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ÜLEVAADE ÕIGUSKANTSLERI 2010.- 2011. AASTA PRIORITE ETIDE 
TÄITMISEST 2010. AASTAL 
 
 
I  osakonna prioriteetsed valdkonnad 
 
1. Sõltuvushäiretega laste rehabilitatsiooniteenus 
Sõltuvushäiretega noortele rehabilitatsiooniteenuse osutamise õigusliku regulatsiooni 
väljatöötamise üle järelevalve teostamine. Praegu puuduvad ühtsed ja põhiseaduse nõuetele 
vastavad reeglid sõltuvushäiretega noortele rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks. 
Õiguskantsler on juhtinud sellele probleemile tähelepanu ettekandes Riigikogule. 
 
2010. aastal osalesid õiguskantsleri esindajad Sotsiaalministeeriumis alaealiste sõltlaste 
ööpäevaringse rehabilitatsiooniteenuse kontseptsiooni väljatöötamiseks moodustatud töögrupi 
tegevuses. Paraku ei ole Sotsiaalministeerium vaatamata varasematele lubadustele 
detsembrikuu seisuga välja töötanud kontseptsiooni lõppversiooni ega esitanud 
seaduseelnõu, mis looks alaealistele sõltlastele ööpäevaringse rehabilitatsiooniteenuse 
osutamiseks vajaliku õigusliku raami. Oma viimases vastuses õiguskantsleri 
järelepärimisele on sotsiaalminister veelkord kinnitanud, et sõltuvushäiretega laste 
rehabilitatsiooniteenusega seonduv on tema jaoks prioriteetne ja lubanud, et 
Sotsiaalministeerium esitab eelnõu töögrupile 2010. a novembrikuu jooksul, seda pole aga 
toimunud. 
 
16.02.2010 viis õiguskantsler läbi omaalgatusliku etteteatamata kontrollkäigu Jõhvi 
Noorukite ravi- ja rehabilitatsioonikeskusesse eesmärgiga kontrollida põhiõiguste ja -
vabaduste tagamist. Keskuse tegevuse vastavust seaduses sätestatud nõuetele on keeruline 
kontrollida, kuna siiani puuduvad riiklikud teenusekirjeldused ja nõuded 
rehabilitatsiooniteenuse osutajatele. Seaduse tasemel on reguleerimata, millist abi on 
rehabilitatsiooniteenusele suunatud lapsel õigus saada (tervishoiuteenused, 
rehabilitatsiooniteenused, haridus). Puuduvad kohustuslikud nõuded rehabilitatsiooniteenuse 
osutajale (nõuded ruumidele, personalile, programmis või teenusel osalevate laste arv jne). 
Samuti on reguleerimata, kas ja mil määral on rehabilitatsiooniteenuse osutajal õigus laste 
põhiõigusi teenuse osutamisel piirata, kui see osutub rehabilitatsiooniprotsessi tulemuslikkuse 
jaoks hädavajalikuks.  
 
Hoolimata eeltoodust tuvastas õiguskantsler Jõhvi Noorukite ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse 
töökorralduses siiski ka selliseid puudusi, millele pidas vajalikuks eraldi tähelepanu juhtida 
ning mille kõrvaldamine on keskuse juhataja pädevuses. Peamised puudused olid: lastelt ei 
küsitud enne teenusele võtmist nende teadlikku nõusolekut, laste õigust sõnumisaladusele ja 
eraelu puutumatusele piirati seadusliku aluseta, laste elamistingimused olid askeetlikud ning 
vaba aja sisustamise võimalused piiratud.  
 
2010. a detsembrikuu jooksul toimub järelkontrollkäik Jõhvi Noorukite ravi- ja 
rehabilitatsioonikeskusesse eesmärgiga kontrollida, kuidas on keskus täitnud neid soovitusi ja 
ettepanekuid, mille täitmine on keskuse juhataja pädevuses.  
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01.06.2010 toimus järelkontrollkäik Tallinna Laste Turvakeskusesse1. Järelkontrolli raames 
kontrolliti, kuidas keskus oli ellu viidud need 2009. aastal toimunud kontrollkäigu järel tehtud 
soovitused ja ettepanekud, mille täitmine oli keskuse juhataja pädevuses. Peamised puudused 
olid kõrvaldatud. Probleeme esines dokumentatsiooniga. Keskuse juhataja lubas need 
probleemid lahendada. 
 
2. Kasvatuse eritingimusi vajavate laste koolid 
Kasvatuse eritingimusi vajavate laste koolide kontseptsiooni ellurakendamiseks vajaliku 
õigusliku regulatsiooni väljatöötamise üle järelevalve teostamine. Haridus- ja 
Teadusministeeriumi poolt on loodud kontseptuaalsed alused erikoolides haridus- ja 
kasvatusteenuste paremaks osutamiseks, samuti kooli lõpetamisele järgneva järelhoolduse 
pakkumiseks. Seni puudub aga kohane õiguslik raamistik, mis kontseptsiooni ellu rakendaks. 
 
05.11.2010 toimus kontrollkäik Kaagvere Erikooli. Kontrollkäigul ilmnes, et kooli 
sisedokumendid on endiselt Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitamata. Samuti 
ei ole Haridus- ja Teadusministeerium välja töötanud alaealise mõjutusvahendite 
seaduse muutmise eelnõu, millega oleks võimalik erikoolide kontseptuaalsetes alustes 
sätestatut ellu rakendada. Täiendava teabe nõudmise haridus- ja teadusministrile saadab 
õiguskantsler välja koos Kaagvere Erikooli kontrollkäigu kokkuvõttega veel 2010. aastal.  
 
Probleemidest kasvatuse eritingimusi vajavate laste koolides ja seda valdkonda puudutavas 
regulatsioonis kirjutas õiguskantsleri nõunik Andres Aru artikli „Erikool – kasvatus või 
karistusasutus?“ ajakirja Märka Last 2010. aasta kevadnumbrisse2.  
 
