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Taust 

Missioon ja visioon 

Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon. 

EIK missioon on luua koos iga inimese inimõigusi austav Eesti. 

EIK visioon on olla aastaks 2020 mõjus ja pädev Eesti sõltumatu 
inimõigusliikumise eestvedaja. 

EIK korraldab oma tegevust vastavalt ühiskondlikele vajadustele. Meie fookuses on 
hetkel võrdne kohtlemine ja mitmekesisuse edendamine, varjupaigataotlejate ja 
pagulaste inimõigused. Oleme Eesti Mitmekesisuse Kokkuleppe koordinaatorid. Jälgime 
üldist inimõiguste olukorda Eestis ning avaldame 2007. aastast aruannet inimõiguste 
olukorrast Eestis. 

Liikmelisus 

EL põhiõiguste ameti põhiõiguste platvorm, EL mitmekesisuse kokkulepete platvorm, 
ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu (erikonsultatiivstaatus). 

Inimõiguste ümarlaud, pagulasorganisatsioonide ümarlaud. 

Eesti Inimõiguste Keskus on ÜRO pagulasameti UNHCR rakenduspartner 
Eestis. 



Sissejuhatus 
Inimõiguste keskuse 2018. aastat pole lihtne kokku võtta. Tegime palju olulisi asju, 
strateegilisemalt ja mõjusamalt kui kunagi varem.  

Mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonnas jätkus tegevuste laiendamine mitmekesise 
töökoha märgise “austame erinevusi” esmakordse väljaandmisega. See tähendab, et 
mitmekesisuse ja kaasatuse valdkond tugineb nüüd kolmele teineteist toetavale 
tegevusele: mitmekesisuse kokkulepe, mitmekesisuse päev ja märgiks. Valdkonna 
tegevused sõltuvad samas vaid ühest avaliku sektori põhirahastajast, mistõttu on 
tulevikus vajalik leida täiendavat rahastust ning samuti kaaluda rahastusmudelit, 
millesse panustavad otsest kasu saavad ettevõtted ja organisatsioonid ise. 

Võrdse kohtlemise valdkonnas jätkus edukas strateegiline hagelemine, mis on üles 
ehitatud suures osas toetajate annetustele ja koostööd tegevate advokaatide 
vabatahtlikule tööle. Oleme asumas tegema suuremat koostööd ka Euroopa tasandil, 
jagades oma kogemusi eelkõige kommunikatsiooni vallas. 

Varjupaiga valdkonnas edenes koostöö ÜRO Pagulasametiga jätkuvalt hästi: lisaks 
varjupaigataotlejatele laiendasime õigusnõustamise võimalust ka juba rahvusvahelise 
kaitse saanutele, kellel võib samuti juriidilisi küsimusi tekkida. Seda võimalust kasutati 
ka ohtralt näiteks perekonna taasühinemise või kodakondsuse taotlemise teemadel. 
Kohtuskäimine varjupaiga andmise, kinnipidamise jt teemadel oli paraku jätkuvalt 
vajalik. Ka varjupaiga valdkonna tegevused sõltuvad täna ühest koostööpartnerist, 
mistõttu oleks vajalik leida rahastust eelkõige huvikaitse tegevuseks. Kaaluda tasub 
tulevikus ka rändeteemadega laiemat tegelemist, sest probleeme inimõigustega paraku 
on. 

Kasvav teema on vaenukõne ja vaenukuriteod, mille ärahoidmine on Eesti ühiskonna 
jaoks oluline. Tegemist on keeruka valdkonnaga, sest vajab tasakaalu leidmist erinevate 
inimõiguste vahel. Selles valdkonnas saavutasime esimese suure verstaposti, juhtides 
esmakordselt rahvusvahelist EL rahastusega projekti, milles osalevad partnerid Lätist ja 
Leedust. Jätkus ka koostöö Euroopa Komisjoniga selles osas kui hästi sotsiaalmeedia 
ettevõtted vaenukõne tegevusjuhist täidavad. 

