. Nüüd on Riigikohus tuletanud omavalitsusüksuse tasu võtmise õiguse niiöelda ridade vahelt, tuginedes üleminekunormidele, milles tasu võtmist ei ole mainitud.
Kohus on seejuures viidanud kehtetuks tunnistatud normile (kuna varem oli
omavalitsusüksusel õigus tasu võtta, võib ka üleminekuajal tasu võtta) ning jätnud
tähelepanuta asjaolu, et selle normi põhiseaduspärasuses kahtles kunagi ka
põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium.

Kohus nõustus õiguskantsleriga, et jäätmevaldajate registri pidamise kulude katmine on
seaduse kohaselt kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanne, seega tuleb registri pidamisega
seotud kulud kanda omavalitsusel. Siiski leidis kohus, et Tallinna jäätmehoolduseeskirja on
võimalik tõlgendada põhiseadusega kooskõlas oleval viisil. Kohus lähtus seejuures Tallinna
linna selgitusest, et registri pidamise kulud on tegelikult jäätmevaldajatega arveldamisega ja
nende üle arvestuse pidamisega seotud kulud, mitte registri arendamise kulud. Kohus leidis,
et registri mõistet on kasutatud jäätmeseaduses ja jäätmehoolduseeskirjas erinevas
tähenduses, mis võib tekitada segadust ja tekitada ka küsimuse jäätmeveotasu kujunemise
läbipaistvuse kohta.
Varasemas kohtupraktikas on väljendatud avalik-õiguslike tasude asjus siiski teistsugust
seisukohta (tasu võtmise alus peab olema piisavalt selgelt sätestatud, sh tasu ülemmäär või
siis tasu kujunemise põhimõtted ja tasu suuruse ettenähtavus). Risk, et jäätmetekitajalt
võetav tasu on ülemäärane, on Tallinna puhul sellise küsimuse hindamiseks piisavalt
kompetentse ameti hinnangul ka realiseerunud.
Konkurentsiameti hinnangul oli Tallinna linnas jäätmevedamise ja -käitlemise kuludele lisatud
tasu registripidamise ja arveldamise eest majanduslikult põhjendamatult suur − see
moodustas peaaegu 40% prügiveo teenustasust. Konkurentsiamet pidas Tallinna linnaga ning
MTÜ-ga Lääne-Viru Jäätmekeskus jäätmeveo teenustasu hinna küsimuses kohtuvaidlust.
Riigikohus tegi 25. aprillil 2019 otsuse asjas nr 3-16-1267/49 (MTÜ Lääne-Viru jäätmekeskus vs
Konkurentsiamet) ning leidis, et jäätmevaldajate üle arvestuse pidamine ja nendega
arveldamise puhul on tegu avaliku võimu teostamisega seotud tegevusega, mille kohta ei
kehti konkurentsiseadus ning mille üle seega Konkurentsiametil ei ole õiguslikku alust
järelevalvet teha.
Kohus märkis lõpetuseks: „Konkurentsiameti järelevalvepädevuse puudumisest hoolimata on
JäätS § 66 lg 11 alusel korraldatud jäätmeveo puhul jäätmeveo teenustasude suurus
kontrollitav. Kuivõrd KOV või selle volitatud MTÜ kehtestatud jäätmekäitluse teenustasu on
avalik-õiguslik rahaline kohustus (Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus
asjas nr 3-4-1-34-14, p 38), saab iga jäätmevaldaja temale pandud kohustust vaidlustada
halduskohtus, kui ta leiab, et selle suurus on ebaproportsionaalne.“
On siiski kaheldav, et tarbija suudab end tõhusalt kaitsta ülemäärase tasu eest, kui ebaselge
on isegi see, millega võrreldes tarbija saaks öelda, et jäätmeveo teenustasu on liiga suur.

Teenustasu suuruse üle vaidlemiseks tuleks välja arvutada jäätmete mahupõhine veokulu ja
massipõhine käitlemise kulu ning leida konkreetse tarbija jäätmete maht ja mass ning
võrrelda selleks tehtud kulude vastavust tegelike kuludega. Väikesemahulise jäätmeveo puhul
moodustab suurema osa kuludest vedu ning väiksema osa käitlus. Lisaks tuleks hinnata
kohaliku omavalitsuse muude kulude osakaalu (nt arveldamine) ja nende kulude
põhjendatust konkreetse tarbija osas.
Kokkuvõtvalt järeldub Riigikohtu viimastest otsustest, et seadus ei kaitse enam avalikõigusliku rahalise kohustuse ebaproportsionaalsuse vastu, rahalise kohustuse ülempiiri ei
pea sätestama enam seadusega ning tasakaalu ei aita tagada ka ükski ametkond, vaid selle
piiri peab selgeks vaidlema jäätmevaldaja ise.

Seadusliku aluseta kehtestatud vee abonenttasu Loksa linnas
Õiguskantsler tegi Loksa linnale ettepaneku viia veeteenuse hinnaregulatsioon
põhiseadusega kooskõlla. Loksa Linnavolikogu määruses oli sätestatud, et Loksa linna
ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitunu maksab vee-ettevõtjale abonenttasu, mille kinnitab
Loksa Linnavalitsus vee-ettevõtja ettepanekul.
Kohalik omavalitsus ei saa reguleerida üldaktiga veeteenuse hinnakujundust. Veeteenuse
hinnakujundus on sätestatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse §-des 141 ja 142, mille
järgi kehtestab vee-ettevõtja hinna pärast seda, kui on saanud hinnataotlusele kooskõlastuse.
Kui vee-ettevõtja tegevuspiirkond asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on 2000
inimekvivalenti või rohkem, tuleb hinnataotlus kooskõlastada Konkurentsiametiga. Loksa linn
on sellise reostuskoormusega reoveekogumisala, mistõttu veeteenuse hind (sealhulgas
hinnastruktuuri muutmine ja abonenttasu kehtestamine) tuleb kooskõlastada
Konkurentsiametiga.
Ükski seadus ei anna volikogule õigust vee hinda kujundada, seega oli Loksa linn kehtestanud
abonenttasu ilma seadusest tuleneva õigusliku aluseta. Loksa linnavolikogu arvestas
õiguskantsleri ettepanekut ning muutis määrust.

Viivis tagasinõutavatelt põllumajandustoetustelt

Riigikogu lahendas ühes õiguskantsleri varasemas märgukirjas kirjeldatud probleemi seoses
tagasinõutavatelt põllumajandustoetustelt arvestatavate viiviste määraga.
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses (ELÜPS) sätestatud viivise
määr (0,1% päevas, 36,5% aastas) oli küllalt kõrge, mistõttu võisid isikud sattuda
majanduslikult keerulisse olukorda, kui nad ei suutnud toetusi tähtpäevaks ära maksta.
Toetust tagasi nõudval asutusel ei ole õigust ka viivist vähendada või kustutada ning viivisel
puudus ülempiir.
Riigikogu võttis vastu seadusemuudatuse, mis näeb ette, et toetuse tagasimaksmise
ajatamise korral võetakse võlgnikult ainult intressi (6 kuu euribor + 3% aastas). Peale selle
seadis Riigikogu ELÜPS-is ning mitmes teises toetuste maksmist ja tagasinõudmist
reguleerivas seaduses (perioodi 2014−2020 struktuuritoetuse seadus, kalandusturu
korraldamise seadus) viivistele ülempiiri. Uue korra järgi saab viivis olla maksimaalselt selle
arvestamise aluseks oleva tagasinõutava toetussumma suurune. Muudatused jõustusid 2019.
aasta 1. jaanuaril.

Avalik ruum ja ehitus
Põhiseaduse § 32 kohaselt on omand puutumatu ja kaitse all. Siiski võib seaduses ette nähtud
juhtudel ja avalikes huvides elukeskkonna kaitseks omandiõigust kitsendada või piirata. See ei
tähenda, et kõik omandikitsendused peaksid seaduses üksikasjalikult ja ammendavalt kirjas
olema. Õiguspärased on ka haldusaktidega kehtestatud omandipiirangud, kui need lähtuvad
seadusest. Ometi ei tähenda see, et igasugune seaduses olev omandikitsendus on
põhiseadusega kooskõlas. Igal piirangul peab olema õiguspärane ja mõistlik eesmärk. Kui see
puudub, siis on piirang põhiseadusega vastuolus.

Üldplaneering ja ehitusmäärus
Kinnisasjale saab kitsendusi seada ka üldplaneeringuga. Üldplaneeringus võib kehtestada
tingimused ja piirangud omandi kasutamisele. Näiteks määratakse maa-ala rohevõrgustiku
osaks ja piiratakse sinna uute ehitiste püstitamist. Samuti võib üldplaneeringuga seada
nõuded krundi suurusele või kirjutada ette, et hoonete soojaga varustamiseks tuleb kasutada
kaugkütet.
Ehituse ja maakasutuse tingimused tuleb 1. juulil 2015 jõustunud planeerimisseaduse

kohaselt kehtestada üldplaneeringuga, mitte aga kohaliku omavalitsuse määrusega.
Üldplaneeringu menetlemise kord erineb oluliselt määruse menetlemise korrast. Näiteks
saavad planeeringu koostamisel kõik huvilised teha ettepanekuid, millega planeeringu
kehtestaja peab arvestama. Kui ta otsustab jätta ettepanekud arvestamata, tuleb tal seda
põhjendada. Seevastu määruse võib vastu võtta põhimõtteliselt kedagi kaasamata ning
määrust vaidlustada on üpris keeruline.
Vallad ja linnad pidid oma ehitusmäärused üle vaatama ja seadusega kooskõlla viima 1.
juuliks 2017. Enamik valdu ja linnu on seda teinud. Siiski tegi õiguskantsler Tallinnale
ettepaneku tunnistada Astangu, Pelgulinna ja Nõmme linnaosa ehitusmäärused kehtetuks,
sest neis käsitleti üldplaneeringuga lahendatavaid küsimusi. Tallinn tunnistas nende
linnaosade ehitusmäärused õiguskantsleri ettepanekul kehtetuks. Sarnase märgukirja saatis
õiguskantsler ka Haapsalu linnale, kus samuti kehtis aegunud ehitusmäärus. Ka Haapsalu on
oma ehitusmäärused nüüdseks kehtetuks tunnistanud.
Õige menetluse valik on oluline ka kaugküttepiirkonnaga seonduvate küsimuste
lahendamisel. Seaduse kohaselt võivad vallad ja linnad määrata kaugküttepiirkonna ehk ala,
kus asuvate hoonete peamine soojavarustuse allikas peab olema kaugküte. Paljud vallad ja
linnad on kehtestanud kaugküttepiirkonna ja sellega seonduvad tingimused määrusega, kuigi
seaduse kohaselt peaks seda tegema üldplaneeringuga. Sellise väära praktika on
põhjustanud kaugkütteseaduse sätete õigusselgusetus. Õiguskantsler juhtis sellele
tähelepanu juba eelmisel ülevaateaastal. Loodetavasti hakkab 2019. aasta märtsis valitud
Riigikogu koosseis seda probleemi lahendama esimesel võimalusel.

Parkimise korralduse arengukava
Tallinna Linnavolikogu võttis aastal 2006 vastu „Tallinna parkimise korralduse arengukava
aastateks 2006–2014“, mille 4. peatükk „Parkimisnormatiiv“ sätestas projekteeritavate
elamute juurde ette nähtud parkimiskohtade arvutamise põhimõtted. Õiguskantsleri
tähelepanu juhiti asjaolule, et Tallinna ametiasutused lähtuvad siiani kitsalt selle arengukava
sätetest ega soovi end kurssi viia konkreetse objekti vajaduste ja iseärasustega.
Õiguskantsler märkis, et arengukava on haldusorganile endale kehtestatud sise-eeskiri,
millest võib küll juhinduda, kuid see ei tohi välistada muude oluliste asjaolude ja põhjendatud
huvide kaalumist. Samuti on arengukava koostatud juba 13 aastat tagasi, mistõttu ei pruugi
kehtivuse kaotanud parkimise arengukavas sätestatud parkimisnormatiiv olla enam

asjakohane ning kooskõlas kehtivate arengudokumentidega.

Õigus saada elamumaal asuva tehnovõrgu talumise eest hüvitist
Sageli on omandiõiguse piirangute puhul keskne küsimus see, kas piirangute talumisega
kaasneb õigus nõuda hüvitist. Põhiseadus ei nõua, et igasugust omandipiirangut tuleks
kompenseerida. Nii näiteks ei näe 1. jaanuaril 2019 jõustunud asjaõigusseaduse rakendamise
seaduse muudatused ette elamumaal asuvate tehnovõrkude eest talumistasu maksmist.
Õiguskantsler leidis, et selline muudatus oli konkreetsel juhul õiguspärane. Talumistasu
maksmise eesmärk on hüvitada seda, kui omanik ei saa oma omandit enam sihtotstarbeliselt
kasutada. Elamumaal asuvate tehnovõrkudega ei kaasne tavaliselt selliseid piiranguid, mis
kitsendaksid maaomaniku õigusi ulatuslikult. Tehnovõrk on enamasti vajalik ka kinnistul
asuvate hoonete teenindamiseks.

Muinsuskaitselised omandipiirangud
Palju tähelepanu pälvis 1. mail 2019 jõustunud uus muinsuskaitseseadus. Ka
muinsuskaitseseaduse rakendamisega kaasnevad omandiõiguse piirangud, mis lähtuvad
üldistest huvidest. Nii varem kehtinud kui ka uue muinsuskaitseseadusega seoses on
ajendanud inimesi õiguskantsleri poole pöörduma eeskätt omandiõiguse kitsenduste
proportsionaalsus. Seoses uue seaduse jõustumisega tuli selgitada ka seda, et kehtetuks
tunnistatud muinsuskaitseseaduse alusel määrusena kehtestatud muinsuskaitseala
põhimäärused on sisult haldusaktid ja kehtivad seni, kuni neid muudetakse või need
kehtetuks tunnistatakse.
Muinsuskaitseliste piirangute rakendamine oleneb üksikotsustest: näiteks muinsuskaitseala
kehtestamisest, üksikobjekti kaitse alla võtmisest või töödeks loa andmisest. Seejuures tuleb
igal üksikul juhul kaaluda, kas kohaldatavad piirangud on vajalikud, sobivad ja mõõdukad.
Seadus ei välista selle rakendamisel põhiseadusega kooskõlas olevate otsuste tegemist.
Piirangute proportsionaalsust on võimalik saavutada mitmeti: nii piirangute leevendamise kui
ka kaotamisega, või siis hüvitiste ja sihtotstarbeliste toetuste maksmisega. Kuigi riik on aastaaastalt suurendanud kinnistuomanikele muinsuskaitseliste nõuete täitmiseks ette nähtud
toetuste eelarvet, ületavad vajadused võimalusi ja mõistagi tekitab see omanikes pahameelt.
Seetõttu juhtis õiguskantsler Riigikogu kultuurikomisjoni tähelepanu vajadusele vaadata üle
kinnisasja muinsuskaitse alt vabastamise alused. Mõnel juhul ei ole otstarbekas hoonet kaitse

all hoida, eriti kui see hoone on halvas seisukorras ning selle taastamine on muinsuskaitse
eritingimusi arvestades kulukas ja lootusetu. Sellisel juhul on tõenäoline, et pikema aja
jooksul hoone hävib. Niisiis tuleks kaaluda, kas alati on põhjendatud omandiõigust jätkuvalt
piirata − mõnel juhul võib olla otstarbekas hoone mälestisena kaitsmine lõpetada.
Kultuuripärandi kaitsmisel tuleb arvestada peale omaniku õiguste ka avalikku huvi – näiteks
vajadust tagada ohutus.
Kõigi piirangute, sealhulgas muinsuskaitseliste piirangute seadmisel ei tule tingimata maksta
toetust või hüvitist. Hüvitise ja toetuse puudumine ei muuda piirangut õigusvastaseks, küll
aga võib väga intensiivse piirangu kehtestamisel tekkida õigus hüvitist nõuda. Riigi toetus
tuleneb eelkõige arusaamast, et ilma selleta kultuuripärand ei säiliks.