3. Põhiõiguste tagamine sotsiaalhoolekande asutustes 
Kinniste osakondadega hooldekodudes põhiõiguste tagamise järelevalve. Põhiõiguste 
tagamist puudutav koolitusprojekt ennetustegevusena hooldekodude personalile. 
 
2010. a on õiguskantsler korraldanud  5 kontrollkäiku hooldekodudesse, neist kolmes asuvad 
kohtumääruse alusel paigutatud isikud (OPCATi asutused). Seega on 2009.-2010. a  
kontrollitud kõiki sotsiaalhoolekande valdkonna OPCATi asutusi, millega on 
põhimõtteliselt täidetud rahvusvahelise piinamise ennetamise assotsiatsiooni (APT) soovitus 
kontrollkäikude läbiviimise sageduse osas.  
 
Mitmele kontrollkäigule olid kaasatud eksperdid väljastpoolt kantseleid (üldarst ja 
psühhiaater), samuti viidi mitmes hooldekodus lisaks isikute vastuvõtule läbi ka teenust 
saavate isikute küsitlemine.  
 
Üldiste probleemidena, mida õiguskantsler on tuvastanud mitmes hooldekodus, võib välja 
tuua hooldekodu klientide ebapiisava teavitamise nende õigustest ning ohjeldusmeetmete 
kasutamise puuduliku dokumenteerimise. 
 
2010. aastal tehtud kontrollkäikude põhjal avaldati novembri lõpus ajalehes Postimees nii 
eesti kui ka vene keeles artikkel eesmärgiga informeerida avalikkust õiguskantsleri selle 
valdkonna tegevusest.3 

                                                 
1 Kontrollkäigu kokkuvõte kättesaadav: 
http://www.oiguskantsler.ee/public/resources/editor/File/OMBUDSMANI_MENETLUSED/Kontrollkaigud/201
0/J_relkontrollk_igu_kokkuv_te_Tallinna_Laste_Turvakeskusesse.pdf 
 
2 kättesaadav: http://ajakiri.lastekaitseliit.ee/kevad_2010/ajakirja-pdf-versioon-2/ 
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Koolitusprojekti raames toimusid 15 hooldekodus õiguskantsleri vanemnõuniku Igor Aljošini 
poolt läbi viidud koolitused teenust saavate isikute põhiõigustest. Kokku said koolitust  237 
klientidega kokkupuutuvat hooldekodu töötajat (tegevusjuhendajad, sotsiaaltöötajad, 
hooldekodude juhid). Arvestades iga hooldekodu spetsiifikat, käsitleti koolituste raames 
põhiõiguste allikaid (rahvusvahelised ja sisseriiklikud), rahvusvaheliste organisatsioonide 
soovitusi, õiguskantsleri seisukohti, arutati klientide õiguste kaitsmise parimat praktikat, 
lahendati praktilisi ülesandeid, vastati küsimustele. Koolitused toimusid lisaks eesti keelele 
sõltuvalt auditooriumi vajadustest ka vene keeles. 
 
Lisaks tehti mitmetes sotsiaalhoolekande asutustes ettekandeid põhiõiguste teemal ka 
väljaspool eelnimetatud koolitusprojekti. 
 
4. Eluasemeteenuse osutamine kohalikes omavalitsustes 
Kohalike omavalitsuste poolt eluasemeteenuse osutamise monitooring ja analüüs. Kohalikel 
omavalitsustel on põhiseadusest ja sotsiaalhoolekande seadusest tulenev kohustus 
võimaldada eluruum isikule, kes pole ise suuteline seda endale tagama. Eluasemeteenuse 
osutamist puudutav põhjustab praktikas sageli vaidlusi ja pöördumist õiguskantsleri poole. 
Eesmärk on analüüsida selle valdkonna olukorda senisest süsteemsemalt. 
 
Kohalike omavalitsuse monitooringu esimese etapina viis õiguskantsler läbi kõigile valla- ja 
linnavalitsustele suunatud küsitluse eluasemeteenuse osutamise õiguslike aluste ja 
praktika kohta.  Vastas 209 omavalitsust, neist 191-lt saadi vastus kõikidele küsimustele. 
Vastuste põhjal on õiguskantsleril valminud statistiline analüüs. 
 
Eluasemeteenuse osutamine on omavalitsuste jaoks olulise tähtsusega ja ressursimahukas 
sotsiaalteenus. 80% küsitletud valla- ja linnavalitsustest leidsid, et neil on oluline vajadus 
eluasemeteenuse osutamise järele. 70% omavalitsustest on kehtestatud sotsiaalkorteri andmise 
kord. 25% omavalitsustest leidsid, et seaduses toodud teenuse regulatsioon ei ole piisavalt 
selge. 31 % leidis, et omavalitsusüksuses puudub hetkel piisav regulatsioon antud teenuse 
osutamiseks. 
 
Lisaks sotsiaalkorterite andmise korrale tuleneb seadustest omavalitsusüksustele ka õigus 
kehtestada vajadusel muu regulatsioon isikute elamistingimuste parandamiseks, nt 
elamistingimuste parandamisel abi vajavate isikute arvestuse kord, mille on kehtestatud ainult 
8% omavalitsustest. 
 
Novembris 2010 alustas õiguskantsler monitooringu teise etapiga, mille käigus toimub 
omavalitsustes kehtiva õigusliku regulatsiooni sisuline analüüs. Kõigepealt vaatab 
õiguskantsler läbi kõikides omavalitsustes kehtestatud vastavasisulised regulatsioonid. 
Seisuga 01.12.2010 on läbi vaadatud materjal 150 omavalitsuse kohta.  
 
Üldise probleemina on praeguseks välja koorunud eluasemeteenuse osutamiseks vajalike 
regulatsioonide osaline puudumine mitmetes omavalitsustes. Samuti võib 
põhiseaduslikke probleeme olla isikute erinevas kohtlemises teenuse saamisel, millel on 
sageli raske näha mõistlikku ja asjakohast põhjust. 
 