Suure potentsiaaliga inimõiguste saadikute programm, mille eesmärk on suurendada 
Keskuse kontakte ja kandepinda erinevates Eestimaa paikades ja kogukondades, sai 
alguse kuue esimese saadiku koolitamisega: inimõiguste päeva puhul korraldasid nad 
ka mitmeid üritusi. 

Keskuse töötajaskonnas suuri muutusi ei toimunud. Kommunikatsioonijuhi leidsime 
erasektorist, aga seejärel kaotasime ta kultuurisektorile, mistõttu tuli 2019. aastal 
korraldada uus konkurss. Jätkuvalt on vaja juurde leida inimesi, kes tegeleksid aktiivselt 
huvikaitsega, aga 2018. aastal ei olnud selleks piisavalt vahendeid. 

Annetuste kogumine oli tõusvas trendis, eriti mis puudutab püsiannetajate arvu. Siiski 
on veel pikk tee ees, et saavutada annetuste suurenemine strateegias nähtud tasemele. 



Senisest enam tuleb pingutada, et lisaks eraisikutele hakkaks panustama ka ettevõtted 
ja suurannetajad. 

Koostöös EY-ga arenesid Keskuse finantsprotsessid ja -järelevalve. Vahetasime välja 
raamatupidamisteenuse pakkuja, milleks saigi EY. Tegime palju tööd ka 
kommunikatsiooni valdkonna mõtestamisel ja uue strateegia koostamisel, partneriks 
professionaalne avalike suhete ettevõte Agenda PR. 

Kokkuvõttes on Keskuse majanduslik jätkusuutlikus parem kui kunagi varem. Kuigi 
suur osa tegevustest toetub sihtotstarbelistele rahastajatele, on Keskuse rahastus 
mitmekesine ning ühe suurrahastaja kadumine ei tähendaks kriitilist riski Keskuse 
tegevuse jätkumisele. Jätkusuutlikkust aitab kindlustada ka nelja-aastane FRANET 
uuringute teostamise raamleping EL Põhiõiguste Ametiga, mille sõlmisime pärast 
edukat hanke võitmist ning mis toob alates 2019. aastast Keskusele täiendavat tegevust 
ja tulu. 

Samuti saatis meid 2018. aastal edu Euroopa tasandi projektikonkurssidel kahe projekti 
osas partneri ja taotlejana. Pakkumisi ja võimalusi taotleda on rohkemgi, aga Keskuse 
vahendite osas tuleb teatud hetkel piir ette omafinantseeringu leidmise ja sobivate 
inimeste näol. 

Lähitulevikus tuleb oluliselt suurendada annetuste kogusummat ja osakaalu eelarves 
ning jätkata kontaktide otsimist inimõiguste valdkonna rahastajatega mujal maailmas. 

Poliitilised arengud 2019. aastal on suurendanud riski, et inimõigustega tegelevate 
organisatsioonide riiklik rahastamine võib väheneda või kaduda. Keskuse positsioon on 
alati olnud riigiga koostööle avatud — juhul kui see ei ohusta Keskuse sõltumatust. 
Seetõttu kavatseme jätkuvalt kandideerida riigi rahastusele, kui riigi ja Keskuse 
eesmärgid kokku langevad.  

Väljakutsed inimõiguste valdkonnas on Eestis kasvavad, mis suurendab ootusi Keskuse 
tegevusele, aga loob ka uusi võimalusi kaasata senisest oluliselt suurem arv inimesi 
ning suurendada inimõiguste kui teema kandepinda ühiskonnas. Oleme selleks hästi 
ette valmistatud.  

Kari Käsper 

juhataja 



Inimesed 

2018. aastal oli EIKis viis täistööajaga töökohta. Arvuliselt oli töötajaid rohkem (ca 7), 
sest paljud neist töötasid paindlikult, osalise tööajaga. 