Müra vähendamise tegevuskava
Planeeringu menetluse ajal võidakse esitada mitmesuguseid ettepanekuid, arvamusi ja anda
tingimustega kooskõlastusi. Kohustuslikuks muutuvad seisukohad aga üksnes siis, kui need
on kehtestatud planeeringusse nõudena kirja pandud. Hilisemates menetlustes ei saa
tugineda planeeringu kohta hilinemisega saadetud kooskõlastuskirjas märgitud tingimustele.
Maanteemüra vähendamise tegevuskavast ei saa välja jätta riigi finantseeritava
müratõkkeseina ehitust üksnes põhjusel, et Maanteeamet on varem kooskõlastanud
planeeringu tingimusega, mille kohaselt ehitab müratõkkeseina arendaja. Kõnealusel juhul oli
kooskõlastuskiri saadetud hilinemisega ning valele isikule, mistõttu kooskõlastuskirjas
esitatud tingimust ei olnud kajastatud kehtestatud planeeringus.

Hoones tuletõkkesektsiooni moodustamise nõue
Ehitiste tuleohutusnõudeid kehtestava siseministri määruse kohaselt tuleb hoonetes luua
tuletõkkesektsioonid ja vajaduse korral paigaldada kortermaja eraldi kasutatavatele osadele
(näiteks keldritele) tuletõkkeuks. See nõue kehtib kõigi kasutuses olevate elumajade kohta.
Mõni vana hoone tuleb seetõttu ka ümber ehitada, isegi juhul, kui hoone vastab ehitamise
ajal kehtinud nõuetele.
Õiguskantsler selgitas, et niisugune nõue on kehtinud pikemat aega ning seda ei saa pidada
ülemäära koormavaks ega ebaproportsionaalseks. Ka vanast majast peab inimene tulekahju
puhkemisel välja pääsema.

Riigi eriplaneeringu regulatsiooni põhiseadusele vastavus
Planeerimisseaduse kohaselt võib Vabariigi Valitsus teatud juhtudel algatada ja kehtestada
riigi eriplaneeringu. Sellega välistatakse kohaliku omavalitsuste planeerimispädevus – riigi
eriplaneeringut menetleb Vabariigi Valitsuse määratud valitsusasutus ning omavalitsus
kaasatakse menetlusprotsessi kõigi teiste huvitatud isikutega samadel alustel. Ka peavad
omavalitsuse kehtestatud planeeringud taanduma riigi eriplaneeringu ees.
Tartu linna algatatud põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse käigus tuli õiguskantsleril
hinnata, kas planeerimisseaduse sätted määratlevad riigi eriplaneeringu juhtumi piisavalt
selgelt ning kas on õiguspärane, kui riigi eriplaneeringu menetluse kulud võib kanda
huvitatud isik. Riigikohus leidis, et planeerimisseaduse riigi eriplaneeringut käsitlevad sätted
on põhiseadusega kooskõlas.

Maa ja mets
Väärtuslik põllumaa
Lõppenud ülevaateaastal oli Riigikogu menetluses seaduseelnõu, mis nägi ette ulatuslikke
kitsendusi väärtusliku põllumaa kaitseks. Eelnõu kohustas põllumaa omanikku jätkama maa
põllumajanduslikku kasutamist. Sellele maale tohtinuks näiteks teed, kaevu või kuuri ehitada
või sinna puid istutada vaid erandjuhul Põllumajandusameti loal.
Õiguskantsler juhtis tähelepanu, et eelnõus valitud lähenemine teeks omanikust riigi tööriista,
vahendi mingi eesmärgi saavutamiseks. See ei passi aga kokku vabadusele tugineva
ühiskonnakorraldusega (vt põhiseaduse preambul), milles põhiõigusi võib piirata minimaalses
vajalikus ulatuses ning piirang ei tohi moonutada õiguste ja vabaduste olemust (põhiseaduse
§ 11). Kui soovitud eesmärki on võimalik saavutada muul, kuid põhiõigusi vähem piiraval
moel, siis pole piirang vajalik. Tarbetu piirang on põhiseadusega vastuolus.
Kindlasti tuleb põlde kaitsta. Elumaju ja teisi hooneid ei pea tingimata ehitama põllule, mis on
toidutootmist arvestades pealegi piiratud ressurss. Küll aga tuleb põldude kaitseks rakendada
põhiseadusega kooskõlas olevaid abinõusid, sealhulgas piiranguid.
Väärtusliku põllumaa kaitse näeb ette planeerimisseadus (§ 75 lg 1 p 14). Isik saab oma huve
ja vajadusi väljendada planeerimismenetluses ning kohalik omavalitsus peab avatud
menetluses erinevate huvide ja väärtuste vahel leidma tasakaalu. Niisiis on ka praegu

planeeringutes seatud põllumaa kaitseks piiranguid ning planeerimisseadust pole põhjust
pidada selles osas puudulikuks.
Kui Riigikogu leiab, et põllumaa vajab tõhusamat kaitset, tuleks seaduses kindlaks määrata
väärtusliku põllumaa mõiste. Muus osas piisab põldude kaitsmiseks olemasolevast
planeerimisseadusest, mille norme saab ja tulebki asjakohaselt rakendada.
Aastaid ette valmistatud uute piirangute kaalukaim põhjendus oli linnade ümbruses asuva
väärtusliku põllumaa täisehitamine. Paraku on see paljudes kohtades juba nii läinud. Seal, kus
veel võiks olla huvi väärtusliku põllumaa kasutusotstarvet muuta, saab muudatuse tõkestada
olemasolevate normide alusel. Eelnõus pakutud maaomanike ja kohalike omavalitsuste
õiguste piirangud on ülemäärased. Eelnõu langes Riigikogu menetlusest välja.

Maakatastri alusandmete muutmine
Maa-amet muutis 2018. aasta lõpus katastriüksuste pindalasid ja ajakohastas kõlvikud.
Paljudele maaomanikele jäi arusaamatuks, miks nende kinnistu pindala vähenes, kinnistu
piiripunktide koordinaadid muutusid ja kuidas riik üldse tohtis eraisikule kuuluva maa
andmeid muuta omanikku teavitamata.
Katastriüksuse kõlviku andmete muutmise alus on 1. jaanuaril 2019 jõustunud
maakatastriseaduse (MaaKatS) § 131, mille kohaselt on katastri kaardiks kõlvikukaart. Kõlvik
on ühetaolise majandusliku kasutuse ja/või loodusliku seisundiga katastriüksuse osa ning
näitab maa tegelikku looduslikku seisundit. Kõlvikukaardi andmete alusel arvutatakse
vähemalt kord aastas katastriüksuse kõlvikute pindalad. Kui katastriüksuse kõlvikud või
nende suurus selle arvutuse tõttu muutuvad, on see tingitud maaüksuse loodusliku seisundi
muutumisest. Maa loodusliku seisundi kohta kogutakse andmeid igal aastal ülelendudega.
Kõlviku märkimine kaardil iseenesest omandipiiranguid seada ei tohiks. Piirangute aluseks ei
saa olla haldustoiming (kõlviku märkimine kaardil), vaid peab olema seadus (nt
looduskaitseseadus) või seaduse alusel antud vaidlustatav haldusakt (nt planeering).
Segadust tekitavad kõlvikute määramise põhimõtted ja õiguslikud alused ning toimingu
vaidlustamise võimalused. Ekslik kanne võib isikule kaasa tuua tema õiguste riive, näiteks
kõrgema maamaksu, ehituspiirangu vms. Pole selge, millisel juhul märgitakse kõlvikud
looduslikuks rohumaaks ja millisel juhul haritavaks maaks. Nimelt on paljud haritava maa
kõlvikud juba pikalt kasutuses näiteks püsirohumaadena, mida talunikel ei ole otstarbekas
PRIA toetuste tingimustest lähtudes harida, vaid hoida rohumaana. Maamaksu tuleb aga

tasuda haritava maa kõlviku eest.
Siiani on selgusetu, mille alusel määratletakse osa elamumaast metsamaa kõlvikuna.
Metsamaale on iseloomulik konkreetsete parameetritega puittaimestik (metsaseaduse § 3 lg
2 p 2). Metsaseaduse alusel loetakse metsaks ökosüsteem, mis koosneb metsamaast, sellel
kasvavast taimestikust ja seal elunevast loomastikust. Metsamaa definitsiooni annab
metsaseadus. Ükski muu keskkonnaministri määruses toodud metsakõlviku definitsioon (nt
raiesmik, noorendik jne) ei näita maa looduslikku olukorda metsana, vaid need lähtuvad
metsamaa majanduslikust kasutusest (mets on alles kujunemisel, s.t metsa kasvatatakse).
Elamumaal asuval metsakõlvikul aga metsaseaduse § 3 lõike 3 kohaselt majanduslikku
otstarvet ei ole. Järelikult on ekslik, kui elamukrundil iga aastaga kogukamaks muutuvaid puid
hakatakse Maa-ameti aerofotosid tõlgendades pidama ühtäkki metsaks koos kõigi sellega
kaasnevate piirangutega. Kummaline on ka see, et maaomanikku ennast seesugusest
muudatusest ei teavitata. Teatud juhtudel võib ekslik elamumaal paiknev metsamaa kõlviku
märkimine tuua kaasa olulisi omandipiiranguid. Näiteks Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja
§ 23 lõike 1 punkti 1 kohaselt on sealses piiranguvööndis metsamaale hoonete püstitamine
keelatud.
Keskkonnaministeeriumi haldusalas tuleb elamumaal paikneva metsamaa kõlvikuga seonduv
selgeks teha ja vajaduse korral viia normid omavahel kooskõlla. Isikutele peab olema
arusaadav, milliste parameetritega puittaimestik loetakse elamumaal metsaks.
Haldusmenetluse seadus ja hea halduse tava näevad ette, et isikuid tuleb kõigist nende õigusi
puudutavatest menetlustoimingutest teavitada ja nende vastuväited ära kuulata. Seda tuleb
teha enne haldusakti (nt maamaksuteade) andmist. Kui kinnistu omanik kinnistu andmete
muutumisest midagi ei tea, ei oska ta neid andmeid loodusliku olukorraga võrrelda ega
ebakõlade korral katastripidajale andmete parandamise vajadusest teatada.

Planeerimine ja ehitustegevuse korraldamine riigi maal
Õiguskantsler juhtis keskkonnaministri tähelepanu, et riigi tegevus peab olema järjepidev
ning lähtuma riigi poole pöördunud inimese soovidest ja eesmärkidest.
Markantne näide on ühe Hiiumaa sadama juhtum. Sadama rajaja kaebas õiguskantslerile, et
ta ei saa kasutada enda ehitatud lainemurdjaid, sest kümne aasta jooksul ei ole riik andnud
talle paadisadama kasutamiseks maakasutusõigust. Seda hoolimata sellest, et riik on teadlik

sadama rajamisest, Keskkonnaministeerium on andnud selleks vajaliku loa ning sadam on
planeeritud ja ehitatud kehtivate õigusaktide alusel. Riik on pannud inimese seeläbi
lubamatusse ja kummalisse olukorda: inimesel on lubatud ehitada riigi maa külge
lainemurdjad, mida ta ei saa aga eesmärgipäraselt kasutada, sest riik pole seni andnud õigust
kaldaäärse maa-ala kasutamiseks.
Õiguskantsler leidis, et riigi selline käitumine läheb vastuollu hea halduse tavaga. Sadama
rajaja taotluse tegeliku lahendamisega on põhjendamatult kaua viivitatud ning talle on antud
vastuolulisi selgitusi. Ametkondadevahelise koostöö tõrked ei tohi põhjustada kellelegi
majanduslikku kahju ega rikkuda inimeste õigusi.

Lindude pesitsusrahu tagava normi rakendamine
Õiguskantsleril paluti hinnata, kas looduskaitseseaduse § 55 lõike 61 (pesitsusrahu tagamine)
rakendamiseks piisab olemasolevatest normidest.
Looduskaitseseaduse § 55 lõikes 61 sätestatud keeldu tuleb järgida metsatööde tegijal ning
seda peab silmas pidama ka riik tegevuseks luba andes. Ehkki vahetult hindab pesade
olemasolu või nende puudumist metsatööde tegija, peab ka keskkonnaametnikel olema hea
ülevaade lindude tõenäolistest pesitsuseelistustest puistute kaupa ning sellest, mil viisil
mõjutavad raieliigid linde pesitsusajal. Hinnates raiete mõju linnustikule, tuleb juhinduda
teadusuuringutest ning vajaduse korral seada metsateatisele proportsionaalsed tingimused,
mis tagaksid metsaomaniku ja looduskaitse huvide vahel mõistliku tasakaalu. Täitevvõim ei
saa raietööde kavandamisel jätta arvestamata looduskaitseseaduse § 55 lõikes 61
kehtestatud keeldu ega hindamata raiete mõju lindude pesitsusrahule. Samuti ei saa
täitevvõim panna kogu vastutust metsatööde tegijale.
Õiguskantsleri hinnangul on Keskkonnaametil õigus seada lindude pesitsusajal kavandatud
raiete tegemiseks metsateatisele lisatingimusi (sh ajalisi piiranguid). Seega piisab lindude
pesitsusrahu tagamiseks olemasolevatest normidest.

Looduskaitseala moodustamise alustamise otsus
Seadus ei kirjuta ette, kui kiiresti tuleks teha toiminguid ala looduskaitse alla võtmiseks.
Samuti ei sätesta seadus tähtaega, kui kiiresti peaks riik kujundama põhimõttelise seisukoha
looduskaitseala moodustamise suhtes. Samas mõjutab otsustamise kiirus olulisel määral
maaomaniku õigusi oma maad kasutada. Näiteks võib riik vastava menetluse ajaks muu

hulgas peatada metsateatiste ja ehituslubade kehtivuse, samuti võib looduskaitseala
moodustamisel piirata piirkonnas majandustegevust või isegi inimeste liikumist.
Sõrve looduskaitseala moodustamiseks tehti ettepanek aastal 2006, kuid veel 2019. aasta
alguseks polnud riik võtnud seisukohta kaitseala moodustamise algatamise suhtes.
Õiguskantsler leidis, et 13 aastat on niisuguse oluliste piirangutega seotud otsuse tegemiseks
ebamõistlikult pikk aeg. Seetõttu soovitas ta keskkonnaministril Sõrve looduskaitseala kohta
otsuse langetada võimalikult kiiresti. 16. aprillil 2019 seda ka tehti.

Hajureostus
Õiguskantsleri poole pöördusid abipalvega keset põlde asuva elamu omanikud, kes olid
avastanud, et nende kaevuvesi on nitraatidega saastunud. Reostuse päritolu pole teada, ent
kaevuvesi enam juua ei kõlba ning elanikel tuleb tuua joogivett kilomeetrite kauguselt.
Küsimus on selles, kuidas saavad vastutavad ametkonnad kindlaks teha tõenäolise reostuse
allika ning kes ja mida saab teha kahjude heastamiseks.
Keskkonnaametnikel on mitu võimalust veereostusega seotud muret lahendada,
õiguskantsler saatis selle kohta ka soovituse. Tegemist võib olla juhtumiga, mille lahendamisel
tuleb kohaldada keskkonnavastutuse seadust või veeseadust. Reostuse ulatusest oleneb,
kumba õigusakti rakendada.
Hea halduse tavaga ei sobi kokku aga see, kui ametkonnad teavad saastunud kaevuveest juba
mitu aastat, ent keelduvad inimeste mure lahendamiseks asjakohaseid õigusnorme
rakendamast.

Linn ja vald
Põhiseaduse 14. peatükk tagab kohaliku omavalitsuse autonoomia ehk õiguse otsustada ja
korraldada kõiki kohaliku elu küsimusi iseseisvalt. Mõistagi peavad ka vallad ja linnad oma
tegevuses järgima põhiseadust ja teisi seadusi. Kohustus austada inimeste põhiõigusi ja vabadusi, säästa maksumaksja raha ja ajada asju ausalt laieneb ka kohalikule omavalitsusele.
Kohalik omavalitsus pole Vabariigi Valitsuse ega ministeeriumide kohalik käepikendus.
Kohaliku omavalitsuse mõte on selles, et kohaliku elu küsimusi lahendaks kogukond ise just
sellele linnale või vallale sobival moel. Mida ja kuhu ehitada, kuidas korraldada teede ja
tänavate puhastus, prügivedu ja heakord, mida teha selleks, et vallas või linnas oleks hea
elada – neid asju oskavad kõige paremini korraldada kohalikud elanikud ise. Riik peab siin
olema toeks: asjad tuleb seada nii, et kohalikul omavalitsusel oleks raha kohaliku elu
edendamiseks. Riik võib kohalikule omavalitsusele panna ka riigi ülesandeid, ent sel juhul
tuleb anda riigieelarvest piisavalt raha. Kohalik ja riigi rahakott on eraldi.