                                                                                                                                                         
3 eestikeelne artikkel kättesaadav: http://www.postimees.ee/?id=335781 
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Monitooringu lõpptulemusena valmib 2011. aastal koondanalüüs, kus õiguskantsler 
käsitleb  nii rahvusvahelisest kui ka siseriiklikust õigusest eluasemeteenuse osutamisele 
tulenevaid nõudeid ning annab üldise hinnangu omavalitsuste tegevusele 
eluasemeteenuse reguleerimisel ja osutamisel. 
 
5. Vaesusega võitlemise meetmed 
Toimetulekutoetuse määramist puudutava õigusliku regulatsiooni (sealhulgas toimetulekupiiri 
arvutamise metoodika) analüüs. Riigi põhiseaduslik kohustus on tagada oma elanikele 
inimväärseks eluks minimaalselt vajalikud vahendid. 
 
Õiguskantsleril on olnud kahtlusi kehtiva toimetulekupiiri arvutamise metoodika 
kohasuses juba mitmete aastate vältel. Aastatel 2005-2008 on selles küsimuses korduvalt 
pöördutud teabe saamiseks sotsiaalministri poole. 2008. a lubas minister vaadata 
sotsiaalhoolekande seaduse regulatsioon üle ja viia toimetulekupiiri kooskõlla arvestusliku 
elatusmiinimumiga. Käesoleva ajani seda aga tehtud ei ole, kahjuks ei olnud pikka aega 
kättesaadav ka statistika elatusmiinimumi suuruse kohta 2008. ja 2009. aastal.  
 
Majanduskriisi mõjul teravnesid vaesusega seotud probleemid ning õiguskantsleri poole 
pöördusid toimetulekupiiriga seotud küsimustes mitmed avaldajad. 
 
2010. a sügisel pöördus õiguskantsler sotsiaalministri poole taas teabenõudega, milles palus 
ministri arvamust toimetulekupiiri puudutavate seadusesätete kooskõla kohta põhiseaduse §-st 
10 ja § 28 lõikest 2 tuleneva riigi kohustusega tagada igaühele inimväärseks äraelamiseks 
piisavad vahendid.  
 
Vastuses teabenõudele ütles sotsiaalminister muuhulgas, et toimetulekupiiri suurus kujuneb 
poliitilise kokkuleppe tulemusena, selle kujundamisel tuleb arvestada ka eelarvelisi võimalusi 
ja kehtiva regulatsiooni muutmist praegu ei planeerita. Õiguskantsler jätkab 
toimetulekupiiri kindlaksmääramise metoodika analüüsimist 2011. aastal.  
 
Riigikogu on teinud otsuse tõsta toimetulekupiiri 2011. aastal 1200 kroonini (76,6 euroni) 
senise 1000 krooni asemel. Selline tegevus on õiguskantsleri hinnangul tunnustustvääriv 
ja avaldab kahtlemata positiivset mõju vähekindlustatute toimetulekule. Siiski ei saa 
toimetulekupiiri tõstmine iseenesest kõrvaldada õiguskantsleri kahtlusi piiri määramise 
aluseks oleva metoodika põhiseaduspärasuse osas. 
 
6. Kodutute varjupaiga- ja öömajateenuste osutamiseks küllaldase ja õiguspärase 

regulatsiooni väljatöötamisele kaasaaitamine 
Kodutute varjupaiga- ja öömajateenuse analüüsi lõpuleviimine. Riigi ja kohalike 
omavalitsuste kohustus on tagada ühtlaselt kättesaadav ning põhiseaduse nõuetele vastavatel 
õiguslikel alustel reguleeritud varjupaiga- ja öömajateenus. 
 
2. juunil 2010 esitas õiguskantsler Riigikogule ettekande varjupaiga- ja öömajateenuse 
kättesaadavuse kohta peavarjuta isikutele. Ettekanne sisaldas teenuste osutamist puudutava 
seadusega kehtestatud regulatsiooni põhiseaduspärasuse analüüsi ning ka ülevaadet 
mõningatest teenustega seotud praktilistest probleemidest. Ettekandes jõudis õiguskantsler  
järeldusele, et kehtivas õiguses ei ole riik ajutise peavarju ja varjupaigateenuse osutamise 
tingimusi ja sisu küllaldaselt avanud. 
 
Ettekannet arutati Riigikogu sotsiaalkomisjoni 08.06.2010 istungil õiguskantsleri ja 
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Sotsiaalministeeriumi esindajate osavõtul. Komisjon otsustas teha Sotsiaalministeeriumile 
ettepaneku esitada parlamendile esmavajalikud ettepanekud sotsiaalhoolekande seaduse 
muutmiseks selliselt, et neid oleks võimalik menetleda 2010. aasta jooksul. 
 
Õiguskantsleri oktoobris esitatud teabenõudele eelnõu väljatöötamise käigu kohta vastas 
ministeerium, et varjupaigateenus on üks teenustest, mille kättesaadavuse peab tagama 
kohalik omavalitsus. Seda teenust on koos teiste kohaliku omavalitsuse teenustega kirjeldatud 
sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõus. Eelnõu on esitatud arvamuse 
avaldamiseks Eesti Linnade Liidule, Eesti Maaomavalitsuste Liidule, Eesti Puuetega Inimeste 
Kojale ja Eesti Sotsiaaltöötajate, kellelt oodati vastuseid 2010. a novembrikuu alguseks.  
 
Samuti oli ajutise peavarju- ja varjupaigateenusega seonduv täiendavalt arutusel Riigikogu 
sotsiaalkomisjoni 19.10.2010 istungil. Nenditi taas eelnõu väljatöötamise ja esitamise 
vajadust. 
 
Õiguskantsler on palunud ennast informeerida edasistest arengutest eelnõu väljatöötamisel, 
ministeerium saatis õiguskantslerile 13.12.2010 tutvumiseks varjupaigateenuse reguleerimist 
puudutavad materjalid. 
 