2018. aastal töölepinguga tööl olnud töötajad:  

• Kelly Grossthal (võrdse kohtlemise ekspert, pagulasvaldkonna jurist), 

• Kari Käsper (juhataja), 

• Liina Laanpere (pagulasvaldkonna jurist), 

• Liina Rajaveer (projektijuht), 

• Egert Rünne (tegevjuht), 

• Peep Ehasalu (kommunikatsioonijuht, mitmekesisuse kokkuleppe koordinaator) 

Lisaks töölepinguga töötavatele töötajatele pakkusid oma ekspertiisi aasta jooksul veel 
ka käsunduslepinguga töötajad: Grete Anton, Marianne Meiorg, Kristina Papsejeva, 
Christina Rannit, Signe Reppo, Reet Trei ja Triin Üksvärav. Samuti kasutas EIK 
strateegiliste kaasuste raames advokaadibüroode pro bono teenuseid. Täname 
vandeadvokaate Liisa Linna, Kalle-Kaspar Sepper ja Meris Velling. Keskuse töösse 
panustas aasta jooksul ka üle viieteistkümne vabatahtliku. 

Eesti Inimõiguste Nõukogu oli 2018. aasta lõpus viieliikmeline: Katrin Merike 
Nyman-Metcalf, Jevgeni Krištafovitš, Helen Sildna, Piret Mårtensson ja Olga 
Sõtnik. 

Alates 2018. aasta teisest poolest osutab Inimõiguste Keskusele raamatupidamisteenust 
Ernst & Young Baltic AS.   



Võrdne kohtlemine 

Strateegiline hagelemine ja huvikaitse 

Jätkusid kaks kohtuvaidlust:  

1. Sarah ja Kristiina kaasus sai negatiivse lahendi Riigikohtus, Eesti riik keeldus nende 
Ameerika Ühendriikides sõlmitud abielu tunnistamast. Vaidlus jätkub Euroopa 
Inimõiguste Kohtus.  

2. Erivajadustega noormehele ei võimaldata piisavalt isikliku abistaja teenust, tema 
osalemine tööturul on selle tõttu piiratud. Vaidlus on halduskohtus.   

  
Alustasime kahte uut kohtuvaidlust: 
  
1. FestHeart’i diskrimineerimise kohtukaasus 

Rakvere linnavalitsusega, mis leidis 
esimese astme kohtus lahenduse 2019. 
aastal. 

2. Kooselulepingu sõlminud paari peresisese 
lapsendamise kaasus. Tartu maakohus 
jättis rahuldamata ühe naise sooviavalduse 
lapsendada oma elukaaslase laps, keda nad 
on sünnist saadik koos kasvatanud. 
Lapsendamisest keeldumine oli selgelt 
eelarvamuslik, aitasime paaril seda edukalt 
vaidlustada ringkonnakohtus. 

  
Lisaks oleme nõustanud kokku 14-t samasoolist paari, kel on olnud küsimusi 
kooseluseadusega seonduvalt (sõlmimine, notarite keeldumine sõlmimisest, partner 
välisriigist, elamislubade teema). Oleme tegelenud põhjalikumalt kahe erivajadusega 
inimesega, kellega ühe puhul oleme läinud kohtusse. Nõustasime kahte pensioniealist 
naist nende õigusest saada täienduskoolitusi teiste kolleegidega samadel alustusel. 
Juhtumid lahenesid ettevõtte-siseselt.  Meie poole pöördusid kaks ettevõtte ametühingu 
esindajat, kelle mureks oli töökiusamine nende ametiühingu tegevuse tõttu. Mõlemad 
isikud otsustasid vahetada töökohta, hagelemise kaasust välja ei kujunenud. Samuti 
nõustasime ealise diskrimineerimise kaasust. 

Pöördumised jagunesid temaatiliselt, nende seas oli esikohal kooseluseaduse 
rakendussätete puudumisega seotud probleemid. 

Tõstmaks juristide teadlikkust strateegilise hagelemise kui ühe huvikaitse meetodi 
olemasolust viisime läbi seminare juristidele: 

• Strateegilise hagelemise kevadseminar toimus 30.05, selle eesmärk oli kokku tuua 
juristid, advokaadid ja kolmanda sektori organisatsioonid, kes on huvitatud 
strateegilise hagelemise teemast. Eraldi keskendus seminar immigratsiooni 
teemadele, Tartu Ülikooli teadur Mare Ainsaar pidas ettekande „Eestlaste 
suhtumine immigrantidesse ja immigratsiooni“. Lisaks toimus osalejate vahel 
arutelu, reaalsete kaasuste arutelu ja kogemustevahetus. 