Õiguskantslerilt küsitakse kohaliku omavalitsuse töö ja probleemide kohta palju. Üldjuhul
lahenevad probleemid infovahetuse käigus, omavalitsus korrastab oma õigusakte
õiguskantsleri ettepanekute kohaselt ja seetõttu pole olnud vaja kohtusse pöörduda. Erandiks
on Narva Linnavolikogu, kes ei muutnud kohustuslikke sotsiaalteenuseid reguleerivaid
põhiseadusvastaseid määrusi. Seetõttu tuli õiguskantsleril nende määruste
põhiseadusvastaste sätete kehtetuks tunnistamiseks pöörduda Riigikohtusse.
Endiselt küsitakse õiguskantslerilt ka omavalitsuste ühinemislepingute järgimise ja sellise
lepingu vaidlustamisvõimaluste kohta. Ühinemislepingute vaidlustamise võimalusi käsitles
lähemalt õiguskantsleri mullune aastaaruanne.

Õigusaktide seaduslikkus
Lõppenud ülevaateaastal tegi õiguskantsler hulga ettepanekuid kohalike omavalitsuste
määruste kooskõlla viimiseks seaduste ja põhiseadusega.

Koerte ja kasside pidamise eeskirjad
Viimsi valla lemmikloomade pidamise eeskiri pani hulkuva lemmiklooma toitjale
lemmikloomapidaja kohustused ja vastutuse. Õiguskantsler tegi vallavolikogule ettepaneku
viia eeskiri kooskõlla seadustega (loomakaitseseadus, loomatauditõrje seadus, kohaliku
omavalitsuse korralduse seadus), Vabariigi Valitsuse määrusega („Hulkuvate loomade
püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise
kord“) ja põhiseadusega. Hulkuva looma toitjale lemmikloomapidaja kohustuste ja vastutuse
panek piirab õigusvastaselt tema omandipõhiõigust (põhiseaduse § 32 lg-d 1−3) ja üldist
vabaduspõhiõigust (põhiseaduse § 19 lg 1). Vallavolikogu tunnistas õigusvastase sätte
kehtetuks.
Kadrina valla koerte ja kasside pidamise eeskiri nägi selle rikkumise eest ette
väärteokoosseisu, mida seadus (enam) ei sätesta. Väärteokoosseisud peab aga kehtestama
seadus, mitte volikogu määrus. Ka tuleks volikogul määruses üksnes viidata seaduses
sätestatud väärteokoosseisule, mitte seda määrusesse ümber kirjutada. Õiguskantsler tegi
vallavolikogule ettepaneku viia eeskiri kooskõlla kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega,
karistusseadustikuga ning hea õigusloome ja normitehnika eeskirjaga. Vallavolikogu järgis
õiguskantsleri ettepanekut.

Heakorraeeskiri
Lääne-Harju valla heakorraeeskiri keelas valla territooriumil muu hulgas:
teekatte, murukamara, lillede, põõsaste, hekkide või puude kahjustamise ning
omavolilised raietööd;
asetada akna välisküljele sinna mittesobivaid esemeid ja toiduaineid;
kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal.
Need keelud ei ole õiguspärased, sest ei arvesta erinevate omandivormidega ega kohaliku
olustiku eripäradega (tihe- ja hajaasustus). Heakorraeeskirja kehtestamine on aga linna või
valla ülesanne just sellepärast, et oleks võimalik arvesse võtta kohalikke olusid, sh iga
paikkonna asustustihedust. Pärast haldusreformi on valdades linlikke alasid ning paljude
linnade territooriumil hajaasustusega külasid, kus valitseb maaelulaad. Eraldatud maakohas
ja tiheasustusega asulas tuleks rakendada erinevaid piiranguid. Kohalikke eeskirju
kehtestades peab ka jälgima, et nende järgi ei oleks võimalik karistada inimest mitu korda
ühe ja sama teo eest.
Õiguskantsler tegi Lääne-Harju Vallavolikogule ettepaneku viia valla heakorraeeskiri kooskõlla
karistusseadustikuga ja põhiseadusega (§ 32 lg-d 1–3 – omandipõhiõigus; § 19 lg 1 – üldine
vabaduspõhiõigus; § 23 lg 3 – topeltkaristamise keeld; § 13 lg 1 – õigusselgus). Vallavolikogu
tegi heakorraeeskirjas vajalikud muudatused.

Külavanema valimise statuut
Haljala valla aleviku- ja külavanema ning piirkondliku kogukonnakogu statuut sätestas, et
vallavalitsus väljastab aleviku- või külavanemale üldkoosolekul osalejate registreerimiseks
elanike nimekirja. Vallavalitsusel ei ole aga õigust seda teha, sest aleviku või küla
üldkoosoleku tegevus ega aleviku- või külavanema valimine ei ole praegu reguleeritud avaliku
ülesande täitmisena. Seega oleks tegu isikuandmete õigusvastase töötlemisega. Volikogul on
siiski võimalik aleviku- või külavanema valimise korraldamist ja oma määruste üle järelevalve
tegemise korda reguleerida avaliku ülesande täitmisena.

Õiguskantsler tegi Haljala Vallavolikogule ettepaneku viia statuut kooskõlla rahvastikuregistri
seadusega ja põhiseadusega (§ 26 – eraelu puutumatus). Vallavolikogu arvestas õiguskantsleri
ettepanekuga ja kehtestas uue statuudi.

Jäätmehoolduseeskiri
Türi valla elanik juhtis õiguskantsleri tähelepanu valla jäätmehoolduseeskirja sätetele, mis
reguleerivad vallas korraldatud jäätmeveo sagedust. Eeskiri sätestas, et tavalisest harvemini
(üks kord kvartalis) võib jäätmeid vedada siis, kui jäätmetekke kohas elab kuni kaks inimest,
jäätmeid tekib vähe ning nende konteineris hoidmine ei põhjusta ümbruse reostust.
Õiguskantsler leidis, et jäätmeseadus ei luba siduda jäätmeveo sagedust kinnistul elavate
inimeste arvuga. Niisiis on eeskirja selline tingimus meelevaldne ega võimalda omavalitsusel
teostada kaalutlusõigust.
Õiguskantsler tegi Türi Vallavolikogule ettepaneku viia valla jäätmehoolduseeskiri kooskõlla
jäätmeseadusega ja põhiseadusega (§ 3 lg 1 ja § 154 lg 1 – seaduslikkus). Volikogu kehtestas
valla uue jäätmehoolduseeskirja, milles on järgitud õiguskantsleri ettepanekut.

Ehitusmäärused
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse jõustumisel 1. juulil 2015 jäid kohalikud
omavalitsused ilma õigusest kehtestada oma määrusega maakasutus- ja ehitustingimusi.
Seega pidid kohalikud omavalitsused hiljemalt 1. juuliks 2017 oma ehitusmäärused üle
vaatama ja seadusega kooskõlla viima (ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise
seadus). Tallinna ja Haapsalu linnavolikogu olid jätnud mõne ehitusmääruse tähtajaks
muutmata. Õiguskantsler tegi Tallinna Linnavolikogule ettepaneku tunnistada Astangu,
Pelgulinna ja Nõmme linnaosa ehitusmäärused kehtetuks ja saatis Haapsalu Linnavolikogule
märgukirja, milles palus viia linna ehitusmäärused seadusega kooskõlla. Mõlemal juhul
arvestati õiguskantsleri ettepanekuga ja asjakohased määrused on praeguseks kehtetuks
tunnistatud.

Kauplemise kord

Loksa Linnavolikogu määrusega kehtestatud „Laadal, avalikul üritusel ja tänaval kauplemise
kord“ muutis seadusega sätestatud mõistete sisu. See ei ole õiguspärane, sest määrusega ei
saa seaduses sätestatud mõistete sisu laiendada ega kitsendada.
Õiguskantsler tegi Loksa Linnavolikogule ettepaneku (29.11.2018; 22.04.2019) viia määrus
kooskõlla kaubandustegevuse seadusega, majandustegevuse seadustiku üldosa seadusega ja
põhiseadusega (§ 13 lg 2 – õigusselgus; § 3 lg 1 ja § 154 lg 1 – seaduslikkus). Linnavolikogu
tunnistas kõnealuse määruse kehtetuks.

Finantsjuhtimise kord
Lüganuse valla finantsjuhtimise korrast ei selgunud, kas juhul, kui lisaeelarve võetakse vastu
kahel või enamal lugemisel, menetletakse seda volikogus samamoodi nagu eelarve eelnõu.
Õiguskantsler tegi Lüganuse Vallavolikogule ettepaneku täiendada valla finantsjuhtimise
korda lisaeelarve menetlemise osas. Seda volikogu ka tegi.

Puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamise kord
Tartu Linnavolikogu kehtestatud „Puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamise kord“ sätestas,
et sotsiaalteenust osutatakse Tartu linna haldusterritooriumil. Vald või linn ei tohi aga piirata
kohustusliku kohaliku sotsiaalteenuse osutamist üksnes oma territooriumiga. Sellise piirangu
seadmisel ei ole kohalikul omavalitsusel enam võimalik arvestada inimese konkreetset
olukorda: näiteks vajadust sõita väljapoole seda valda või linna taastusravile või minna koos
tugiisikuga klassiekskursioonile. Niisiis ei taga selline regulatsioon seda, et abi andmisel
lähtutakse inimese vajadustest.

Abivajavale lapsele peab abi andma tema rahvastikuregistrijärgne omavalitsus ning seejuures
ei oma tähtsust ei lapse vanema registreeritud ega tegelik elukoht. Teised vallad või linnad
võivad inimest aidata, kuid ei ole selleks kohustatud (välja arvatud vältimatu abi). Niisiis, kui
rahvastikuregistrijärgne vald või linn inimest ei aita, võibki ta jääda abita. Selline olukord pole
aga lubatud. Kui abivajav laps elab tegelikult teises vallas või linnas, võib see muuta abi
andmise keerulisemaks, kuid ei anna alust jätta teda abita. Kui kohalik omavalitsus teab, et
abivajava lapse tegelik elukoht on teises vallas või linnas, tuleb tal selgitada lapsevanemale
kohustust hoolitseda selle eest, et tema enda ja tema alaealiste laste elukoha aadress oleks
õige.
Õiguskantsler tegi Tartu Linnavolikogule ettepaneku viia puudega lapsele sotsiaalteenuste
osutamise kord kooskõlla sotsiaalhoolekande seadusega, sotsiaalseadustiku üldosa
seadusega ja põhiseadusega (§ 3 lg 1 ja § 154 lg 1 – seaduslikkus). Linnavolikogu arvestas
õiguskantsleri ettepanekut ja tunnistas määruse õigusvastase sätte kehtetuks.

Veeteenuse hind
Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise, nende kasutamise ja liitumistasu
võtmise korra sätted reguleerivad veeteenuse hinda, sätestades, et ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitunu maksab vee-ettevõtjale abonenttasu, mille suuruse kinnitab
linnavalitsus vee-ettevõtja ettepanekul. Need sätted on seadusega vastuolus, sest seadused ei
anna volikogule õigust reguleerida üldaktiga veeteenuse hinnakujundust. Õiguskantsler tegi
Loksa Linnavolikogule ettepaneku viia määrus põhiseadusega kooskõlla. Loksa Linnavolikogu
arvestas õiguskantsleri ettepanekuga ja muutis määrust.

Hankekord
Vallavalitsuse määrusega kehtestatud „Põhja-Sakala valla hankekord“ sisaldab sätet, mille
kohaselt asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 10 000
euro, ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 20 000 euro, võib teha
ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule. Seega võimaldab vald kindla ja võrdlemisi
suure summa ulatuses osta asju ning tellida teenuseid ja ehitustöid üksnes ühelt pakkujalt.
Selline hankekorra säte ei ole kooskõlas riigihangete korraldamise üldpõhimõtetega ja
kitsendab õigusvastaselt konkurentsivabadust ning seeläbi ka isikute ettevõtlusvabadust
(põhiseaduse § 31). Riigihangete korraldamise üldpõhimõtted (riigihangete seaduse § 3)

näevad aga muu hulgas ette, et hankija peab tegutsema riigihanke korraldamisel läbipaistvalt,
kontrollitavalt ja proportsionaalselt ning tagama konkurentsi tõhusa ärakasutamise. Need
põhimõtted on kehtestatud selleks, et ära hoida nn suunatud riigihanked kindla tootja, toote
või pakkuja eelistamiseks, ja avada riigihange konkurentsile. Konkurentsi tõhus
ärakasutamine eeldab, et riigihankes osalemise võimalus antakse kõigile, kes suudavad
pakkuda omavalitsusele sobivaid lahendusi.
Õiguskantsler saatis Põhja-Sakala Vallavalitsusele märgukirja valla hankekorra seadusega
kooskõlla viimiseks.

Sotsiaalteenuste osutamise kord
Õiguskantsleri hinnangul on mitmed Narva Linnavolikogu kehtestatud kohustuslikke
sotsiaalteenuseid reguleerivad määrused põhiseadusvastased. Narva elanikud ei saa linnalt
vajaduse korral abi ega toetust nii, nagu seadus ette näeb. Õiguskantsleri ettepanekutest
hoolimata pole Narva Linnavolikogu õigusvastaseid määrusi muutnud. Seetõttu esitas
õiguskantsler Riigikohtule taotluse, milles palus tunnistada mitmed kohustuslikke
sotsiaalteenuseid reguleerivate Narva Linnavolikogu määruste sätted kehtetuks.

Põhiõiguste ja -vabaduste tagamine
Vallad ja linnad peavad oma tegevuses järgima isikute põhiõigusi ja -vabadusi ning hea
halduse tava. Õiguskantsleri ülesanne on teha selle üle järelevalvet. Menetlus lõpeb
õiguskantsleri seisukohavõtuga, milles ta hindab, kas kontrollitud asutuse tegevus on
õiguspärane ja hea halduse tava nõuetega kooskõlas.
Põhiseaduse kohaselt (§ 154 lg 1) otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused
seaduste alusel iseseisvalt kõiki kohaliku elu küsimusi. Kohaliku elu küsimused kerkivad esile
kohalikust kogukonnast. Seaduste alusel või kokkuleppel omavalitsusega võib riik vallale või
linnale panna täitmiseks ka riiklikke kohustusi (põhiseaduse § 154 lg 2).

Lastekaitse
Sageli pöörduvad lapsevanemad õiguskantsleri poole kaebusega, et nad ei ole rahul linna või
valla lastekaitsetöötaja tegevusega. Enamasti puudutavad need kaebused lastekaitsetööd
vanematevahelises hooldusõiguse või suhtlusõiguse vaidluses. Nimelt peab kohus küsima
alaealist puudutavas kohtumenetluses valla- või linnavalitsuse seisukohta. Vanematel on

erinevad ootused, mida lastekaitsetöötaja peaks enne kohtule arvamuse esitamist tegema.
Erinev on ka lastekaitsetöötajate praktika.
Õiguskantsler leidis üht avaldust lahendades, et Pärnu linn oli rikkunud lastekaitseseaduse
nõudeid, jättes enne kohtule arvamuse andmist lapsed ära kuulamata ning laste huvid
igakülgselt välja selgitamata. Pärnu Linnavalitsusele saadetud soovituses selgitas
õiguskantsler, et kohtumenetlusse kaasatud kohalik omavalitsus peab:
välja selgitama lapse parimad huvid vastavalt lastekaitseseaduse § 21 nõuetele;
kuulama lapse ära ja dokumenteerima temaga peetud vestluse;
koguma teavet lapse olukorra ning lapse ja vanemate suhete kohta, sh vajadusel
tegema kodukülastuse;
esitama kohtule neutraalse ja üksikasjaliku ülevaate lapse ja pere olukorrast, sh
soovituslikult lapse ärakuulamise protokolli või muu väljavõtte lapsega peetud vestluse
kohta;
vältima kohtule edastatavates seisukohtades hinnangute andmist.