7. Ohjeldusmeetmete õiguspärane rakendamine psühhiaatrilist abi osutavate 

tervishoiuteenuse osutajate juures  
Psühhiaatrilise abi osutamisel ohjeldusmeetmete rakendamise järelevalve. Vajadusel 
kokkuvõtliku analüüsi koostamine üldist laadi probleemide kohta. 
 
Ohjeldusmeetmete rakendamisele on õiguskantsler eriliselt tähelepanu pööranud kõigil sellel 
aastal psühhiaatrilise abi teenust osutavate isikute juurde läbi viidud kontrollkäikudel. 
Ohjeldusmeetmete rakendamise kontrolliks on korraldatud ka 2 eraldi inspekteerimist – juunis 
PERH psühhiaatriakliiniku õhtune kontrollkäik (algusega 22.00), et kontrollida öörahule 
eelnevat ohjeldamist (kaasas ka eksperdina Soome psühhiaater) ning Pärnu Haigla 
psühhiaatriakliiniku varahommikune kontrollkäik (algusega 05.00), et kontrollida öist 
ohjeldamist.  
 
Õiguskantsler leiab, et ohjeldusmeetmete rakendamine on vaja viia ühtsetele alustele, 
täpsustades vastavat õiguslikku regulatsiooni. Sotsiaalministeeriumi poolt on 
kooskõlastamisele saadetud psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis 
täiendab oluliselt ohjeldusmeetmete rakendamise korraldust.  
 
8. Kaitseväelaste sotsiaalsed ja tervisealased tagatised 
Teenistusülesannete täitmisel, sh välismissioonidel haavatasaanud või hukkunud 
kaitseväelaste ja nende pereliikmete sotsiaalsete ja tervisealaste tagatiste piisavuse analüüs. 
Riik peab tagama kaitseväelastele ja nende perekonnaliikmetele küllaldase ja lünkadeta 
kaitse teenistusülesannete täitmisel realiseerunud riskide maandamiseks. 
 
Õiguskantsler saatis seisukoha välismissioonidel vigastatud kaitseväelaste sotsiaalsete ja 
tervisealaste tagatiste piisavuse kohta kaitseministrile ning kaitseväe juhatajale 
3.12.2010.  
 
Analüüsi tulemusel jõudis õiguskantsler esialgsele järeldusele, et kuigi sotsiaalsete tagatiste 
süsteem täidab üldjoontes põhiseadusest tulenevad miinimumnõuded, esineb selles ka 
olulisi kitsaskohti. Õiguskantsler esitas soovitused kitsaskohtade kõrvaldamiseks. (Vt ka 
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pressiteade ja kokkuvõte analüüsist, kättesaadav: 
http://www.oiguskantsler.ee/index.php?newsID=302&menuID=39) 
Töö kaitseväelaste sotsiaalsete tagatiste analüüsimisel jätkub 2011. aastal. 
 
 
II osakonna prioriteetne valdkond 
 
Universaalteenuste hinnakujundus ja järelevalve  
Erinevate universaalteenuste (eelkõige: jäätmed, vesi ja soojus) hinnakujunduse ning 
järelevalve regulatsioonide võrdlev analüüs ning kaasuste pinnalt puuduste väljatoomine. 
Universaalteenuste hinnakujunduse alused ning järelevalve peavad olema eesmärgipärased 
ja tõhusad. 
 
Õiguskantsler on 2010. aastal nimetatud prioriteediga tegelenud erinevate menetluste 
kaudu: veevarustuse- ja reovee ärajuhtimise teenuste hinna menetlused, samuti soojuse 
piirhinda puudutavad menetlused. Muu hulgas on õiguskantsleri menetluste läbi 
universaalteenuste hinnajärelevalve osas toimunud arenguid.  
 
Universaalteenuste hinnakujunduses ja -järelevalves muutus palju 2010. a suvel vastu võetud 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse ning kaugkütteseaduse muudatustega (nn 
monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadus). Nii hakkavad edaspidi veevarustuse ja 
reovee ärajuhtimise teenuste hindasid kohalike omavalitsuste asemel kehtestama ettevõtjad 
ise, seda kooskõlastatult Konkurentsiameti või kohaliku omavalitsusega. Soojuse piirhindasid 
hakkab nüüd kooskõlastama vaid Konkurentsiamet (enne kooskõlastasid väiksemate 
ettevõtjate piirhinnad kohalikud omavalitsused). See aitab tagada tarbijate võrdse kohtlemise, 
sest hindade kooskõlastamisel lähtutakse nüüd ühtsest metoodikast. Õiguskantsler on oma 
menetlustes leidnud, et tarbijaid võidakse ebavõrdselt kohelda, kui soojuse piirhindasid eri 
Eesti paigus kooskõlastatakse erinevate metoodikate alusel.  
 
Uute hinnakujundamise regulatsioonide vastuvõtmist tuleb tervitada. Muu hulgas loodab 
õiguskantsler, et nüüd saab vähemasti veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste ning 
kaugkütteteenuse puhul selgemaks, kes ja kuidas saab nende teenuste hindasid vaidlustada – 
nende kohtulikku kontrolli taotleda. Senini on selles valdkonnas valitsenud segadus, millele 
õiguskantsler osundas juba 2007. aastal ning millest andsid tunnistust ka mitmeid Riigikohtu 
lahendid 2010. aastal. Nii selgitaski kohus 2010. a jooksul mitmel korral, kes ja kuidas saab 
vaidlustada ühe või teise universaalteenuse hinda (seda nii lõpphinna kui ka piirhinna puhul). 
Ühtegi lõppseisukohta universaalteenuste hindade põhjendatuse osas Riigikohus aga võtnud ei 
ole.  
 