• Strateegilise hagelemise sügisseminar toimus 7.12, kus koolitaja Mari-Liis Sepper 
andis juristide ülevaate vaenukõne temaatikast ning diskrimineerimise alastest 
viimastest kohtulahenditest. 

2018. aastal toetasid valdkonna tegevusi inimõiguste keskuse annetajad ja Sotsiaalministeerium 

(hasartmängumaksu laekumisest saadud toetuse läbi). 

Võrdse kohtlemise võrgustik 

Esimene võrgustiku kohtumine toimus 11. mail Eesti Inimõiguste Keskuses, osales 
kaheksa organisatsiooni ja 10 inimest.  Teine kohtumine toimus 11. detsembril. 
Võrgustiku kohtumistel arutati võrdse kohtlemise seaduse muutmise eelnõu menetlust 
ning väljakutseid ja võimalusi ühises huvikaitses. 

2018. aastal toetas valdkonna tegevusi Sotsiaalministeerium (hasartmängumaksu laekumisest 

saadud toetuse läbi). 

Vaenukõne ja vaenukuriteod 
Vaenukõne käib demokraatliku ühiskonna põhiväärtuste vastu. See kutsub üles või 
õigustab sallimatust teatud inimeste vastu, põhinedes mõttel, et need inimesed on teatud 
omaduste tõttu kuidagi teistsugused. Seega ei ole vaenukõne väljendusvabaduse all 
kaitstud ja on kriminaalkuritegu, mida võib seaduslikult ära hoida või mida võib 
seaduslikult karistada. 

Inimõiguste Keskus alustas 2018. aastal kahte projekti, et teemal ühiskonnas ning 
ekspertide seas teadlikkust tõsta.  

Politsei ja vabaühenduste koostöö vaenukuritegudega võitlemiseks 
Eestis, Lätis ja Leedus 

2018. aastal alustasime kahe aastase projektiga, mille eesmärk on algatada 
vabaühenduste ja riiklike politseiasutuste koostöö, et võidelda haavatavate isikute vastu 
suunatud vaenukuritegudega Eestis, Lätis ning Leedus. Haavatavad rühmad on LGBT 
(lesbide, geide, biseksuaalide ja transsooliste) kogukond, puuetega inimesed, pagulased, 
migrandid. Projekti jooksul kutsutakse iga riigi huvigrupid üritustele, mille eesmärk on 
anda neile vahendid, millega tagada ja arendada jätkusuutlikku koostööd tulevikus. Lisaks 
võimaldab see projekt kodanikuühiskonna organisatsioonidel vaenukuritegude ohvreid 
paremini toetada ja ohvritel vajalikku teavet saada. 

Projekti kaasrahastavad Euroopa Komisjon õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi 
(2014–2020) kaudu ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 



LGBT kogukonna vastu suunatud vaenukõne ja vaenukuritegudega 
tegelemine 

Projekti juhtpartner on Belgia vabaühendus Cavaria, projekti partnerid on Ungarist, 
Bulgaariast, Leedust, Lätist, Hispaaniast, Eestist, Portugalist ja Ühendkuningriigist. 
Projekt kestab kaks aastat ning Eesti peamised vastutusvaldkonnad on Euroopa 
parimate praktikate kogumine, ekspertartiklite kirjutamine ja projekti käigus 
valmiva käsiraamatu sisulise valmimise koordineerimine. 

Projekti kaasrahastavad Euroopa Komisjon õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi 
(2014–2020) kaudu ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 

Vaenukõne monitooring sotsiaalmeedias 

Eesti Inimõiguste Keskus osales Euroopa Komisjoni palvel kahel online vaenukõne 
monitooringul sotsiaalmeediavõrgustikes Eesti partnerina. 

Tegevust rahastas Euroopa Komisjon. 