Hariduse kättesaadavus
Riik ja kohalikud omavalitsused peavad tagama eestikeelse hariduse kättesaadavuse
(põhiseaduse § 37 lg-d 2 ja 4) kõigile, sõltumata sellest, mis on õpilaste emakeel.
Riik ja Kohtla-Järve Linnavalitsus on kokku leppinud, et Kohtla-Järve linnas pakub edaspidi
eestikeelset gümnaasiumiharidust riik. Lahendus, mis võimaldab erineva emakeelega noortel
õppida ühes koolis, toetab ühiskondlikku üksteisemõistmist ja selle kaudu ka põhiseaduslike
väärtuste järgimist. Samas nõuab see riigilt ja kohalikelt omavalitsustelt senisest suuremat
pingutust, et tagada eesti keele jätkusuutlikkus ka neis kohtades, kus eesti emakeelega
inimesed on vähemuses (vt õiguskantsleri seisukoht „Kohtla-Järve koolivõrgu
ümberkorraldamine“).
Kohalik omavalitsus peab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt tagama võimaluse
omandada põhiharidus üldjuhul lapse elukohajärgses ja omavalitsuse enda peetavas koolis.
Vald või linn korraldab õpilastele sõidu kooli ja tagasi. Seejuures ei pea omavalitsus hüvitama
kulusid, mida pere teeb last isikliku sõidukiga kooli ja tagasi sõidutades. Kui omavalitsus on
taganud lapsele võimaluse omandada põhiharidus sama valla või linna koolis, ei pea ta
korraldama õpilaste vedu naaberomavalitsuse kooli ja tagasi. Seaduse kohaselt tuleb
omavalitsusel koolitransport korraldada juhul, kui ta on kokkuleppel muu valla või linnaga

määranud selles asuva kooli lapse elukohajärgseks kooliks. Samas ei ole omavalitsus ka
sellisel juhul kohustatud hüvitama isikliku sõiduki kasutamise kulusid. Õpilase sõidukulude
hüvitamise kohustus on elukohajärgsel omavalitsusel üksnes juhul, kui omavalitsusel ei ole
võimalik õpilasele koolivälise nõustamismeeskonna soovituse järgi õpet tagada ning kui
omavalitsus ei ole korraldanud ise transporti või kui sõidukulusid ei ole hüvitatud
riigieelarvest ühistranspordiseaduse sätete alusel kehtestatud korras (vt „Õpilase sõidukulude
hüvitamine“).

Lasteaiateenuse kättesaadavus
On õiguspärane, et omavalitsus annab lasteaiakoha eelisjärjekorras sellele lapsele, kelle õde
või vend juba käib samas lasteaias. Vald või linn peab koolieelse lasteasutuse seaduse
kohaselt tagama mõistliku aja jooksul koha koolieelses lasteasutuses kõigile soovijatele, kes
vastavad seaduses toodud tingimustele. Seega peab ka laps, kellel õdesid-vendi lasteaias ei
ole, saama lasteaiakoha. Siiski ei anna seadus õigust saada kohta mõnes konkreetses
lasteasutuses (vt „Lasteaiakoha andmise põhimõtted“).
Volikogu võib oma määrusega (vt „Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne-Harju valla
koolieelsetes lasteasutustes“) kehtestada (haldusreformi käigus moodustunud) valla
lasteaedades lapsevanema makstava osalustasu ülemmäära, nähes samal ajal ette erisused
ja nende kaotamise üleminekuaja järel. Õiguskantsleri poole pöördusid Lääne-Harju valla
elanikud, kes ei olnud rahul valla kehtestatud lasteaiatasu erinevusega. Seadus lubab vallavõi linnavolikogul kehtestada vanemate osalustasu määra, mis võib olla diferentseeritud
sõltuvalt lapse vanusest, lasteasutuse majandamiskuludest või muudest asjaoludest. Seega
lubab seadus võtta tasu diferentseerimise aluseks ka seaduses sõnaselgelt sätestamata
asjaolud. Enne ühinemist kehtisid valdades erineva suurusega kohatasud ja seetõttu soovis
loodud vald kehtestada ühtsele kohatasule õiglase ülemineku korra.
Õiguskantsler leidis, et valla lasteaedade kohatasu sujuva suurendamise vajadust võib pidada
erineva kohtlemise mõistlikuks ja asjakohaseks põhjuseks, mis on seadusega kooskõlas.

Eluruum
Õiguskantslerilt palus abi inimene, kelle elukoha registreerimise taotluse oli
perekonnaseisuamet tagasi lükanud. Inimene soovis registreerida oma elukoha hosteli
aadressil ning esitas seal elamise tõenduseks majutusasutuse tõendi. Tallinna
Perekonnaseisuameti esindaja jättis tema elukoha registreerimata ning nõudis inimeselt

lisatõendina üürilepingut või hoone omaniku luba. Õiguskantsler leidis, et
perekonnaseisuameti nõudmine ei ole põhjendatud. Piisab sellest, kui tõendatakse ruumi
kasutuse õigust. Hostelis elamise tõendamiseks võib esitada teenuseosutaja kinnituskirja
broneeringu kohta. Sellisel juhul ei pea esitama lisaks hoone omaniku luba.
Valla- või linnavalitsus ei või eluruumi andmisest kui sotsiaalteenusest keelduda põhjusel, et
tal ei ole sobivat ja vaba eluruumi pakkuda. Sellisel juhul tuleb omavalitsusel eluruum leida
kinnisvaraturult. Vallavalitsus ei või panna oma kohustust abivajaja õlule. Eluruum tuleb
abivajajale tagada mõistliku aja jooksul ning abivajaja taotlus tuleb vallavalitsusel lahendada
seaduses ettenähtud tähtajaks (sotsiaalseadustiku üldosa seaduse kohaselt kümme
tööpäeva). Tapa Vallavalitsusele saadetud kirjas rõhutas õiguskantsler, et kohaliku
omavalitsuse koostatud haldusakt eluruumi andmise kohta peab olema selge, üheselt
mõistetav ja põhjendatud ning selles peab olema ära toodud vaidlustamise kord.
Kohalik omavalitsus ei saa jätta abivajadust terviklikult hindamata ja otsust tegemata ka juhul,
kui omavalitsuse hinnangul vajab inimene psühhiaatrilist abi või erihoolekandeteenust.

Üksi elava pensionäri toetus
Ka lõppenud ülevaateaastal tuli õiguskantsleril lahendada puudulike või ebatäpsete
aadressiandmete tõttu toetusest ilma jäänud pensionäride muresid. Ruumiandmete seaduse
kohaselt tuleb hooneosale (korterile) koha-aadress määrata juhul, kui tegemist on eluruumiga
või kui selle eristamine aadressi alusel on vajalik muul põhjusel.
Tallinn on näiteks keeldunud eraldatud eluruumile aadressi määramast juhul, kui
detailplaneeringuga ette nähtud korterite/eluruumide arv ei lange kokku tegelikult olemas
olevate eluruumide arvuga. Samuti on Tallinn jätnud aadressi täpsustamata põhjendusel, et
inimene jääks sel juhul ilma maamaksuvabastusest. Õiguskantsleri palvel on Tallinna linn
senist praktikat siiski muutnud.

Ligipääs avalikele hoonetele
Kohalikul omavalitsusel lasub kohustus hoolitseda selle eest, et puuetega inimesed saaksid
iseseisvalt ja täielikult osaleda kõigis eluvaldkondades. Seega tuleb neile teistega võrdsetel
alustel võimaldada ligipääs hoonetele, ühistranspordile, teabele ja suhtlusele. See on oluline
ka seoses valimistega (vt „Juurdepääs avalikele hoonetele“).

Ühistransport
Ühistranspordikorralduse probleemidega seoses saatis õiguskantsler kohalikele
omavalitsustele märgukirja. Ta juhtis tähelepanu võimalustele, kuidas saavad vallad ja linnad
koolitransporti korraldada (abinõud reisijate turvalisuse tagamiseks, puuetega inimest
juurdepääsu tagamiseks ühissõidukitele). Kohalikest oludest täpse ülevaate saamiseks palus
õiguskantsler valdadel ja linnadel saata talle asjakohast teavet. Ülevaate koostamise ajaks oli
õiguskantslerile vastuse saatnud 59 omavalitsust. (Loe täpsemalt peatükist „Lapsed ja
noored".)

Müra
Kohalik omavalitsus peab enda kehtestatud detailplaneeringuga arvestama nii ehitus-,
kasutus- kui ka avaliku ürituse luba andes, samuti detailplaneeringu järgimise üle
ehitusseadustiku alusel järelevalvet tehes. Olukorras, kus motoringraja lähiümbruses ületab
müra kehtestatud piirnorme, kuid detailplaneering näeb ette nõuded müra vähendamiseks,
on ringraja lähiümbruse elanikel õigus eeldada, et kohalik omavalitsus tagab planeeringus
sätestatud nõuete täitmise.
Selleks et hinnata, kas müra vähendamiseks rakendatud abinõud on piisavad, tuleb müra
mõõta. Mõõtmise tulemuste alusel saab otsustada, kas peale planeeringus sätestatud nõuete
järgimise on vaja võtta müra vähendamiseks tarvitusele lisaabinõusid. Detailplaneeringus
ettenähtud nõudeid tuleb järgida ka olenemata müra tasemest (vt „Audru ringraja müra“).

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamine
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise otsust tehes peab valla- või linnavalitsus
lähtuma üksikjuhtumi asjaoludest. Esmajärjekorras vastutab oma jäätmete äraveo eest isik,
kelle tegevuse tulemusena ja kelle valduses on jäätmed tekkinud. Samas võib jäätmevaldaja
korraldada jäätmeveo ka korteriühistu kaudu. Normid, millest lähtudes valla- või linnavalitsus
saab jäätmeveost vabastamise üle otsustada, on jäätmeseaduses olemas (vt „Jäätmeveost
vabastamine“).

Sundvalduse seadmine
Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 39 lõike 1 järgi otsustab sundvalduse
seadmise see, kellel on ehitusseadustiku kohaselt õigus anda ehitusluba või otsustada eratee

avalikuks kasutamiseks määramine. Kuigi kõnealune seadusesäte ei määratle sundvalduse
seadmise pädevust ammendavalt, ei ole üksnes selle tõttu põhjust pidada seda sätet
põhiseadusega vastuolus olevaks. Kõnealusel juhul on põhiseaduspärane tõlgendus selline,
mis võimaldab kinnisasja avalikes huvides omandamise asemel seada sellele sundvaldus.
Ehkki alla 35 kV õhuliini rajamiseks pole ehitusluba vaja, on sundvalduse seadmise pädevus
siiski vallal või linnal (vt „Sundvalduse seadmise pädevus“).
Avalikkuse ligipääsu teele on võimalik tagada eelkõige kaht moodi. Esmalt tuleks proovida
kokkuleppel kinnistuomanikuga seada kinnistule servituut (või muu piiratud asjaõigus). Kui
kinnistuomanikuga kokkuleppele ei jõuta, võib kinnisasja avalikes huvides omandamise
seaduse alusel seada teele sundvalduse (vt „Valla tegevus sundvalduse seadmisel“).

Eratee hooldus
Õiguskantslerilt paluti selgitust erateel tehtava lumetõrje reeglite kohta. Ehitusseadustiku
järgi peab kohalik omavalitsus eratee lumest puhtaks lükkama vaid siis, kui see tee on
määratud avalikuks kasutamiseks. Linnal või vallal on võimalik olla vastutulelikum. Omaniku
tahte vastaselt või seaduses sätestatud muu õigusliku aluseta ei saa omavalitsus avalikuks
kasutamiseks määramata eratee talihooldust korraldada. Seda tehes rikuks ta
omandipõhiõigust (põhiseaduse § 32; vt „Avalikuks kasutamiseks määramata eratee
talihooldus“).

Pöördumistele vastamine
Hea halduse põhimõte (põhiseaduse § 14) nõuab, et omavalitsustel tuleb inimeste ja
juriidiliste isikute pöördumistele vastata korrektselt ja õigeaegselt ning pöördumist peab
menetlema vastavalt selle sisule. Inimesele või juriidilisele isikule saadetav vastus peab olema
nii põhjalik ja informatiivne kui võimalik, sisaldama kogu asjassepuutuvat sisulist teavet ning
olema põhjendatud. Õigusaktidest ei tulene, et registreeritakse üksnes dokumendid, mis on
allkirjastatud digitaalselt (ettepanekud ja soovitused Türi Vallavalitsusele, Kohtla-Järve
Linnavalitsusele, Harku Vallavalitsusele, Toila Vallavalitsusele jt).
Hoone omanikule tehtud omavalitsuse ehitusjärelevalvealase ettekirjutuse (viia hoone
tehnoseadmete müratase vastavusse kehtivate normidega) täitmine ei välista seda, et
ventilatsiooniseadmete töörežiimi muutumisel ületab müratase ikkagi norme. Sellises
olukorras ei ole hea haldusega kooskõlas, kui omavalitsus keeldub edasisest menetlusest
ning soovitab inimesel pöörduda selle küsimusega hoone omaniku poole. Vald või linn peab

ise välja selgitama olulise tähtsusega asjaolud ja vajaduse korral koguma tõendeid omal
algatusel (haldusmenetluse seaduse § 6, korrakaitseseaduse § 1 lg 2). Samuti tuleb tegutseda
võimalikult kiiresti, otstarbekalt ja tõhusalt, vältides isikule ebameeldivuste ja üleliigsete
kulude tekitamist (vt „Ventilatsiooniseadmete müra vähendamine“).
Hea halduse põhimõttega ei ole kooskõlas nõuda asjakohatuid andmeid ja dokumente. Kõik
avaliku võimu esitatud nõuded peavad olema seaduslikud, põhjendatud, proportsionaalsed ja
mõistlikus seoses nõude eesmärgiga (vt märgukiri Tallinna Linnavolikogule).
Olukorras, kus inimene otsib vastust emotsionaalselt tähtsale küsimusele (näiteks
lähisugulase hauaplatsi asukoht), tuleb ametiasutusel olla empaatiline. Hea haldus laias
mõttes hõlmab ka abivalmidust ja heatahtlikkust.

Avalik teave
Õiguskantsleri ametkond analüüsis linnade ja valdade kodulehtedel avaldatud teavet
sotsiaalteenuste kohta, mida kohalik omavalitsus peab seaduse kohaselt oma elanikele
korraldama. Teave peab olema piisav, kättesaadav ja arusaadav ning teavitusviisid
mitmekülgsed. Kui inimene oma õigusi ei tea, ei saa ta neid ka kasutada (märgukirjad
Tartu Linnavalitsusele, Maardu Linnavalitsusele, Tartu Vallavalitsusele).

Volikogu istungite avalikkus
Volikogu istungite avalikkus tähendab, et igal inimesel on õigus teda huvitavate
päevakorrapunktide arutelu ja hääletamist kohapeal jälgida. Volikogu esimehe otsustus saata
volikogu istungilt välja avaliku päevakorrapunkti arutelu jälgivad inimesed ei ole kooskõlas
kohaliku omavalitsuse tegevuse ja volikogu istungi avalikkuse põhimõttega. See otsustus ei
järgi ka kaalutlusõiguse teostamise nõudeid ning on vastuolus põhiseadusega (§ 34 –
liikumisvabadus, sh viibimisõigus; § 44 lg 1 – õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks
levitatavat informatsiooni).
Õiguskantsler juhtis Saarde Vallavolikogu esimehe ja volikogu liikmete tähelepanu vajadusele
järgida täpselt istungi külaliste õigusi.

Volikogu töö
Volikogu on kohaliku omavalitsuse esinduskogu (põhiseaduse § 156 lg 1), kes valitakse
demokraatlikel valimistel ja kelle pädevuses on otsustada kõige olulisemad kohaliku elu

küsimused.