2011. aastal on õiguskantsleril plaanis universaalteenuste hinnakujunduse ja –
järelevalve teemaga edasi minna. Õiguskantsler jälgib, kuidas uus muudetud 
hinnakujunduse süsteem nii ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kui soojuse valdkonnas tööle 
hakkab, kuidas hakkab sujuma ettevõtjate ja Konkurentsiameti vaheline koostöö, millised on 
uue süsteemi kitsaskohad.  
 
Lisaks senikäsitletud universaalteenustele võtab õiguskantsler 2011. aastal vaatluse alla ka 
elektri valdkonna. Sealjuures analüüsib õiguskantsler, kas seadusandja võtab piisavalt 
aegsasti vastu regulatsioonid, mis tagavad, et elektrituru avanemisel kõigile isikutele, oleksid 
kodutarbijad siiski kaitstud ülisuurte elektrihinna kõikumiste eest.  
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 III osakonna prioriteetsed valdkonnad 
 
1. Jälitustegevuse kontroll  
Riigi sisemise ja välise rahu tagamise eesmärgil isikuandmete salajase töötlemise üle 
teostatava järelevalvekorralduse analüüs. Isiku enda võimalus oma õiguste kaitseks on 
töötlemise salajasuse tõttu piiratud või välistatud. Põhiõiguste riive kooskõla seadusega 
tagab vaid toimiv riiklik kontroll.  
 
Riigikogu menetluses on alates 10.06.2008 jälitustegevust puudutavate muudatuste eelnõu 
(286 SE). See eelnõu puudutab salajast infokogumist kuritegude ennetamise, tõkestamise ja 
avastamise eesmärgil. Eelnõu läbis esimese lugemise 05.11.2008 ja teine lugemine katkestati 
23.11.2010. Õiguskantsler andis 2008. aasta novembris eelnõu kohta komisjonile ka oma 
arvamuse, juhtides tähelepanu hulgale probleemidele, mida eelnõu ei lahenda. 
Õiguskomisjonis arutatud õiguskantsleri ettepanekutest suurt osa toetati  
muudatusettepanekute arvestamisel 23.11.2010. Eelnõu menetlus jätkub 2011. aastal. 
Õiguskantsleri eesmärk on olnud konstruktiivse arutelu kaudu viia eelnõu seisu, et see 
lahendaks olemasolevates seadustes (eeskätt jälitustegevuse seaduses ja kriminaalmenetluse 
seadustikus) olevaid tõsiseid õiguslikke probleeme.4 

 
Õiguskantsleri menetluses on avaldus, milles paluti kontrollida KrMS sätet, mis lubab 
tehtud jälitustoimingust teavitamise väga pikaks ajaks edasi lükata. Omaalgatuslikult 
laiendas õiguskantsler kontrolli ka jälitustegevuse seaduse samalaadsele normile (teavitamine 
nn kriminaalmenetluseelsest jälitustoimingust). Kuna seisukoha võtmisel teavitamise normide 
põhiseaduspärasuse kohta omab tähendust ka tegelik rakenduspraktika ja olemasolevad 
järelevalvesüsteemid, siis on seisukoha kujundamine nõudnud aega. Õiguskantsler on oma 
eelanalüüsi saatnud asjaomastele ministeeriumitele oktoobris 2008 ja juulis 2010. Täiendavalt 
pöördus õiguskantsler novembris 2010 seisukoha saamiseks Riigikogu julgeolekuasutuste 
järelevalve erikomisjoni poole. Õiguskantsler kujundab pärast komisjoni seisukohaga 
tutvumist selles küsimuses oma lõppseisukoha. 
 
2. Kaitseväelaste põhiõigused 
Järelevalve ajateenijate põhiõiguste piiramise õiguspärasuse üle. Ajateenijate õiguste 
piiramine peab tuginema seadusele ja olema sellega kooskõlas. Kaitseväelase elu ja tervise 
põhiseaduslikuks kaitseks vajalike ennetusabinõude süsteemi analüüs. 
 
01.07.2010 jõustusid kaitseväeteenistuse seaduse muudatused, millega lisati seadusesse § 601 
(ajateenijapõhiõiguste ja –vabaduste piiramine). Sellisele vajadusele juhtis õiguskantsler  
ka varasemalt Riigikogu tähelepanu (kajastatud ka õiguskantsleri 2009. aasta tegevuse 
ülevaate lk 22; ülevaade kättesaadav: 
http://www.oiguskantsler.ee/public/resources/editor/File/Aasta_ulevaated/2009/Ylevaade_200
9_.pdf) 

 

                                                 
4 Peamised eelnõu puudujäägid tõi õiguskantsler välja oma kirjalikus arvamuses: 1. Ettevalmistatavate 
kuritegude kohta teabe kogumise vajadus kui jälitustoimingu alus on sõnastatud ebamääraselt laialt (toob kaasa 
võimuvolituste kuritarvituse ohu); 2. Puudulikult on reguleeritud jälitustoimingu tegemisega riivatud põhiõiguste 
kaitseks kaebuste esitamise kord; 3. Põhjalikku läbitöötamist vajab menetlusgarantiide süsteem (et tagada 
kontrollitavus kõigis teabe kogumise ja töötlemise etappides ja et erinevate järelevalveorganite – jälitusasutuse 
juht, prokuratuur, kohus, parlamendi erikomisjon – pädevus oleks selgelt piiritletud). 
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Sellel aastal kaitseväeüksustesse tehtud 4 kontrollkäigu järel on õiguskantsler külastanud 
kõiki väeosasid, kus on lisaks kaadrikaitseväelastele usalduslikult vesteldud ka ajateenijatega. 
 
Õiguskantsler on alustanud omaalgatusliku menetluse, mille eesmärk on uurida ajateenijate 
õiguste ja kohustuste täpsustamist väeüksuste sisestes dokumentides. Menetluse 
lõpptulemusena annab õiguskantsler 2011. aastal hinnangu väeüksuste siseregulatsioonide 
õiguspärasusele ning teeb vajadusel ka ettepanekud võrdse kohtlemise tagamiseks. 