Mitmekesisus ja kaasatus 

Mitmekesisuse märgis 

2017. aastal hakkas Eesti Inimõiguste Keskus 
koostöös sotsiaalministeeriumiga välja töötama 
Mitmekesisuse märgist. 2018. anti esimestele 
organisatsioonile üle mitmekesisuse märgis 
“austame erinevusi”. 

Mitmekesisuse märgis on kvaliteedimärk, mis näitab, et ettevõte on atraktiivne 
tööandja, mis ootab tööle talente sõltumata nende soost või taustast. See saadab 
väärtuspõhise sõnumi ka klientidele ja koostööpartneritele, et ettevõte hoolib Eestist ja 
maailmast ning annab oma panuse selle paremaks muutmiseks. 

21. märtsil anti esimestele Eesti ettevõtetele ja organisatsioonidele, kelle jaoks on 
mitmekesisus konkurentsieelis ja oluline väärtus, kvaliteedimärgis „Austame erinevusi“. 
Märgise saamiseks pidi ettevõte või organisatsioon analüüsima oma tänast olukorda ja 
koostama 2-aastase mitmekesisuse plaani koos tegevuskavaga. 

Mitmekesisuse märgise „Austame erinevusi“ said 2018.aastal Swedbank, My City Hotel, 
Kaubamaja, SEB Pank, Estanc, Manpower, Koduekstra, HAVI Logistics, Tieto Eesti, ISS 
Eesti, Advokaadibüroo LMP, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Kodanikuühiskonna 
Sihtkapital, Helpific, Sotsiaalministeerium, Häirekeskus ja Tööinspektsioon. Järgmine 
kord on võimalik märgist saada märtsis 2020. 

2018. aastal toetas valdkonna tegevusi Sotsiaalministeerium. 



Mitmekesisuse kokkuleppe võrgustik 

2018. aastal liitus 
kokkuleppega kaheksa uut 
liiget: Estanc AS, My City Hotel, 
Aasa Global OÜ, MTÜ Loomus, 
Telia Eesti AS, Apek Digital, 
Pipedrive OÜ ja Your Brand Up 
Studio. 

Kokku on Mitmekesisuse 
kokkuleppe allkirjastanud üle 
100 organisatsiooni. 

Aasta jooksul toimusid 
võrgustiku liikmetele 
alljärgnevad seminarid: 

• Portugali Mitmekesisuse kokkulepet külastasid novembris Eesti, Poola ja 
Luksemburgi kolleegid, et tähistada Portugali seni hajusa võrgustiku organiseerumist 
assotsiatsiooniks ning uute liikmete vastuvõtmist. Samal ajal jagati omavahel 
kogemusi ja kaaluti edasist koostööd. Eestist osalesid Piret Potisepp Kaubandus-
Tööstuskojast, Mari-Liis Dolenko KÜSKist, Kelly Grossthal ja Peep Ehasalu Eesti 
Inimõiguste Keskusest, Uljana Ponomarjova Põhja-Tallinna linnaosavalitsusest ja 
Mare Heinluht Swedbankist. 

• Novembris külastasid kokkuleppe liikmed Telia Eestit, et uurida, kuidas nemad 
mitmekesisuse edendamisest kasu lõikavad. 

• Septembris esines ettekandega Mitmekesisuse kokkeleppe liikmetele Tallinnas Rootsi 
turundusekspert Gabriella Wiiala. 

• Augustis külastas Mitmekesise kokkuleppe liikmeid Hollandi vabaühenduse Art.1 
Midden Nederland juht Mieke Janssen, kes tutvus nii keskuse töö ja mitmekesisuse 
võrgustiku tegemistega kui jagas kogemusi Hollandist.   

• Märtsis toimus konverents “Vanus on vaid number! Kas ka tööturul?”. Konverentsil 
arutleti vanuse ja tööturu teemadel valdkonna parimate ekspertidega. Konverentsi 
peaesinejaks oli millennialite tööturule kaasamise ekspert Ana Sarmiento (Think 
Millennial). 

2018. aastal toetas valdkonna tegevusi Sotsiaalministeerium (hasartmängumaksu laekumisest 

saadud toetuse läbi). 