Volikogu liikme ametite ühitamatus
Volikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemise alused sätestab kohaliku omavalitsuse
korralduse seadus. Selle kohaselt lõpevad volikogu liikme volitused enne tähtaega ka „seoses
töötamisega sama valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel“ (§ 18 lg 1 p 6).
Õiguskantsleri hinnangul on selline volikogu liikme volituste ennetähtaegse lõpetamise alus
vastuolus põhiseadusega (§ 10, § 11 teine lause, § 29 lg 1, § 156 lg 1), Euroopa kohaliku
omavalitsuse hartaga (art 3 lg 2 esimene lause) ja harta kohaliku omavalitsuse üksuse
tegevuses osalemise õigust käsitleva lisaprotokolliga (art 1 lg 5.1). See on vastuolus ka
kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusega (§ 5 lg 5). Kõnealune säte piirab
ülemääraselt passiivset valimisõigust, volikogu liikme vaba mandaati, tegevusala ja töökoha
valiku vabadust ning ei ole kooskõlas demokraatia ja valimisõiguse ühetaolisuse
põhimõtetega. Volikogu liikme mandaadi ning valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel
töötamise ühitamise riskid võib huvide konflikti korral maandada nõnda, et volikogu liige
taandab end arutelust ja otsustamisest.
Õiguskantsler pöördus Riigikogu poole, et parlament viiks selle seadusesätte kooskõlla
seadustega, Euroopa kohaliku omavalitsuse harta ja selle lisaprotokolliga ning
põhiseadusega.

Volikogu istungi ettevalmistus
Volikogul kui põhiseaduslikul institutsioonil (põhiseaduse § 156) on enesekorraldusõigus.
Muu hulgas annab see võimaluse otsustada, millised materjalid tuleb menetluse eri etappides
iga küsimuse arutamiseks ja otsustamiseks ette valmistada. Iga nii-öelda informatiivse
päevakorrapunkti arutamiseks ei pruugi kirjalikke materjale vaja olla. Volikogu liikmed peavad
saama volikogu istungi materjalidega tutvuda enne istungit ning valmistuda päevakorras
olevate küsimuste arutamiseks. Hea halduse põhimõttele (põhiseaduse § 14) vastab
niisugune volikogu töökorraldus, mis võimaldab igas menetluse etapis kõigil volikogu
liikmetel kujundada oma seisukoha õigeaegse, objektiivse ja piisava informatsiooni alusel. Kui
volikogu istungi nii-öelda informatiivses päevakorrapunktis antakse volikogu liikmetele kirjalik
materjal alles pärast istungit, on neil õigus teada, miks nad ei saanud seda materjali enne
istungit.

Volikogu ainupädevus
Õiguskantslerilt küsiti, kas volikogu tohib oma ainupädevuses olevas küsimuses (nt toetuste
andmise kord) kehtestada volitusnorme. Õiguskantsler leidis, et volikogul on õigus seda teha
(vt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1), kuid sellise ainupädevuses oleva
küsimuse kõige olulisemad aspektid peab volikogu ise reguleerima, mitte andma need kellegi
teise (nt vallavalitsuse) otsustada. Vastasel juhul võib ainupädevus muutuda sisutühjaks. Mis
täpselt on küsimuse kõige olulisemad aspektid, tuleb igal konkreetsel juhul hinnata eraldi,
lähtudes probleemi olulisusest.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on volikogu ainupädevuses ainult
üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine, mitte aga selle algatamine.
Planeerimisseadus kohustab üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamisel järgima
üldplaneeringu menetlusnõudeid, kuid selline sõnastus ei hõlma planeeringu algatamist.
Seega, kui valla- või linnavalitsuse algatatud detailplaneeringu menetluses selgub vajadus
üldplaneeringut muuta, siis ei pea pooleliolevat menetlust lõpetama ja volikogu poolt uuesti
algatama.
Volikogu võiks oma seisukoha detailplaneeringu suhtes avaldada siiski võimalikult vara, sest
linna- või vallavalitsusel ei ole mõistlik menetleda sellist üldplaneeringut muutvat
detailplaneeringut, mida volikogu niikuinii ei toetaks (vt „Üldplaneeringut muutva
detailplaneeringu algatamise pädevus“).

Volikogu liikme õiguste kaitse
Volikogusisesed õigusvaidlused on küll halduskohtu pädevuses, kuid volikogu liikmetel
puudub õigus pöörduda oma staatusest tulenevate õiguste kaitseks kohtusse. Riigikogu
liikmetele annab sellise õiguse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus (§-d 16
ja 17).
Selleks et tõhustada volikogu liikmete õiguste kaitset ja esindusdemokraatia toimivust,
pöördus õiguskantsler Riigikogu põhiseaduskomisjoni poole ettepanekuga kaaluda võimalust
anda volikogu liikmele õigus pöörduda seadusega kindlaks määratud juhtudel oma staatusest
tuleneva õiguse kaitseks otse halduskohtusse.

Volikogu aseesimeeste valimine
Volikogu aseesimeeste valimist reguleerib kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) ja
valla või linna põhimäärus. Seadus ei nõua ega keela volikogu aseesimeeste valimist ühel ja
samal istungil (aseesimeeste valimise kohta uue volikogu koosseisu esimese istungi
päevakorras vt KOKS § 44 lg 3). Arvestada tuleb ka valla või linna põhimääruses kehtestatud
volikogu istungi päevakorra ettevalmistamise nõudeid.

Volikogu tegevuse avalikkus
Õiguskantsleri hinnangul on õiguspärane valla või linna põhimääruse säte, mille järgi volikogu
komisjoni koosolekud on kinnised, välja arvatud juhul, kui komisjoni esimees otsustab teisiti.
Tegevuse avalikkus on kohaliku omavalitsuse üks aluspõhimõtteid. Volikogu kehtestab oma
komisjonide töökorralduse ja menetlusreeglid. Seaduse järgi ei pea volikogu komisjonide
koosolekud olema avalikud (volikogu istungite avalikkuse kohta vt KOKS § 44 lg 4).
Loomulikult võib volikogu muuta oma komisjonide koosolekud ka avaliku(ma)ks.

Revisjonikomisjoni tegevus
Volikogu revisjonikomisjoni kirjalikud omavalitsusesisesed pöördumised ei kujuta endast
teabenõuet avaliku teabe seaduse tähenduses.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (§ 48 lg 5) ei kohusta volikogu võtma vastu tema
revisjonikomisjoni esitatud õigusakti eelnõu. Õigusakte kehtestab volikogu, mitte tema
komisjon.
Valla või linna valitseva mõju all oleva sihtasutuse tegevuse kontrollimisel ei saa lähtuda
üksnes sihtasutuste seadusest, vaid tuleb arvestada ka volikogu revisjonikomisjoni
pädevusega. Revisjonikomisjon lähtub oma tegevuses kohaliku omavalitsuse korralduse
seadusest, valla või linna põhimäärusest, komisjoni tööplaanist ja ka volikogu määratud
ülesannetest. Seaduse kohaselt tuleb revisjonikomisjonil vähemalt kord aastas esitada
volikogu istungil aruanne oma tegevuse kohta. Komisjon peab kindlasti andma kirjaliku
ülevaate ka majandusaasta aruande kohta ning esitama selle volikogule. Komisjonil on õigus
kontrollida valla või linna valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja
mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla või
linna vara kasutamise sihipärasust. Revisjonikomisjonil on õigus saada teavet ja kõiki oma

tööks vajalikke dokumente. See, milliseid dokumente revisjonikomisjon kontrollib, sõltub
konkreetse revisjoni sisust.

Huvide konflikt
Õiguskantsleri poole pöörduti lõppenud ülevaateaastal mitmel korral küsimustega huvide
konflikti kohta kohalikus omavalitsuses. Peamiselt puudutasid küsimused ametiisikute
tegevus- ja toimingupiiranguid.
Õiguskantsler selgitas, et volikogu liikmeks olev munitsipaalkooli direktor võib hääletada
valla- või linnaeelarve või lisaeelarve vastuvõtmisel (mis sisaldab koolide rahastamise osa).
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt (§ 17 lg 5) ei tohi volikogu liige osa võtta
volikogu sellise üksikakti arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes talle laieneb
toimingupiirang, nagu sätestab korruptsioonivastane seadus. Toimingupiiranguid ei
kohaldata õiguse üldakti vastuvõtmisel ja selle vastuvõtmises või ettevalmistamises
osalemisel. Kohaliku omavalitsuse eelarvet loetakse korruptsioonivastase seaduse
tähenduses üldaktiks (§ 11 lg 3 p 1).
Volikogul on õigus oma liikmete töötasu suurus vallavanema või linnapea töötasust nii-öelda
lahti siduda, s.t kehtestada volikogu liikme tasuks kindel summa, mitte määratud protsent
vallavanema või linnapea töötasust.
Seadused ei keela volikogu liikmel sõlmida valla- või linnavalitsusega käsunduslepingut.
Arvestada tuleb aga korruptsioonivastase seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse nõudeid (toimingupiirang, taandamine). Volikogu liikme volitused lõpevad enne
tähtaega muu hulgas seoses töötamisega sama valla või linna ametiasutuses töölepingu
alusel. Seda, kas vormiliselt käsunduslepinguna sõlmitud leping on sisult tööleping ja sel
alusel on volikogu liikme volitused ennetähtaegselt lõppenud, hindab valla või linna
valimiskomisjon.
Ametiisik (nt munitsipaallasteaia direktor) ei tohi toimingupiirangu juhtumi korral (nt
teenistusalase otsuse tegemine lähisugulasest alluva kohta – vt korruptsioonivastase seaduse
§ 11 lg 1 ja lg 3 p 5) anda oma alluvale ülesannet teha toiming või otsus tema asemel.
Ametiisikul tuleb toimingupiirangu juhtumist otsekohe teavitada oma vahetut juhti või isikut
või organit, kellel on õigus ametiisik ametisse nimetada. Vahetu juht, selline isik või organ
teeb toimingu või otsuse ise või kohustab selleks teist ametiisikut.

Kontrollkäigud
Õiguskantsler peab jälgima, et üldhooldekodudes ja kinnipidamisasutustes viibivate inimeste
põhiõigused oleksid kaitstud. See ülesanne tuleneb õiguskantsleri seadusest, mille kohaselt
on õiguskantsler ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava
kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivse protokolli (OPCAT) artiklis 3
sätestatud riigi ennetusasutus. Ülesande täitmiseks teevad õiguskantsleri nõunikud
kinnipidamiskohtadesse enamasti ette teatamata kontrollkäike.
Kinnipidamiskoht on paik, kus hoitakse või võidakse hoida isikuid, kellelt on võetud vabadus
kas avalikku võimu teostava asutuse korralduse alusel, selle asutuse toetusel või sõnaselgel
või vaikival nõusolekul. Eestis on erinevaid kinnipidamisasutusi: vanglad, politsei
kinnipidamiskohad, tahtevastast ravi osutavad psühhiaatriahaiglad, kinnised lasteasutused,
ööpäevaringset erihooldusteenust pakkuvad hooldekodud jne. Lõppenud ülevaateperioodil
pööras õiguskantsler rohkem tähelepanu kinnipidamiskohtades viibivate laste õiguste
kaitsele.

Üldhooldekodud
Inimväärse elu juurde kuulub ka võimalus saada asjatundlikku hoolt ja abi, kui inimene ei
suuda halva tervise või ebasobiva elukeskkonna tõttu kodus enam omal käel toime tulla.
Sellist abi peab inimene saama üldhooldekodus. Enamasti on üldhooldekodudes eakad, ent
sinna võib haiguse või vigastuse tagajärjel sattuda ka noor või keskealine inimene.
Sotsiaalministeeriumi andmetel sai 2018. aastal üldhooldusteenust 12 368 inimest. Eestis on

kokku üle 160 üldhooldekodu ja neis on veidi vähem kui 8400 kohta.
Õiguskantsleri üks ülesandeid on kontrollida, millised on hooldekodude olmetingimused ja
kuidas on tagatud seal elavate inimeste õigused. Õiguskantsleri Kantselei kontrollkäikude
osakonna nõunikud kontrollisid lõppenud ülevaateaastal viit üldhooldusteenust osutavat
hooldekodu. Kontrollkäikudel oli alati kaasas perearst või geriaater. Nõunikud vestlesid
hooldekodu elanike ja töötajatega ning tutvusid ruumide ja dokumentidega.
Võrreldes varasemate aastatega võib öelda, et hooldekodude olukord on tasapisi paranemas.
Eriti hea meel on hooldekodudes näha töötamas inimesi, kes oma hoolealustest tõepoolest
hoolivad, on südamlikud ja osavõtlikud.
Siiski leiab üldhooldekodudest endiselt puudusi, mida õiguskantsler on välja toonud ka
varasemates aastaülevaadetes. Ka lõppenud ülevaateaastal leidsid õiguskantsleri nõunikud
mitmel juhul, et üldhooldekodu elanikke lukustatakse nende tuppa või osakonda, halvemal
juhul seotakse tooli või voodi külge. Ühes üldhooldekodus oli kasutusel eraldusruum, kuhu
viidi probleemse käitumisega hoolealuseid.
Seadus keelab üldhooldekodus eraldusruumi kasutada ega luba ka muul viisil piirata inimese
liikumisvabadust. Kui on vaja inimese kehaasendit kukkumise vältimiseks fikseerida, tuleb
kasutada selleks ette nähtud abivahendeid: kinnitusrihmu või -veste. Inimese toetamiseks ei
sobi kleidi- või hommikumantli vöö või muu käepärane sidumisvahend, sest see võib ka
lühiajalisel kasutamisel põhjustada terviseprobleeme või surma.
Üldhooldekodudes on peamine mure personalipuudus ja eriti just vajaliku ettevalmistusega
töötajate nappus. See tekitab või võimendab omakorda mitmeid teisi probleeme: inimesi ei
pesta piisavalt sageli, neile ei pakuta mõtestatud ajaveetmisvõimalusi jms.
Sotsiaalhoolekande seadus nõuab hooldekodu pidajalt, et personali peab olema piisavalt, et
töötajate ettevalmistust ja koormust arvestades saaks inimestele pakkuda vajalikku hoolt ja
abi. Siiski ei ole seaduses määratud, kui palju hooldajaid peaks ööpäev läbi korraga tööl
olema. Töötajate arvu määrates tuleb hooldekodu juhtkonnal arvestada, kui palju abi ja
tähelepanu hooldekodu elanikud vajavad, ning arvesse võtta ka hoonete iseärasusi: kas
teenust osutatakse mitmes eraldi hoones või ühes majas ning kas hoonetes on olemas abi
kutsumise süsteem.
Ülekoormatud hooldajatel ei jätku kõigi inimeste jaoks piisavalt tähelepanu. Kontrollkäikudel
leidsid õiguskantsleri nõunikud, et siibrid olid pikka aega tühjendamata, mähkmeid vahetati

liiga harva jms.
2020. aasta alguses jõustuvad üldhooldekodude hooldajatele kehtestatud
ettevalmistusnõuded (sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lg-d 3 ja 4). Hooldajad peavad uueks
aastaks läbima hooldustöötaja koolituse või saama hooldustöötaja kutse.
Sotsiaalministeeriumi hinnangul on 2019. aasta maikuu seisuga 1780 hooldustöötajast sobiv
haridus umbes 70 protsendil.
Hooldustöötajate ettevalmistusnõuete rakendamise üle väljendasid oma kirjas
õiguskantslerile muret 54 hooldekodu ühendavad MTÜ Balti Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Liit ja
MTÜ Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda. Pöördujad pidasid uusi nõudeid ülemäärasteks,
sest mitu asutust (Sotsiaalkindlustusamet, Terviseamet jt) juba kontrollib üldhooldusteenuse
osutamist. Avaldajate arvates tooksid ettevalmistusnõuded vältimatult kaasa
hooldekoduteenuse hinna tõusu, mille tagajärjel võivad kliendid teenusest loobuda.
Õiguskantsler leidis, et olukord hooldekodudes ei ole niivõrd hea, nagu avaldajad arvavad.
Ette tuleb hoolealuste alandavat kohtlemist ja õigusrikkumisi ning seda hoolimata
järelevalvest ja tehtud selgitustööst. Hooldekodus elavate inimeste ja töötajate huvides on, et
hooldajatel oleks vajalik väljaõpe. Heade kutseoskustega töötajad suudavad paljude
probleemide tekkimist ära hoida. Erialaste teadmistega (sh hoolduse ergonoomikast)
hooldajad oskavad vältida tööga seotud vigastusi ja kutsehaigusi. Üldhooldusteenus ei saa
ettevalmistusnõuete kehtestamise tõttu muutuda raskemini kättesaadavaks, sest kohalikud
omavalitsused on kohustatud tagama abivajajatele üldhooldusteenuse, et abivajaja ei peaks
hooldekodukohast loobuma.
Paljude hooldekodude olmetingimused vajavad parandamist: kõrged lävepakud takistavad
liikumisraskustega inimeste liikumist või on toad liiga ülerahvastatud. Igal juhul tasub
hooldekodudel kaaluda abi kutsumise süsteemi sisseseadmist või kui see on olemas, siis
korraldada, et seadmed oleksid töökorras ja kõik inimesed saaksid neid kasutada. Niisugune
süsteem teeb abi küsimise lihtsamaks ja aitab hooldustöötajatel kiiremini abivajajani jõuda.
Oluline on, et hooldekodu pööraks rohkem tähelepanu elanike ajasisustamisele. Jõudumööda
on seda ka tehtud. Inimestele korraldatakse kontserte ja hooldekodusse kutsutakse erinevaid
esinejaid. Ometi veedab suur osa hooldekodu elanikest päevi voodis pikutades, telerit
vaadates või raadiot kuulates. Huviringe või muud aktiivset tegevust pakutakse vähe. Erilist
tähelepanu vajavad seejuures inimesed, kes ei suuda kuigi palju ise liikuda või on

voodihaiged. Ka neid tuleb kaasata pakutavatesse tegevustesse, nendega võimelda ning viia
neid värsket õhku hingama.