 
Õiguskantsler analüüsis 2010. aastal omaalgatuslikult ajateenijatelt kogutavate 
isikuandmetega seonduvat ning leidis, et osade andmete küsimiseks puudub õiguslik alus. 
Menetluse tulemusena tegi õiguskantsler kaitseväele mitmeid soovitusi, mille täitmine aitaks 
veelgi paremini tagada ajateenijate õigust isikuandmete kaitsele. Näiteks soovitas 
õiguskantsler kaitseväel kaaluda ajateenijate isikuandmete kogumiseks kaitseväeülese ankeedi 
kasutuselevõttu. Kaitseväe juhataja nõustus õiguskantsleri soovitustega ning selgitas muu 
hulgas, et alates 01.01.2011 plaanib kaitsevägi ajateenijate isikuandmete kogumiseks 
kasutusele võtta ühtse isikuandmeteankeedi. 

 
Õiguskantsler saatis detsembris kaitseministrile ja kaitseväe juhatajale lõppseisukoha 
kaitseväes kehavigastuste või surmaga lõppenud vahejuhtumite uurimise analüüsist 
(koos kaitseväelaste sotsiaalsete tagatiste analüüsiga). Õiguskantsler väljendas seisukohta, et 
kuigi kaitseväelaste haavatasaamise või surmaga lõppenud juhtumeid uuritakse 
põhjalikult, on juhtumite menetlusest siiski vaja kõrvaldada probleemid, et 
vahejuhtumitest paremini järeldusi teha ning nende toimumise tõenäosust vältida. 
Õiguskantsler tegi Kaitseministeeriumile ja kaitseväele konkreetsed soovitused 
kaitseväelaste elu ja tervise paremaks kaitsmiseks. (Vt ka pressiteade ja kokkuvõte 
analüüsist, kättesaadav: http://www.oiguskantsler.ee/index.php?newsID=302&menuID=39) 
 
3. Kodakondsuseta lapsed 
Kodakondsuseta laste õiguste kaitseks kodakondsuse võtmist soodustavate riiklike abinõude 
analüüs.  
 
Kodakondsuseta laste küsimuse osas toimuvas menetluses teeb õiguskantsler veel täiendava 
teabe nõudmise Siseministeeriumile, analüüs jätkub ning õiguskantsler kujundab oma 
seisukoha 2011. aastal.  
 
Õiguskantsleri menetluses on juhtum, kus Eestis sündinud ja eesti rahvusest inimesel jäi 
kodakondsus seadusliku esindaja teadmatuse tõttu alla 15-aastasena määratlemata ning 
tal ei olnud taotletud ka elamisluba. See tähendab, et kuigi ta on kogu elu elanud Eestis, oli tal 
võimalik saada vaid tähtajaline elamisluba, mille järel ta peab taotlema pikaajalise elaniku 
elamisluba ning siis alles avaneb võimalus Eesti kodakondsuse taotlemiseks. Tegemist ei 
pruugi olla üksikjuhuga, sest Siseministeeriumi vastusest nähtub, et rahvastikuregistri 
andmete järgi võib Eestis olla hulgaliselt alla 15-aastaseid lapsi, kellel üldse puudub 
elamisluba, sh ka mõned sellised juhud, kus vähemasti ühel vanemal on Eesti kodakondsus, 
kuid lapse kodakondsus on määratlemata ning puudub ka elamisluba. Õiguskantsleri esialgne 
seisukoht on, et vanemate teavitamine võimalusest lapsele kodakondsust taotleda ei 
pruugi tagada, et iga lapse kodakondsus saaks määratletud ega isegi seda, et lapsel oleks 
olemas seaduslik alus riigis viibimiseks, kuid ajal, kui lapsel tekib võimalus iseseisvalt 
kodakondsuse taotlemiseks, võib selguda, et vaatamata sellele, et ta on elanud Eestis kogu 
oma elu, peab ta eelnevalt taotlema üldse tähtajalist või pikaajalist elamisluba ning võimalus 
kodakondsuse taotlemiseks tekib alles aastate pärast.  
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Välja saab tuua juhtumeid, kus õiguskantsleri poole pöördunud avaldaja on saanud oma 
probleemidele positiivse lahenduse menetluse käigus. 

 
Näiteks juhtum, kus Eestis sündinud ja eesti rahvusest inimesel jäi kodakondsus seadusliku 
esindaja teadmatuse tõttu alla 15-aastasena määratlemata ning tal ei olnud taotletud ka 
elamisluba. Talle ei laienenud seetõttu kõrgkoolis õppimise ajal ravikindlustus. Tõusetus 
küsimus, kas avalduses kirjeldatud asjaolusid arvestades on põhiseadusega kooskõlas olukord, 
kus tähtajalise elamisloa alusel riigis viibivale üliõpilasele ei laiene ravikindlustuskaitse. 
Sotsiaalministeerium leidis, et seadused ei takistanud avaldajale kodakondsuse ega pikaajalise 
elamisloa taotlemist, kuid lisas, et Eesti Haigekassa võiks käsitleda avaldaja olukorda 
üksikjuhtumina, rakendades kindlustuskaitse andmiseks kaalutlusõigust juhul, kui isik 
tõendab, et on Eestis alaliselt elanud ning kui Haridus- ja Teadusministeerium esitab Eesti 
Haigekassale andmed avaldaja ülikoolis õppimise kohta. Õiguskantsler nõustus sellise 
laiendava tõlgendusega ravikindlustuse seaduses toodud alalise elaniku mõiste 
määratlemiseks. Menetlus sai selles osas positiivse lahenduse ja avaldaja teavitas, et 
Haigekassa poole pöördumise tulemusena talle ravikindlustuskaitse ka laiendati. 
Analoogilises küsimuses laekus õiguskantslerile uus avaldus, mis puudutas tähtajalise 
elamisloaga üliõpilase ravikindlustuskaitse puudumist; ka nimetatud juhul oli avaldaja elanud 
praktiliselt kogu elu Eestis, kuid seadusliku esindaja tegevusetuse tõttu sai ta esmase 
elamisloa alles 15-aastaselt, kui sai selle seaduse järgi ise taotleda. Õiguskantsler soovitas 
avaldajal pöörduda Haigekassa poole, menetlus on hetkel veel pooleli. 
 