Mitmekesisuse päev 

Mitmekesisuse päev toimus 2018. aastal neljandat aastat ning oli rohkem avalikkust 
kaasav kui varem. Mitmekesisuse päeva korraldamist koordineerib Eesti Inimõiguste 
Keskus koostöös Mitmekesisuse kokkuleppega liitunud organisatsioonide ja 
ettevõtetega. Oleme igal aastal üritanud oma tegevust järk-järgult laiendada ning 
seejuures jõuda ka Tallinnast väljapoole. 2018. aastal jätkasime koostööd Integratsiooni 
Sihtasutusega (INSA) ning tegime koostööd uute partneritega nagu Wolt Eesti, 
Kultuuriministeerium, Eesti Vegan Selts, Nami-nami retseptikogu. Koostööpartnerite 
abiga jõudis mitmekesisuse päeva sõnum sel aastal palju kaugemale kui varem.   

Koostöös INSAga saime teist 
aastat järjest pakkuda 
huvitatud organisatsioonidele 
võimalust kutsuda külla mõni 
kultuurivähemuste 
rahvusselts, et läbi viia huvitav 
töötuba või saada osa nende 
tantsudest, lauludest või 
loengutest. Samuti korraldasid 
INSA ja Kultuuriministeerium 
alakampaania "Julge olla 
erinev", mis kutsus inimesi 
üles panema mitmekesisuse 
päeval jalga erinevad sokid ja 
jagama oma fotot 
sotsiaalmeedias 

teemaviidetega #julgeollaerinev ja #mitmekesisus.  

Toiduteemalise mitmekesisuse päeva puhul avanes võimalus teha koostööd Eesti Vegan 
Seltsiga, kes aitas osalema tuua mitu söögikohta ning jagas infot enda kanalites. Lisaks 
tuli kampaaniaga kaasa 
populaarne toiduportaal 
naminami.ee, mis jagas sel 
päeval enda Facebooki lehel 
põnevaid mitmekesiseid 
retsepte ning avaldas enda 
portaalis loo Pavlova koogi 
mitmekesisest ajaloost. Põnev 
koostöö oli ka toidu 
kojutoomist pakkuva 
ettevõttega Wolt, kes 
mitmekesisuse päeva puhul 
kutsus inimesi üles 
katsetama neid toite ja 
söögikohti, mida nad varem 
proovinud polnud. Wolt 
korraldas Facebookis loosimise ning pakkus äpis 100 esimesele teistsuguse toidukoha 



proovijale baaskojuveo tasuta. okku osales 31 erinevat toitlustusettevõtet, kokku 55 eri 
asukohas (Daily lõunarestorane osales 21, Mamo kohvikuid 4, Tokumaru esindusi 2).  

Mitmekesisuse päeva tähistas 2018. aastal umbes 40 organisatsiooni, kokku tähistati 
päeva erinevate tegevustega üle Eesti ligi 100 erinevas kohas (asutuste eri filiaalid ja 
kontorid). Lisaks mitmekesisuse kokkuleppe võrgustikus olevatele organisatsioonidele 
tähistati selgi aastal päeva ka väljaspool. 

2018. aastal toetas valdkonna tegevusi Sotsiaalministeerium (hasartmängumaksu laekumisest 

saadud toetuse läbi). 



Varjupaigataotlejad 

Varjupaigataotlejate õigusabi kättesaadavus ja monitooring 

2018. aastal pakkusid keskuse juristid õigusnõustamist 70 varjupaigataotlejale. Nõustatud 
varjupaigataotlejate peamised päritoluriigid olid Venemaa, Pakistan, Ukraina, Valgevene, 
Bangladesh, Egiptus, India; üksikuid taotlejaid oli ka Tadžikistanst, Gruusiast, Ugandast, 
Nigeeriast, Eritreast, Palestiinast, Venetsueelast, Sudaanist, Armeeniast, Kasahstanist, 
Kamerunist, Usbekistanist, Iraanist, Senegalist, Tuneesiast ja Afganistanist. Lisaks 
nõustamistele pakkusid juristid taotlejatele varjupaigamenetluse jooksul ka esindust, 
osalesid varjupaigaintervjuudel, aitasid koguda tõendeid ning päritoluriigi informatsiooni.  