Erihooldekodud
Õiguskantsler kontrollis ülevaateaastal kuut hooldekodu, mis osutavad ööpäevaringset
erihooldusteenust. Ööpäevaringset erihooldusteenust rahastatakse riigieelarvest ja see on
mõeldud neile psüühikahäirega või raske või sügava puudega töövõimetutele inimestele, kes
vajavad vaimse tervise tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalist abi ja
järelevalvet.
2018. aasta lõpu seisuga sai ööpäevaringset erihooldusteenust 2374 inimest 51
tegevuskohas. Õiguskantsleri nõunikud tegid kontrollkäigu AS-i Hoolekandeteenused (AS
HKT) Sillamäe Kodusse ja Valkla Kodusse, kuhu saadetakse inimesi ka kohtumäärusega. Need
inimesed võivad psüühikahäire tõttu olla endale või teistele ohtlikud. Narva-Jõesuu
Hooldekodus ja Lihula Südamekodus osutatakse lisaks erihooldusteenusele ka
üldhooldekodu teenust. Õiguskantsler kontrollis ka AS HKT Tapa Kodu ja Uuemõisa Kodu.
Järjest rohkem erihooldekodusid kolib vanadest nõukogudeaegsetest suurtest hoonetest
väiksematesse peremaja tüüpi majadesse. 2019. aastal kontrollitud hoolekandeasutustest on
peremaja tüüpi kodud Tapa Kodu ja Uuemõisa Kodu. Uued hooned sobivad hooldekoduks
paremini, need on kohandatud liikumisraskustega inimestele ja seal on hubasem õhkkond.
Erihooldekodude peamised probleemid on kahjuks paljuski samad, mis eelmiselgi aastal.
Hooldekodusse tööle võetud tegevusjuhendajate arv võib vastata küll seaduses sätestatud
miinimumnõudele, kuid ei ole ikkagi piisav. Tegevusjuhendajad on inimesega kõige enam
vahetult tegelevad hooldekodu töötajad. Eriti palju vajavad hoolt ja järelevalvet sügava
liitpuudega inimesed. Sageli peavad tegevusjuhendajad lisaks inimeste hooldamisele tegema
ka süüa ja koristama ruume. Sõltuvalt hooldekodu elanike tervisest ja vajadustest ning
tegevusjuhendajate tööülesannetest võib seaduses nõutud minimaalsest töötajate arvust
jääda väheks.
Erihooldekodu elanike huve ja eripärast hooldus- ja abivajadust silmas pidades on töötajatele
kehtestatud kindlad koolitusnõuded. Koolitamata töötajad ei pruugi osata olukordi õigesti
hinnata ega ägestunud inimesega toime tulla. Koolitatud personal oskab süsteemselt
arendada ja toetada ka keerulise käitumisega sügava liitpuudega inimesi ning valida selleks

kohased võtted. Kahjuks ei ole paljud sügava liitpuudega inimestega tegelevad
tegevusjuhendajad seni läbinud vastavat koolitust. 2020. aasta algul jõustuvate nõuete
kohaselt ei piisa erihooldust osutava tegevusjuhendajana töötamiseks pelgalt sellest, et
inimene on koolitusele registreerunud, vaid selleks tuleb vajalik täiendusõpe läbi teha.
Hooldekodu peab võimalikult kiiresti korraldama töötajatele vajaliku täiendusõppe.
Sotsiaalhoolekande seaduse § 107 näeb ette, et hooldekodu elaniku (inimese, kes ei ole
ööpäevaringset erihooldusteenust saama paigutatud kohtumäärusega) liikumisvabadust võib
piirata ainult nõuetekohasesse eraldusruumi viimisega. Inimese võib sellisesse ruumi viia kuni
kolmeks tunniks ja kiirabi või politsei saabumiseni. Ometi ei pea kõik hooldekodud neist
reeglitest kinni ning piiravad elanike liikumisvabadust lubamatul viisil – muu hulgas
kasutatakse selleks osakonna uksel olevat sõrmejäljelugejat või kiipkaardiga lukku. Mõnes
hooldekodus puudus nõuetekohane eraldusruum, mistõttu viidi ägestunud inimene
rahunema duširuumi, oma tuppa või mõnda muusse vastavalt sisustamata ruumi.
Kohtumäärusega ööpäevaringset erihooldusteenust osutava Valkla Kodu eraldusruum on
hooldekodu elanike eripära tõttu tihtipeale kasutuses, kuigi see ei ole turvaline. Õiguskantsler
tuletas hooldekodudele meelde, et kohtumääruseta ööpäevaringset erihooldusteenust saava
inimese liikumisvabadust tohib piirata vaid lühikeseks ajaks nõuetele vastavasse
eraldusruumi paigutamisega.
Väga hea mulje jätsid kontrollkäikudel nähtud uute peremajade elamistingimused. Need
majad on ehitatud liikumisraskustega inimeste vajadusi arvestades. Vanemates hoonetes
tegutsevates erihooldekodudes on siiski ka remonti vajavaid duširuume ning ülerahvastatud,
kõledaid või läbikäidavaid tube. Vanemates hoonetes on keeruline liikuda ratastooli või muu
abivahendiga.
Hooldekodudes on endiselt probleeme ravimite käitlemisega. Mitmel puhul polnud selge,
kellele määratud ravimitega on tegu. Samuti leidsid õiguskantsleri nõunikud hooldekodust
lahkunud patsientide ravimeid ja aegunud ravimeid, kuigi need tuleb nõuetekohaselt
hävitada. Õiguskantsler selgitas hooldekodudele, et ravimite käitlemise rangetest reeglitest
tuleb kinni pidada. Samuti peab hooldekodudes tagama õendusabi seadusega nõutud
mahus.

Tervishoiuasutused
Õiguskantsler kontrollis lõppenud ülevaateperioodil kolme tervishoiuasutust:
Ahtme Haigla akuutraviosakonda

, Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite osakonda ning
Viljandi Haigla Psühhiaatriakliiniku tuberkuloosiravi osakonda.
Ahtme Haiglas osutatakse statsionaarset psühhiaatrilist abi, mõned patsiendid viibivad
haiglas ka tahtest olenematul ravil (psühhiaatrilise abi seaduse § 11). Viljandi Haigla
Psühhiaatriakliiniku tuberkuloosiravi osakonda suunatakse patsiente ravile ka sundkorras,
kohtumääruse alusel (nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 5). Aastas tuleb ette kuni
viis sellist juhtumit. PERH-i psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite osakonnas saavad
psühhiaatrilist abi lapsed.
Hea mulje jättis Ahtme Haigla akuutraviosakonna tegevusruum, kus patsiente käivad
juhendamas sporditerapeut ja kunstiterapeut. Õiguskantsleri varasema kontrollkäigu ajaga (
2015. aastal) võrreldes on nüüd haiglas paremini tagatud patsientide privaatsus. Samas ei ole
patsientidel endiselt võimalik tualeti ust lukustada. Haigla jälgimisruumid (mehaanilise
ohjeldamise ruumid) ei vasta nõuetele: nende suurust arvestades tohib seal olla vaid üks
voodikoht, ometi oli igas jälgimisruumis kolm voodit. Meditsiinitöötaja peab pidevalt viibima
mehaaniliselt ohjeldatud patsiendi juures.
Õiguskantsler rõhutas Ahtme Haiglale saadetud kontrollkäigu kokkuvõttes, et kui arst ei luba
patsiendil omal soovil haiglast lahkuda, peab selle kohta alati vormistama tahtest olenematu
ravi otsuse. Vabatahtlikul ravil viibiv patsient peab saama takistusteta haiglast lahkuda.
Viljandi Haigla tuberkuloosiraviosakonnas on nüüdisaegsed seadmed nakkusohu
ennetamiseks: kõigis palatites ja üldkasutatavates ruumides on kvartslambid ja
ventilatsioonisüsteem. Personal kasutab nakkuse vältimiseks kaitsevarustust. Töötajatel on
võimalik ennast tööandja kulul vaktsineerida. Patsientide privaatsuse tagamiseks palus
õiguskantsler osakonna kõigi palatite akende ette panna kardinad. Samuti tuleb osakonnas
töökorda seada abi kutsumise seadmed.
PERH-i psühhiaatriakliiniku arstid nimetasid oma valdkonna püsivate probleemidena
lastepsühhiaatrite nappust ning pikki ravijärjekordi.
Väärib tunnustust, et PERH-i psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite osakonna töötajad teevad
tihedat koostööd patsientide vanemate ja eestkostjatega. Õiguskantsleri arvates peaks
raviotsuste tegemisse senisest rohkem kaasama noorukeid endid. Kui on vaja, tuleb neile
korduvalt selgitada nende haiguse olemust ning anda võimalus (kui nende terviseseisund
seda lubab) ravilepingule ka ise alla kirjutada. Juhul kui laps soovib haiglast lahkuda, kuid

arstide hinnangul vajab ta oma seisundi tõttu endiselt haiglaravi, peab haigla pöörduma
tahtest olenematu ravi kohaldamiseks kohtusse.
PERH-i psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite osakonna patsientidel peab olema võimalik
tualettruumi ust lukustada, ent meditsiinipersonal peab saama hädajuhtumi korral ka ruumi
siseneda. Lastele tuleb anda võimalus vanemate ja eestkostjatega privaatselt suhelda.
Telefonivestlused ei peaks toimuma personali juuresolekul. Jälgida tuleb, et ka ravimite abil
ohjeldamine oleks alati korrektselt dokumenteeritud.
Õiguskantsler palus haiglal pöörata rohkem tähelepanu laste ajaveetmise võimalustele.
Näiteks võiks luua neile paremad võimalused sportida või lubada piiratud aja jooksul
internetti kasutada (nt arvutitega õppeklassis). Vajaduse korral võib näiteks tõkestada pääsu
ebasobivale ja noorukeid häiriva sisuga veebilehele või anda ligipääs vaid valitud
veebilehtedele.

Politsei- ja Piirivalveameti kinnipidamiskohad
Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) kinnipidamiskohtadest kontrollis õiguskantsler kaht
arestimaja: Ida prefektuuri Jõhvi politseijaoskonna arestimaja ja Lõuna prefektuuri
Tartu politseijaoskonna arestimaja. Samuti kontrolliti lühiajaliseks kinnipidamiseks (kuni 48
tundi) kasutatavaid Põhja prefektuuri Ida-Harju, Kesklinna ja Lääne-Harju politseijaoskondade
kinnipidamiskambreid ning Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo kainestusmaja.
Kõigis neis kinnipidamiskohtades (välja arvatud kainestusmaja) olid kambrite hügieeninurgad
piisavalt eraldamata. Hügieeninurgas toimuvat oli võimalik jälgida nii kambrikaaslastel kui ka
politseiametnikel. Õiguskantsler on rõhutanud PPA-le saadetud kontrollkäikude
kokkuvõtetes, et hügieeninurgas toimuv ei tohi olla teistele kinnipeetutele näha, samuti ei
peaks politseiametnikud järelevalvet tehes tungiva vajaduseta (nt suitsiidioht) kinnipeetut
hügieeninurgas jälgima.
Mõlemas arestimajas ja ka lühiajalise kinnipidamise kohtades on kinnipeetutel keeruline
pidada isiklikku hügieeni – võimalused end pesta, oma kambrit koristada ja pesu kuivatada ei
ole piisavalt head.

Kinnipeetute lähedastega suhtlemine on halvasti korraldatud. Tartu politseijaoskonna
arestimajas ei saanud kinnipeetud enda kinnipidamisest oma lähedastele alati teatada. Jõhvi
arestimajas oli kinnipeetutel keeruline oma lähedastega telefonitsi segamatult suhelda.
Tartu politseijaoskonna arestimajas oli mitu nädalat kinni peetud alaealist, kellel puudusid
vahetusriided, samuti väljakirjutatud retseptiravimid. Lapsele on esimest korda
kinnipidamisasutusse sattumine raske katsumus: lapsed on paratamatult haavatavamad kui
täiskasvanud ning sellega tuleb arvestada. Seetõttu on ääretult oluline, et arestimaja personal
uuriks lapselt tema vajaduste ja murede kohta ega jääks lootma sellele, et laps ise mure
korral abi otsib. Muu hulgas peab lapselt küsima, kas tal on piisavalt riideid ja võimalus oma
lähedastele helistada.
Rohkem kui 24 tunniks kinni peetud inimesed peavad saama võimaluse värskes õhus viibida.
Kambrites peab olema piisavalt loomulikku valgust ja kinnipeetul peavad olema puhtad
voodiriided, kättesaadav joogivesi ja võimalus hügieeni eest hoolitseda.
Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo kainestusmajas on õiguskantsleri varasema soovituse
järgi paigaldatud igasse kambrisse videovalve, mis on kainenejate terviseseisundit arvestades
kahtlemata vajalik. Positiivne on, et vajaduse korral annab kainestusmaja kinnipeetavale
vajalikud rõivad. Probleemiks on see, et vahel on tarvis joobes inimese liikumisvabadust
(tervishoiuteenuse osutamiseks) piirata ja fikseerida ta ajutiselt rihmadega voodi külge.
Praegu puudub selliseks ohjeldamiseks küllalt selge ja täpne regulatsioon. Õiguskantsler
palus Sotsiaalministeeriumil leida olukorrale põhiseadusega kooskõlas olev lahendus. Samuti
juhtis õiguskantsler tähelepanu, et kainestusmajas töötavatel meedikutel peaks olema
ligipääs tervise infosüsteemile, et meedikud saaksid inimese terviseseisundist parema
ülevaate.