4. Kohtusüsteemi sõltumatus ja juurdepääs õigusemõistmisele 
Kohtusüsteemi sõltumatust ja õigusemõistmisele juurdepääsu tagavate õiguslike 
regulatsioonide ning abinõude järelevalve. Õigust mõistab üksnes põhiseaduslikke tagatisi 
omav kohtunik. Kohtusüsteemi ümberkorraldamisel tuleb luua tasakaalustatud kohtuhaldus. 
Samuti tuleb tagada kohtute institutsionaalne ja kohtuniku personaalne sõltumatus 
eesmärgiga kindlustada kvaliteetne õigusemõistmine. Igaühel peab olema oma õiguste 
kaitseks võimalik pöörduda kohtu poole. Riigi õigusabi kättesaadavus, tõlke korraldus jmt ei 
tohi ebamõistlikult piirata juurdepääsu õigusemõistmisele. Õigusemõistmine peab toimuma 
mõistliku aja jooksul. 
 
27.12.2009 algatati Riigikogus uue kohtute seaduse eelnõu (649 SE) menetlus. Eelnõu ei ole 
veel jõudnud I lugemisele. Õiguskantsler andis selle kohta Riigikogu põhiseaduskomisjonile 
2010. aasta alguses kirjaliku arvamuse. Kuigi eelnõu sisaldab mitmeid positiivseid lahendusi, 
on ka probleemseid ja edasist läbitöötamist vajavaid aspekte: 1. võimu koondumine ühe 
võimuharu (täpsemalt Riigikohtu ja selle esimehe) kätte on võimalik, kuid sellega peavad 
kaasnema piisavad tasakaalumehhanismid võimuharu sees (sh võib kaasneda oht kohtuniku 
sõltumatusele); 2. kohtunike arvu vähendamise kava, millega õiguskantsler ei saa nõustuda 
(IT- jm lahendused ei kompenseeri seda, lisanduvad kohtuhalduse korraldamisega uued 
ülesanded ning ja mõistlik menetlusaeg jääb seetõttu tagamata). 

 
2010. aastal on laekunud mitmeid avaldusi seoses liialt kõrgete riigilõivude või muude 
kohtusse pöördumisega kaasnevate kulude ning menetlusabi võimalustega 
tsiviilkohtumenetluses. Lisaks on õiguskantsler andnud oma arvamuse ka Riigikohtusse 
jõudnud, kuid hetkel veel pooleli olevates põhiseaduslikkuse järelevalve asjades. 
Omaalgatuslikult alustatud riigilõivude põhiseaduspärasuse laiem analüüs, mis ei toetu 
üksnes avaldustes toodud üksikjuhtudele, jätkub 2011. aastal.  
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Enamus kohtute tegevuse peale õiguskantslerile laekuvatest kaebustest jäävad sisulise 
menetlusteta, kuna õigusemõistmisesse ja tehtud lahenditesse õiguskantsler sisuliselt sekkuda 
ei saa. Menetletud kaebustest paljud puudutavad jätkuvalt mõistliku menetlusaja põhimõtte 
järgimist, mille pinnalt on õiguskantsler nii ülevaateaastal kui ka jooksval aastal teinud 
kohtutele korralduslikus osas soovitusi. Sarnaselt eelmiste aastatega esitatakse ka kaebusi 
kohtuasutuste tegevuse peale erinevatele pöördumistele vastamisega viivitamisel või 
vastamata jätmisel. 

 
2010. aastal algatas õiguskantsler ka ühe kohtuniku distsiplinaarmenetluse, milles 
kohtunike distsiplinaarkomisjon lõppastmes distsiplinaarrikkumist ei tuvastanud: kohtunik 
vastuolus Riigikohtu viimastel aastatel kujundatud selge kohtupraktikata jättis menetlusse 
võtmata kinnipeetava kaebuse vangla direktori haldusakti peale. Ülejäänud kaebustes ei ole 
õiguskantsler tuvastanud vajadust algatada kohtuniku distsiplinaarmenetlus, kuid 
kohtukorralduslikes küsimustes on siiski tulnud anda kohtu esimehele soovitusi kohtu töö 
korraldamiseks põhiõigusi arvestaval viisil. 
 
5. Korrakaitse 
Järelevalve riigi sisemise rahu tagamise abinõude ja õigusliku regulatsiooni 
põhiseaduspärasuse üle. Avaliku korra kaitse peab tuginema selgele õiguslikule alusele. 
Sellel eesmärgil rakenduvad põhiõiguste riived on riigi jõumonopoli osa, mille 
edasivolitamine on lubatud vaid piiratud ulatuses. Korrakaitsega kaasnevad põhiõigusi 
riivavad abinõud peavad olema proportsionaalsed. 
 
2008. aastal tegi õiguskantsler märgukirja, milles juhtis tähelepanu kehtiva abipolitseiniku 
seaduse probleemidele. 30.11.2010 võetu Riigikogus seadusena vastu uus abipolitseiniku 
seadus (633 SE). Õiguskantsler andis eelnõu menetluse käigus juhtivkomisjonile oma 
arvamuse, juhtides tähelepanu mh sellele, et problemaatiline on halduslepingu alusel MTÜ 
kaudu abipolitseinike kaasamine korrakaitse tegevusse. Samuti oli eelnõu algse sõnastuse 
puhul oht, et kui luuakse erinevate volitustega abipolitseinikud, mõned võivad tegutseda vaid 
koos politseiga ja teised teatud ulatuses ka iseseisvalt (saades ülesandeid politseilt), siis peab 
olema inimestele tagatud õigusselgus, milliseid põhiõigusi ja kuidas abipolitseinik riivata 
võib. Vastuvõetud seaduses on õiguskantsleri tõstatatud probleemid esialgsel hinnangul 
lahenduse leidnud. 