Samuti nõustasid keskuse juristid 26 
rahvusvahelise kaitse saanud isikut 
(pagulast ja täiendava kaitse saajat) 
Sri Lankast, Süüriast, Afganistanist, 
Iraagist, Venemaalt, Jeemenist, 
Nigeeriast, Tadžikistanist ja 
Eritreast. Nõustamiste peamisteks 
teemadeks olid perekonna 
taasühinemine, erinevate 
dokumentide ja kodakondsuse 
taotlemisega seotud küsimused. 

Keskuse juristid algatasid 
pagulasvaldkonnas 15 strateegilist 
kaasust, seoses varjupaigataotluste 
tagasilükkamisega, 
varjupaigataotlejate kinnipidamisega 
ning varjupaigataotlejate 
karistamisega ebaregulaarse 
piiriületuse eest. Esindust pakuti nii kõikides siseriiklikes kohtuastmetes kui ka Euroopa 
Inimõiguste Kohtus.  

Lisaks korraldasid keskuse juristid kaks seirevisiiti kinnipidamiskeskusesse (Harkus ja 
Soodevahes) ning kaks seirevisiiti Vao ja Vägeva varjupaigataotlejate majutuskeskustesse. 
Kogutud info põhjal tegid juristid vajadusel sekkumisi, et tagada varjupaigataotlejate ja 
rahvusvahelise kaitse saanud isikute õigusi.  

2018. aasta pagulasvaldkonna tegevused viidi läbi koostöös ÜRO Pagulasametiga (UNHCR). 



Inimõigused Eestis  

Inimõiguste giid 

Inimõiguste giid on inimõigushariduslik 
projekt Eestis, Lätis, Leedus ja 
Bulgaarias. See alustas Lätis 2016. 
aasta märtsis, järgnesid Eesti, Leedu 
ning Bulgaaria versioonid, mis võtavad 
arvesse kohalikke eripärasid.  

Giidi üldeesmärk on Eesti elanike teadlikkuse tõus. Läbi platvormi saab iga inimene ise 
oma olukorda hinnata, tuvastada inimõiguste rikkumine või lihtsalt teada saada oma 
õiguste kohta. Juhis ei ole abiks ainult üksikjuhtumite korral, vaid on ka oluliseks 
üleüldise inimõiguste olukorra mõjutajaks ja parandajaks. Juhis keskendub kõige 
probleemsematele valdkondadele: kohtusüsteemi toimimine, mittekodanikud, halb 
valitsemistava, tingimused kinnistes asutustes, LGBT, üldine ja peresisene vägivald. 

Giidiga saab tutvuda siin: www.inimoigustegiid.ee  

Inimõiguste giidi rahvusvahelist projekti veab Läti organisatsioon Baltic Human Rights Society 

ja seda toetab ERASMUS+. 

EV100 raames arutelu “Inimõigused ja vabariik” 

Rände, kodakondsuse, #metoo, pagulaste ja teistel inimõiguste teemadel Eesti ajaloost 
ja tänapäeval arutasid veebruaris Solarise keskuse Apollo raamatupoes filmitegija 
Marianna Kaat, Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper ja pagulasvaldkonna jurist 
Liina Laanpere. Arutelu modereeris Peep Ehasalu. Kohapeal sai soetada ka aruannet 
“Inimõigused Eestis 2016-2017,” mis on Apollo poodides müügil. 

Inimõiguste saadikud 

Inimõiguste saadikute pilootprogramm sisaldas erinevaid inimõiguste valdkondi 
puudutavaid koolitusi ning samuti koolitust kommunikatsioonist. Programmi lõpus 
kasutasid saadikud oma teadmisi ja oskusi inimõiguste teemaliste ürituste 
organiseerimiseks. Pilootprogrammi käigus koolitatati välja kuus saadikut, kes poole aasta 
jooksul elasid sisse Inimõiguste keskuse tegevustesse ja inimõiguste valdkonda Eestis. 
Eduka pilootperioodi järel jätkab keskus saadikute programmiga, keskendudes tegevustele 
kohalikul tasandil. 