Kinnipidamiskeskus
2018. aasta lõpus kontrollis õiguskantsler uude hoonesse kolinud kinnipidamiskeskust.
Keskuses elavad nii väljasaadetavad välismaalased kui ka rahvusvahelise kaitse taotlejad.
Kinnipidamiskeskuse personal on teinud palju, et kolimine uude hoonesse läheks võimalikult
sujuvalt. Kavas on keskusesse tuua ka arvutid, et kinnipeetud saaksid tutvuda seadusandluse
ja riigiasutuste veebilehtedega. Pesuruumidesse paigaldatakse vaheseinad ning perede
osakonda tehakse emale-lapsele eraldi lukustatav pesuruum. Kokkuleppel huvijuhiga saavad

välismaalased kasutada ka korvpalliväljakuga jalutushoovi.
Mõnes kinnipidamiskeskuse nii-öelda tavatoas kasutatakse videovalvet. Õiguskantsler
rõhutas, et alati tuleb kaaluda, kas konkreetse inimese jälgimiseks on ööpäevaringne
videovalve möödapääsmatult vajalik. Tubade hügieeninurgas on koridori avanevad väikesed
aknad, mida katavad tabalukuga katted. Keskuse sisereeglid peavad tagama, et
hügieeninurka vaadatakse vaid äärmisel juhul: näiteks siis, kui on vaja kaitsta inimese elu ja
tervist. Kui politseil tekib põhjendatud kahtlus, et kinnipeetu võib endale viga teha, tuleb ta
majutada selleks ette nähtud ruumi või viia hoopis teise asutusse.
Hea oleks, kui keskus leiaks edaspidi võimalusi täiendada võõrkeelse kirjanduse ja ajalehtede
valikut. Kaaluma peaks võimalust luua kinnipidamiskeskuses nüüdisaegse infotehnoloogia (nt
Skype) abil alternatiivsed viisid lähedastega suhtlemiseks. Sellele juhtis õiguskantsler
tähelepanu juba eelmise kinnipidamiskeskusesse tehtud kontrollkäigu ajal. Samuti ei ole
praegu keskuses lapsesõbralikku ruumi, kus välismaalasel oleks võimalik kohtuda oma
perega.
Õiguskantsler leidis puudujääke ka toitlustamise hügieenis ning juhtis tähelepanu, et toidu
koostis peab vastama õigusaktides sätestatud nõuetele. Samuti palus õiguskantsler vältida
olukordi, kus keskuse personal või teised välismaalased osalevad patsiendi ja arsti vahelises
suhtluses tõlgina, ning rõhutas, et psühholoogiline nõustamine peab olema kättesaadav
kõigile keskuses viibijatele. Keskusesse saabunud välismaalasele tuleb nakkushaiguste
uuringud teha esimesel võimalusel.

Vanglad
Eestis on kolm vanglat, millest kõige vanem on 2002. aastal avatud Tartu Vangla. Tallinna
Vangla kolis 2018. aasta lõpus vastvalminud hoonetesse. Tartu, Tallinna ja Viru vanglas
peetakse kinni kokku ligikaudu 2400 inimest, kellest üle 400 inimese on kohtuotsust ootavad
vahistatud ja ülejäänud juba süüdi mõistetud ja karistust kandvad kinnipeetavad. Kõigist
vanglas viibivatest inimestest on naisi sadakond ja alaealisi kümmekond. Kinnipeetavate seas
on ka 41 eluaegset vangistust kandvat inimest.
Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid lõppenud ülevaateaastal Viru Vanglat. Erilist tähelepanu
pöörati noorteosakonnale (alla 21-aastased noored).
Mitmed varem osutatud probleemid Viru Vanglas ei olnud kontrollkäigu ajaks kahjuks

lahendust leidnud: näiteks paljud lühiajalised kokkusaamised lähedastega toimuvad endiselt
nii, et kinnipeetav on oma külalisest klaasvaheseinaga eraldatud.
Seni lahendamata suur probleem on vanglaametnike (valvurid, vanemvalvurid, inspektorkontaktisikud) nappus. Mõnes osakonnas oli täitmata peaaegu 25% valvurite ametikohtadest.
Ületundide tõttu on ametnike töö koormav ning see mõjutab ka vangla sisejulgeolekut.
Õiguskantsler palus vanglal ja Justiitsministeeriumil jätkata pingutusi, et need ametikohad
oleksid täidetud.
Viru Vangla dokumentide põhjal jäi mulje, nagu oleks mitmele kinnipeetavale tutvustatud
nende õigusi ja kohustusi alles nädalaid pärast vanglasse saabumist. Õiguskantsler rõhutas,
et kinnipeetavatele tuleb anda hiljemalt vanglasse saabumisele järgneval päeval infot nende
õigusaktide kohta, millest tulenevad tema õigused ja kohustused.
Noorteosakonnas (kolmas üksus) on olukord võrreldes kolme aasta taguse ajaga oluliselt
paranenud. Korrarikkumisi on vähem ja kinnipeetavatele on antud rohkem aega liikuda
väljaspool kambrit eluosakonna piires. Vangla R-hoone (seal viibivad alaealised ja noored)
eluosakondade üldkasutatavaid ruume tuleks korrastada ja hankida juurde sisustust.
Ruumide korrastamisse võiks kaasata ka noored ise.
Alaealisi naiskinnipeetavaid on vanglas väga vähe, sageli vaid üks. Seetõttu ei pruugi olla
noorel piisavalt võimalusi suhelda ja ta võib sattuda isolatsiooni, mis ei ole lapse huvides.
Nimelt näeb vangistusseaduse § 12 ette, et alaealised tuleb hoida täiskasvanutest eraldi. See
on vajalik selleks, et täiskasvanud ei avaldaks lastele halba mõju. Samas ei tohi eraldihoidmise
tulemuseks olla eraldatus teistest inimestest, mis ei ole lapse parimates huvides.
Õiguskantsler rõhutas, et süüdimõistetud tütarlaste suhtluse piiramisel täiskasvanud
kinnipeetavatega tuleb mõlemaid asjaolusid arvestada ning lubada kinnipeetaval suhelda
vanglatöötaja järelevalve all nende kinnipeetavatega, kes ei avalda lapsele kahjulikku mõju (nt
eakaaslastega, kes on lapsest aasta või paar vanemad). Samuti peab vangla soodustama
lapse suhtlemist perekonnaga ning julgustama looma usalduslikke suhteid töötajatega:
vajaduse korral tuleb laps suunata erialaspetsialisti vastuvõtule.
Õiguskantsler tegeles ka kinnipeetavaga pikaajalisele kokkusaamisele tulnud lähedase
läbiotsimise küsimusega. Õiguskantsler selgitas Tallinna Vanglale, et pikaajaline
kokkusaamine on väga oluline, sest aitab säilitada kinnipeetava suhteid lähedastega. Samas
võivad kokkusaamise käigus sattuda vanglasse julgeolekut ohustavad ained ja esemed.

Seetõttu on vanglal õigus kokkusaamisele lubatud inimene ja tema asjad läbi otsida.
Läbiotsimise viis ja ulatus sõltub olukorrast. Kui lahtiriietamisega läbiotsimine on tingimata
vajalik, tuleks seda teha nii, et läbiotsitav oleks vähemalt poolenisti riietatud. Erandjuhul võib
olla põhjendatud otsida külastaja läbi täielikult lahtiriietatuna. See võib vajalik olla näiteks siis,
kui on alust kahtlustada, et külastaja püüab tuua vanglasse keelatud esemeid või aineid ning
teisiti ei oleks võimalik neid avastada. Täieliku lahtiriietamisega läbiotsimisele tuleb siiski
eelistada vähemintensiivseid meetmeid (skännerid jms).

Kaitsevägi
Õiguskantsler kontrollis Kaitseväe staabi- ja sidepataljoni. Pataljoni ajateenijate sõnul
suhtuvad ülemad neisse sõbralikult ning väljaõpe on huvitav. Mõned ajateenijad ütlesid, et
mõnikord pole tegevväelased lubanud neil arsti juurde minna, sest on pidanud nende
tervisehäda tühiseks. Samuti on juhtunud, et füüsilist pingutust nõudvast väljaõppest
tervislikel põhjustel vabastatud ajateenijal kästakse sellises väljaõppes siiski osaleda.
Niisugused juhtumid on siiski erandlikud. Üldjuhul ei takista ülemad ajateenijaid arsti juurde
minemast ning järgitakse ka väljaõppest vabastamise korda.
Õiguskantsler palus väeosa ülemal ajateenijate väljaõppega tegelevatele kaitseväelastele üle
korrata, et ajateenijatel on õigus saada arstiabi ning õppest vabastamise režiimi tuleb järgida.
See on vajalik ajateenijate tervise kaitseks.

Eraelu kaitse
Põhiseaduse § 26 kaitseb perekonna- ja eraelu puutumatust. Lisaks põhiseadusele reguleerib
isikuandmete töötlemist jätkuvalt kõneainet pakkuv Euroopa Liidu isikuandmete kaitse
üldmäärus, mida riigisiseselt täpsustab 15. jaanuaril 2019 jõustunud isikuandmete kaitse
seadus.
Riik tohib inimese eraellu sekkuda (nt tema isikuandmeid töödelda) üksnes õigusaktidega
sätestatud juhtudel. Igasugust sekkumist tuleb põhjendada, see peab piirduma rangelt
vajalikuga. Tasakaalustamiseks tuleb määrata kontrollimehhanismid, mille abil saab avastada
ja võimaluse korral heastada võimalikke rikkumisi.
Huvi isikuandmete töötlemise ja nende kaitse vastu suureneb pidevalt. Seda tõestab
õiguskantslerile esitatud selleteemaliste avalduste kasvav hulk. Õiguskantsler aitab
võimalusel probleeme lahendada ning vajaduse korral jagab selgitusi ja suuniseid õiguste
tõhusamaks kaitsmiseks.

Isikuandmete kaitse
Pärast õiguskantsleri sekkumist kukkus 12. novembril 2018 Riigikogu lõpphääletusel läbi
isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu. Õiguskantsler oli eelnevalt
juhtinud põhiseaduskomisjoni tähelepanu asjaolule, et eelnõusse oli lugemiste vahel ilma
sisulise arutelu ja kooskõlastuseta lisatud paketina vangistusseadust puudutavad
muudatused (vt eelnõu lk 74–82), mis andnuks vanglateenistusele piiramatu õiguse
isikuandmete kogumiseks ja säilitamiseks. Vastuseisu sellele kavatsusele väljendas oma
kirjas justiitsministrile ka haridus- ja teadusminister.
Eelnõu kohaselt oleks vanglateenistus saanud piiramatu ja järelevalveta õiguse koguda ja
säilitada andmeid kõigi inimeste (ja omakorda nendega seotud inimeste) kohta, kes otse või
kaudselt osutavad vanglatele teenuseid või peavad taotlema luba vangla territooriumile
sisenemiseks. Sellega oleks kaasnenud põhjendamatu ja kontrollimatu sekkumine
määratlemata hulga inimeste eraellu. Puudutatud isikute seas oleks olnud näiteks vanglas
tööülesannete tõttu viibivad õpetajad, meditsiinitöötajad, vaimulikud, advokaadid ja
konsulaartöötajad, aga ka nende lähedased.
Õiguskantsleri hinnangul läksid kavandatud seadusemuudatused vastuollu mitme
põhiseaduses sätestatud põhimõttega, sealhulgas kohustusega tagada inimeste eraelu ja
perekonna kaitse (§ 26). Loomulikult peavad vanglas avaliku võimu ülesandeid täitvad isikud
olema usaldusväärsed. Nii tagatakse vangistuse eesmärkide täitmine ja vangla turvalisus. Küll
aga ei tähenda see, et vangla võiks asuda selgelt määratlemata juhtudel ja ulatuses oma
äranägemise järgi isikuandmeid koguma ja säilitama, tuues ettekäändeks julgeoleku tagamise
ja abstraktse taustakontrolli vajaduse. Turvalisuse tagamiseks vanglas on vanglateenistusel
võimalik rakendada mitmeid muid ja tõhusamaidki meetmeid (nt läbiotsimine).
Õiguskantsler taunis ka teguviisi, kui mahukas muudatusettepanekute pakett esitatakse
eelnõu menetluse eest vastutavale Riigikogu komisjonile vahetult enne eelnõu teist lugemist.
Nii jäävad komisjoni liikmed ja fraktsioonid ilma võimalusest igakülgselt kaaluda lisatud
normide õiguspärasust ja vajalikkust. Muudatusettepanekud komisjoni toonud valitsuse
esindajad läksid sel viisil mööda ka kõigist valitsuses kokku lepitud eelnõude
menetlusreeglitest (nt kooskõlastamine, põhiseaduspärasuse kontroll, mõjude analüüs jne).
Selline paheline õigusloome ei sobi kokku demokraatliku õigusriigi olemusega.
Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus võeti 20. veebruaril 2019 Riigikogus vastu

ilma vangistusseaduse muudatusteta.

Karistusandmed ja „õigus olla unustatud“
Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 17 loetleb tingimused, mille korral on
inimesel õigus nõuda teda puudutavate isikuandmete viivitamatut kustutamist. Seetõttu on
õiguskantsler saanud mitmeid taotlusi sooviga „olla unustatud“. Samuti on õigustkantslerilt
küsitud, millal see õigus tekib ning kus on selle piirid. Konkreetselt tahetakse seda õigust
kasutada karistusandmete puhul, mille avalik kättesaadavus (nt otsingumootori kaudu) võib
mõjutada näiteks töökoha saamist või selle kaotamist.
Õiguskantsleri hinnangul on kohtulik karistatus olemuselt ajutise iseloomuga õiguslik seisund,
mis lõpeb karistuse kehtivuse kustumise või kustutamisega. Karistuse kehtivuse ajal on
inimese süütegu ühiskondlikult taunitav ja tema õigusi võib karistatusest tingituna
põhjendatud juhtudel seadusega mõnevõrra ulatuslikumalt piirata.
Juhul kui inimese karistus on kustunud, kaalub õigus eraelu puutumatusele üles ühiskondliku
hukkamõistu ja häbimärgistamise. Karistuse kustumine kannab endas seega
taasühiskonnastamise eesmärki (võimalust alustada n-ö puhtalt lehelt), mistõttu ei tohi
inimese õigusi ja vabadusi varasema karistatuse tõttu üldjuhul piirata.
Õiguskantsleri poole pöördus inimene, kes oli minevikus sooritatud kuriteo eest määratud
karistuse kandnud ning kelle karistusandmed olid karistusregistrist kustutatud. Sellest
hoolimata kuvas Kaitsepolitseiameti (KAPO) kodulehekülg inimese kuritegelikku minevikku ja
oli seetõttu ka otsingumootorite kaudu leitav. Õiguskantsler palus KAPO-l hinnata, kas
kodulehel olevate isikustatud kohtulahendite avaldamine on kooskõlas isikuandmete kaitse
artiklist 5 tulenevate üldpõhimõtetega (mh seaduslikkus, eesmärgipärasus), ning otsustada,
kas ja kuivõrd on inimeste karistusandmete avaldamine pärast karistuse kustumist
põhjendatud. KAPO eemaldas oma kodulehelt inimese täisnime.

Andmete väljastamine õigustatud huvi korral
Aastaid kestnud õigusliku segaduse tõttu on eraparklates parkimise eest tasumata jätnud
inimeste kontaktandmete saamine olnud ebamõistlikult keeruline või lausa võimatu.
Õiguskantsler on soovitanud Maanteeametil väljastada liiklusseaduse § 184 lõike 4 alusel
eraparklatele parkimise eest tasumata jätnud sõiduki omaniku või vastutava kasutaja
kontaktandmed. Parkimislepingu rikkujal ei saa olla õiguspärast ootust tasuta teenuse ega

enda nime ja kontaktandmete salajasuse suhtes.
Tallinna Ringkonnakohus otsustas 20. septembril 2018, et eraparklal on õigustatud huvi teada
lepingupartneri ehk parkija andmeid. Isikuandmete kaitse üldmääruse ja liiklusseaduse
regulatsioon sõiduki omaniku või vastutava kasutaja kontaktandmete väljastamist ei takista.
Kohtulahendist lähtudes lubas Maanteeamet edaspidi väljastada eraparklatele
parkimistingimuste rikkujate andmed. Loodetavasti vähendab see rikkujate soovi parkimise
eest teadlikult mitte maksta, ning lahendab aastaid püsinud probleemi.

Isikuandmete töötlemine seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks
Sõidukite tehnoülevaatust korraldanud ettevõtja palus õiguskantsleril hinnata, kas
Maanteeamet tohib sõidukite tehnoülevaatuspunkti üle järelevalvet tehes töödelda
isikuandmeid.
Maanteeamet leidis liiklusregistris olevaid isikuandmeid töödeldes rikkumise −
tehnoülevaatuspunkti töötaja tegi ülevaatuse sõidukile, mille omanik või vastutav kasutaja ta
ise oli, ja rikkus seega erapooletuse nõuet. Selline isikuandmete töötlemine on lubatud:
seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks tohib isikuandmeid töödelda, kui järgitakse kõiki
asjakohaseid isikuandmete töötlemise põhimõtteid.

Isikuandmed lotopileti ostmisel
Õiguskantslerilt küsiti taas, kas põhiseadusega on kooskõlas, kui lotopileti ostmisel kontrollib
müüja isikut tõendava dokumendi alusel, kas inimene on kantud hasartmängu mängimise
piirangutega isikute nimekirja.
Õiguskantsler jäi selles küsimuses juba 2016. aastal kujundatud seisukoha juurde: see norm
ei ole põhiseadusega vastuolus, sest sel viisil isikuandmeid töödeldes ohjeldatakse legitiimselt
hasartmängusõltuvust.