 
Õiguskantsler andis arvamuse regulatsiooni kohta, mis lubab politseil sõiduki 
sundpeatamiseks kasutada tulirelva. Menetluse ajendas  ühe inimese mure, mis lähtus 
eeskätt mootorratta sundpeatamise ohtudest. Kuna 01.01.2010 jõustus uus politsei- ja 
piirivalveseadus, siis kujundas õiguskantsler seisukoha uue seaduse sõnastuse pinnalt, kuid 
arvestades politsei tegevust järelevalve sooritamisel, juhendite kehtestamisel, väljaõppel jmt 
ajavahemikul 2008–2010. Saadud selgitused ja statistika andsid aluse järeldada, et vaatamata 
laiale kaalutlusõigusele rakendatakse seda sunnimeedet ettevaatlikult ja viimase abinõuna, 
mistõttu regulatsiooni täpsustamine pole vajalik. 

 
Õiguskantsler menetles 2010. aastal mitut juhtumit, kus avaldaja juhitud mootorsõiduk peeti 
kinni liiklusnõuete (suhteliselt kerge) rikkumise tõttu. Tekkinud eriarvamuste tulemusel ei 
allunud avaldajad menetlustoimingutele (väärteomenetlus) ja seejärel kohaldati inimesele 
käeraudu või toimetati arestimajja. Õiguskantsler ei tuvastanud politseiametnike 
õigusvastast käitumist, kuid neist avaldustest nähtub tendents, et kuigi politseil on õigus 
sundi kasutada ja tuvastatud asjaolud kogumis on üldjuhul ka selliseks õigustuseks, ei saa 
välistada, et parem suhtlemisoskus võib mõnedel juhtudel konflikti tekke ära hoida.  
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6. Väärkohtlemise ennetamine 
Riigi ennetusasutusena korrapärane kontroll nende isikute põhiõiguste tagamise üle, kellelt 
on võetud vabadus. Kinnipidamiskohtades viibivate isikute kohtlemise ja 
kinnipidamistingimuste parandamiseks ning väärkohtlemise ennetamiseks tuleb vajaduse 
korral juhtida asjaomaste ametiasutuste tähelepanu muutmist vajavatele praktikatele, 
õigusaktidele ja tingimustele. 
 
2010. aastal toimusid järgmised kontrollkäigud : 

o Politseiasutused (8+4) 

Jõhvi arestimaja, jaanuar 2010 
Politsei- ja Piirivalveameti Lääne Prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja Haapsalu ja Kärdla 
kambrid, aprill 2010 
Politsei- ja Piirivalveameti Lääne Prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja Paide kamber ja 
Lõuna Prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja Viljandi kamber, juuni 2010 
Politsei- ja Piirivalveameti Prefektuuri Tõrva, Karksi, Suure-Jaani, Põltsamaa 
konstaablijaoskondadesse, juuni 2010 
Politsei-ja Piirivalveameti Lääne Prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja Kuressaare kamber, 
juuli 2010 
Tallinna kainestusmaja, oktoober 2010 
Tallinna arestimaja, november 2010 
 

o Kaitsevägi (4) 

Staabi- ja Sidepataljoni, aprill 2010 
Miinilaevade Divisjon, juuni 2010 
Pioneeripataljon, september 2010 
Õhutõrjepataljon, oktoober 2010 
 

o Vanglad (1+7) 

Harku Vangla, mai 2010 
Seoses konkreetsete kaebuste lahendamisega käidi vaatamas Harku Vangla lukustatud 
kambrite ja kartseri osakonna jalutusboksi ning Viru Vanglas rahustusvoodeid ja tugevdatud 
järelevalvega osakonda. Lisaks osalesid õiguskantsleri nõunikud 5 korral (Viru, Tallinna, 
Murru (2) ja Harku Vanglas) vanglate relvastatud üksuse operatsioonil vaatlejana. 
 

o Välismaalastega seonduvad asutused (3) 

Politsei-ja Piirivalveameti ametiruumid, jaanuar 2010 
Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus, jaanuar 2010 
Väljasaatmiskeskus, november 2010 

 
Õiguskantsleri nõunikud viisid läbi arestimajade ametnikele koolitused kõigis prefektuurides 
(4 koolitust). Koolitusel tutvustati õiguskantsleri pädevust ja tegevust väärkohtlemise 
ennetamisel ning anti ülevaade arestimajadega seotud õiguskantsleri menetlustest, samuti 
Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Riigikohtu asjakohasest praktikast. 

 
Õiguskantsler analüüsis omaalgatuslikult politsei tegevust seoses ühe arestimajas 
asetleidnud kinni peetud isiku surmajuhtumiga. Eesmärk oli hinnata, kas politsei sisemine 
menetlus intsidendi põhjuste uurimisel ja järelduste tegemisel oli adekvaatne. Menetluse 
lõpptulemusena nõustus õiguskantsler distsiplinaarmenetluse kokkuvõttes toodud 
seisukohtadega ja leidis, et politseijaoskonna kambriblokis oli järelevalve korraldus 
õigusaktide ja ametijuhendite tasemel reguleeritud puudulikult . Õiguskantsler tegi 
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Politsei- ja Piirivalveametile soovituse selgitada välja erinevate politseihoonete 
kinnipidamiskambrite järelevalve võimalused ning nendest lähtuvalt muuta/kaasajastada 
kinnipidamise eest vastutavate ametnike ametijuhendid. Teiseks soovitas õiguskantsler 
kaaluda kinnipidamise eest vastutavatele ametnikele juhendmaterjali koostamist, milles oleks 
reguleeritud kinni peetud isikute järelevalvega seonduvad küsimused. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