Isikuandmed Keeleinspektsiooni järelevalves
Õiguskantsleri poole pöördus toitlustusasutuse juhataja, kes palus hinnata
Keeleinspektsiooni tegevust töötajate keeleoskuse kontrollimisel.
Keeleinspektsioonile ette heidetud ebavõrdset kohtlemist õiguskantsler ei tuvastanud. Küll
aga selgus, et inspektsiooni hinnangul peaksid kõik tööandjad, kelle töötajatele laieneb eesti

keele oskuse nõue, koguma inimese töölevõtmisel enda kätte dokumendid, mis tõendavad
töötaja eesti keele oskust nõutaval tasemel.
Õiguskantsleri hinnangul ei kohusta keeleseadus isikuandmeid sel viisil töötlema. Piisab
sellest, kui tööandja veendub näiteks töövestluse käigus, et töötaja valdab riigikeelt
nõuetekohaselt. Kahtluse korral võib ta kontrollida keeleoskust tõendavaid dokumente.
Samuti juhtis õiguskantsler Keeleinspektsiooni tähelepanu sellele, et küsitlemisel ja
dokumentide nõudmisel tuleb aluseks võtta korrakaitseseadus, mitte aga asutuse
põhimäärus.

Lapse ööpäevaringne filmimine
Õiguskantslerilt küsiti, kas lapsevanem rikub lapse õigusi, kui filmib kodus ööpäev läbi kõiki
laste tegevusi.
Õiguskantsler selgitas, et põhiseaduse järgi on igaühel õigus perekonna- ja eraelu
puutumatusele. See tähendab, et iga pereliikme – ka lapse – privaatsus peab olema tagatud
ka pereringis. Pidev videojälgimine, mis väljub tavapärasest peremälestuste talletamise
kombest, ei austa lapse õigust privaatsusele.

Kinnistusraamatu avalikkus
Eestis kehtib kinnistusraamatu ulatusliku avalikkuse põhimõte, mis tähendab, et igaühel on
õigus saada teavet ükskõik milliste kinnistusraamatusse kantud andmete kohta, sh
kinnisasjade ja nende omanike kohta. Sellest põhimõttest lähtudes on võimalik ekinnistusraamatu kaudu teha piiramatul hulgal nimelisi huvipäringuid. Päringute toel saab
teada, kas, kus ja kui palju kuulub konkreetsele isikule kinnisvara.
Õiguskantslerilt on päritud, kas nii intensiivne sekkumine inimese eraellu on tasakaalus
kinnistusraamatu avalikkusest tuleneva kasuga. Registrite ja Infosüsteemide Keskus plaanib
2019. aasta sügiseks valmis saada arenduse, mis võimaldab isiku nime ja isikukoodi järgi
otsingut teha vaid autenditud kasutajal. Need otsingud jäädvustatakse ning kinnisvaraomanik
saab soovi korral Registrite ja Infosüsteemide Keskusest teada isikud, kes tema andmetega
on tutvunud. Õiguskantsler jälgib, et kinnistusraamatu arendamisel peetaks pidevalt silmas
ka eraelu puutumatuse ja kinnistusraamatu avalikkuse põhimõtete tasakaalustamist.

Infosüsteemid ja e-teenused
Infosüsteemide ja e-teenuste toimimine eeldab arendajatelt pidevat tööd ja pingutust. Ükski
süsteem pole veatu ning võimalikud probleemid ilmnevad alles kasutuse käigus. Paraku
tekitab iga avastatud viga tuska. Seda võib inimlikult mõista, ent e-teenuste laialdane
kättesaadavus ning teenustest tulenev kasu kaalub üles vigadest tuleneva mõningase
pahameele.
Õiguskantsleri poole pöördus inimene, kellele Eesti Töötukassa e-keskkonnas kuvati
esindatavate inimeste loetelus surnud lapse andmed. Viga tekkis rahvastikuregistri ja Eesti
Töötukassa andmevahetussüsteemis, kus puudus informatsioon esindatavate surmaaja
kohta. Õiguskantsler võttis probleemi lahendamiseks ühendust Eesti Töötukassa ning
Siseministeeriumiga.
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus töötas välja andmevahetusteenuse
uuenduse, mille abil probleem kiiresti lahendati. On kahetsusväärne ja lubamatu, et riik
inimesele tema lapse kaotust sellisel viisil meenutas, kuid tänu inimese avaldusele ja Eesti
Töötukassa asjakohasele reageerimisele leidis probleem lahenduse.
Infosüsteemis tekkinud veale juhiti tähelepanu veel ühes õiguskantslerile saadetud avalduses.
Õiguskantsleri poole pöördus inimene, kes tundis huvi, miks on tema sideandmete asemel
rahvastikuregistrisse kantud pankrotihalduri kontaktaadress.
Sideandmete muutmise põhjustas Maksu- ja Tolliameti isikuhalduse süsteemis tekkinud viga.
Pärast füüsilise isiku pankroti väljakuulutamist muutis Maksu- ja Tolliamet (kuni 10.08.2018)
maksukohustuslaste registris isiku kontaktandmeid ja asendas need pankrotimenetluse
lõpuni pankrotihalduri kontaktandmetega. Kui Maksu- ja Tolliamet asendas
maksukohustuslaste registris isiku kontaktandmed pankrotihalduri kontaktandmetega,
edastati siduspöördumise teel rahvastikuregistrisse ka pankrotihalduri kontaktandmed.
Õiguslikku alust selliseks kandeks ei olnud.
Maksu- ja Tolliamet lahendas tekkinud probleemi. Alates 10.09.2018 ei muudeta pärast
füüsiliste isikute pankroti väljakuulutamist maksukohustuslaste registris enam isiku
kontaktandmeid. Ekslikult muudetud kontaktandmed rahvastikuregistris korrastati.

Juurdepääsupiirangud dokumendiregistris
Õiguskantsler pöördus kõigi lasteaedade ja koolide poole palvega olla laste andmete
töötlemisel äärmiselt hoolikas. Pöördumist tegema ajendas olukord, kus Eesti koolide
haldamise infosüsteemis olid avalikkusele vabalt kättesaadavad laste isikuandmeid
sisaldanud dokumendid. Õiguskantsler rõhutas, et seadusega on keelatud laste tervist,
erivajadusi, õppeedukust jm isikuandmeid kirjeldavate dokumentide sattumine kõrvaliste
isikute kätte. Selline info võib põhjustada kiusamist ja päädida halvema kohtlemisega
hilisemal kooli- ja elukutsevalikul.
Samad põhimõtted kehtivad ka koolide ja lasteaedade töötajate ning lapsevanemate
andmete töötlemisel. Õiguskantsler juhtis tähelepanu dokumentide vormistamisele ja tõi
välja dokumentidele juurdepääsu piirangute alused. Samuti rõhutas ta, et dokumendiregistri
avalikus vaates ei avaldata juurdepääsupiiranguga dokumendi pealkirjas inimese nime ega
muud teavet, mille järgi saab aru, kellest on dokumendis juttu.

Avalik-õiguslike ülikoolide töötajate palkade avalikkus
Avaliku teabe seaduse § 36 lõike 1 punkt 9 sätestab, et avalik-õiguslikust juriidilisest isikust
teabevaldaja ei tohi asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks tunnistada dokumente
enda eelarvevahendite kasutamise ning eelarvest töölepinguga töötavatele isikutele makstud
töötasude ning muude tasude ja hüvitiste kohta. Õiguskantsleri poole pöördus inimene, kes
palus kontrollida, kas sätte tõlgendus, mille kohaselt tuleb avalik-õiguslike ülikoolide töötajate
palgaandmed teabenõude täitmisel isikuliselt avaldada (n-ö passiivne avaldamine), on
põhiseadusega kooskõlas.
Riigikohus on varem öelnud, et palkade isikustatud kujul avalikustamisega tagatakse kontroll
selle üle, kas töötaja valikut, tema töötasu suurust ja saadud lisatasusid võisid mõjutada
lubamatud kaalutlused. Kokkuvõttes on küsimus avaliku raha kasutamises ning avalikkuse
kontrollis võimalike rikkumiste ennetamiseks. Riigikohus rõhutas, et kõnealune lahend
käsitles üksnes kohaliku omavalitsuse töötajate töötasusid. Järelikult ei laiene lahendi
järeldused otseselt ülikoolide töötajatele.
Avaliku teabe seaduse erinevad sätted nõuavad samaaegselt eraelu puutumatuse tagamist ja
eelarve (ka makstud töötasude) avalikkuse tingimuste täitmist. Õiguskantsler leidis, et kehtiv
seadus lubab avalik-õiguslikul ülikoolil otsustada, kas töötajate palgaandmete avaldamine

isikustatud kujul on konkreetsel juhul proportsionaalne avaldamisega kaasneva eraelu
puutumatuse piiranguga. Võimaluse korral tuleks leida eraelu vähem riivav lahendus.
Laiemalt on see ühise ühiskondliku tunnetuse küsimus, millise piirini ja millistes
valdkondades kaalub avalikkuse kontroll üles eraelu puutumatuse. Praegu on Eestis avalikud
kõigi avaliku teenistuse seaduse alusel palka ja lisatasusid saavate isikute sissetulekute
andmed, mis avalikustatakse kord aastas avaliku teenistuse kodulehel. Võimalike vaidluste
korral või juhul, kui peaks tekkima huvi avalikustamise piire laiendada, saab iga konkreetse
juhtumi puhul pöörduda kohtusse.

Isikuandmed ajakirjanduses
Isikuandmete kaitse seaduse § 4 sätestab, et inimese isikuandmeid võib ajakirjanduses
avaldada ka tema nõusolekuta. Seda tehes peab meediakanal olema veendunud, et
üheaegselt on täidetud kolm peamist tingimust: inimese andmete avaldamiseks peab olema
avalik huvi, tuleb järgida ajakirjanduseetika põhimõtteid ning inimese õigusi ei tohi ülemäära
kahjustada. Avalik huvi ei tähenda üksnes avalikkust huvitavat asja ehk teisisõnu uudishimu.
Isikuandmete selline avalikustamine peab panustama avalikkuse jaoks olulise küsimuse
arutellu.
Õiguskantsler ei kontrolli ajakirjandusväljaannete tegevust ega tee ka järelevalvet selle üle,
kuidas meediakanalid isikuandmete kaitse seaduse nõudeid täidavad (see ülesanne on
Andmekaitse Inspektsioonil). Küll aga saab õiguskantsler inimestele nõu anda, kuidas oma
õigusi võimalikult tõhusalt kaitsta.
Kui inimene leiab, et ajakirjandusväljaanne on rikkunud ajakirjanduseetikat, saab ta teha
avalduse Pressinõukogule. Pressinõukogu on ajakirjanduse eneseregulatsiooni organ, mis
pakub võimaluse leida meediaga vastuollu sattunud isikutel ka kohtuväliseid lahendusi.
Olukorras, kus inimene tunneb, et otsingumootor (nt Google) kuvab linke veebilehtedele, mis
kajastavad teda puudutavaid andmeid (nt karistusandmeid sisaldav aegunud ajaleheuudis),
on õiguskantsler soovitanud pöörduda otsingumootori poole taotlusega isikuandmeid
sisaldav link tulemuste loetelust eemaldada. Taotluse sisulisse lahendamisse õiguskantsler
aga sekkuda ei saa.
Põhiseaduse § 15 sõnastab üldpõhimõtte, et igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja
vabaduste rikkumise korral kohtusse. See tähendab, et kui osapooled ei jõua ajakirjanduses

isikuandmete avaldamist puudutavas küsimuses kokkuleppele, tuleb need tsiviilõiguslikud
vaidlused lahendada maakohtus.

Sideandmete töötlemine
Õiguskantsler hindas möödunud ülevaateaastal seda, kas elektroonilise side seaduse (ESS) §
1111 lõigetes 2 ja 3 loetletud andmed on sideettevõtetelt (Telia, Elisa, Tele2) välja nõutud ja
neid on kasutatud õiguspäraselt. Vaatluse all olid 2017.–2018. aastal väärteo- ja
tsiviilkohtumenetluses ning ESS § 1111 lõike 11 punktis 6 loetletud seaduste (politsei- ja
piirivalve seadus, maksukorralduse seadus, tolliseadus, tunnistajakaitse seadus, relvaseadus
jt) alusel tehtud päringud.
Analüüsi tulemusel selgus, et ESS § 1111 lõigetes 2 ja 3 loetletud sideandmeid kasutatakse
peamiselt siiski kriminaalmenetluses ja julgeolekuasutuste seaduse alusel teabe kogumisel
(sel korral õiguskantsler neil eesmärkidel tehtud päringuid lähemalt ei analüüsinud). Muude
menetluste raames sideettevõtetele tehtavate päringute osakaal on suhteliselt väike.
Põhjalikumalt analüüsiti sideandmete kasutamist tsiviilkohtumenetluses. Sideandmete
kogumise vajalikkus on korduvalt kahtluse alla seatud (sh viidetega päringute põhjendamatult
suurele arvule) just tsiviilvaidluste puhul, mis riigi julgeolekule ja avalikule korrale ohtu ei
kujuta. Seetõttu hinnati sisuliselt kõiki 2017. aasta algusest kuni 2018. aasta novembrini
kohtute poolt tsiviilkohtumenetluses tehtud päringuid. Selgus, et sideandmete kasutamise
juhtumeid ei olnud palju (kokku küsiti sel perioodil sideandmeid 26 kohtuasja raames) ning
valdavalt olid need seotud vajadusega tuvastada anonüümse kommentaari autor, et esitada
tema vastu kahju hüvitamise nõue au ja hea nime teotamise eest.
Enamasti võib kirjeldatud juhtumite puhul nõustuda, et muud paremat või eraelu vähem
riivavat võimalust peale sideandmete kasutamise legaalse eesmärgi (konkreetses tsiviilasjas
olulise asjaolu väljaselgitamine) saavutamiseks ei ole. Tuvastati siiski kaks juhtumit, kus
sideandmete päring oli küsitav, sest need päringud ei saanud anda tsiviilkohtumenetluses
soovitud tõendit või osutus sideandmete päring üleliigseks. Ühes kohtuasjas püüti
tsiviilmenetluse raames sideandmete päringuga tõendada hoopis kuritegu.
Ka väärteoasjades küsitakse sideandmeid suhteliselt harva, 2017.–2018. aastal (novembrini)
tehti seda kokku 47 korral. Päringud tehti eranditult kohtu loal. Väärteomenetlustega
tutvudes jäi silma kohtute erinev praktika sideandmete päringuks loa andmisel. Mõne
kohtuloaga oli võimalik küsida andmeid suuremas ulatuses, kui seadusega sätestatud

üksikpäring ette näeb.
Jälitusasutused võivad ESS § 1111 lõigetes 2 ja 3 loetletud sideandmeid küsida ka nii-öelda
kriminaalmenetluse välistel eesmärkidel kaitseväekorralduse seaduses, maksukorralduse
seaduses, politsei- ja piirivalve seaduses (PPVS), relvaseaduses (RelvS), strateegilise kauba
seaduses, tolliseaduses, tunnistajakaitse seaduses (TuKS), turvaseaduses, vangistusseaduses
ja välismaalaste seaduses sätestatud juhtudel.
2017. aasta algusest 2018. aasta novembrikuuni on nende seaduste alusel sideandmeid välja
nõutud 352 korral. Maksu- ja Tolliamet küsis maksukorralduse seaduse ja tolliseaduse alusel
andmeid 157 juhul ning ülejäänud 196 päringut tegid Politsei- ja Piirivalveameti
struktuuriüksused PPVS, RelvS ja TuKS alusel. Teised asutused ja muude eespool mainitud
seaduste alusel vaadeldaval perioodil sideandmete saamiseks päringuid ei teinud.
Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid juhusliku valimi alusel Maksu- ja Tolliameti ja Politsei- ja
Piirivalveameti päringute tegemise õiguspärasust. Kõigil kontrollitud juhtumitel oli päringu
tegemine põhjendatud, see tehti isiku eelneval nõusolekul ning asutuse juhi või prokuratuuri
loal.