2018. aastal toetas valdkonna tegevusi Sotsiaalministeerium (hasartmängumaksu laekumisest 

saadud toetuse läbi). 

http://www.inimoigustegiid.ee


Inimõiguste päev 

10. detsembril 2018 möödus 70 aastat ÜRO 
Inimõiguste Ülddeklaratsiooni 
vastuvõtmisest. Inimõiguste Keskus viis 
selle tähistamiseks läbi nädalapikkuse 
inimõiguste programmi.  

• 7. detsembril toimus Keilas filmiõhtu, et 
arutada vabaduse üle. Koos vaadati filmi 
“Reiviv Iraan” ja toimus vestlusõhtu. 

• 8. detsembril viivad inimõiguste saadikud 
Saara ja Ulvi noortega läbi rände töötoa Lasnamäel Paepealse raamatukogus. 

• 10. detsembril inimõiguste päeval vastasime küsimustele, mis inimesed meile novembri 
teises pooles saatsid. 

• 11. detsembril oli kõigil võimalus Facebooki vahendusel kuulata esimest Inimõiguste 
aastakõnet. 

• 12. detsembril toimus saadikute Rakveres Feministeeriumi kokku kogutud #metoo ehk 
#minaka lugude ettelugemine. 

Lisaks nendele ettevõtmistele saatsime kohalikesse raamatukogudesse ja koolidesse 
inimõiguste aruandeid, et inimestel üle Eesti oleks võimalik olla kursis inimõiguste 
olukorraga Eestis. 



Uuringud    

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti uurimisvõrgustiku FRANET Eesti 
koordinaator 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) eesmärgiks on pakkuda põhiõiguste küsimustes abi 
ja teadmisi Euroopa Liidu ning selle liikmesriikide asjakohastele asutustele ja 
ametivõimudele, samuti aidata neid meetmete rakendamisel ja asjakohaste tegevuskavade 
kujundamisel. 

Koordinaatori roll on tagada ametile Eesti kohta usaldusväärseid, objektiivseid ja 
võrreldavaid sotsiaal-õiguslikke andmeid põhiõiguste teemadel.  Inimõiguste Keskuse ja 
partneroganisatsiooni Praxise eksperdid viivad FRANET võrgustiku liikmetena nelja aasta 
jooksul läbi uuringuid erinevatel põhiõiguste teemadel väljendusvabadusest ja 
privaatsusest võrdse kohtlemiseni.  

Seirearuande koostamine romade kaasamise poliitika ja meetmete 
rakendamise kohta Eestis 

Kesk-Euroopa Ülikooli jaoks läbi viidud üle-Euroopaline uuring. Töö hõlmas 
tõenduspõhiste kodanikuühiskonna monitooringute koostamist romade kaasamise 
poliitika ja meetmete rakendamise kohta Eestis. Uuring ilmub 2019. aastal. 

Projekti rahastas Euroopa Komisjon. 

Rassiliselt motiveeritud kuriteod Eestis 2014 – 2018 

Euroopa rassismivastasele võrgustikule (European Network Against Racism – ENAR) 
koostatatud uuring rassiliselt motiveeritud kuritegudest Eestis. Uuring ilmub 2019. aastal. 

Projekti rahastas Euroopa Komisjon. 

Uuring kuriteoohvrite õiguste rakendamisest Euroopas 

Kuriteoohvrite õiguste rakendamine Euroopas uuring käsitleb ohvrite direktiivi (2012/29/
EL) praktilist rakendamist.  Vaatluse all oli eelkõige direktiivi ja teatud valitud toimingute 
rakendamine praktikas. Uuring ilmub 2019. aastal. 

Projekti rahastas Euroopa Komisjon. 



Annetused 
Läbi annetuste kogumise sai Keskus 2018. 
aastal 13 450 eurot. 2017. aastaga võrreldes 
jäi summa küll samaks aga püsiannetajate 
hulk kasvas 25%. Aasta jooksul annetas 
Inimõiguste Keskusele 173 erinenavat 
inimest. 

Annetused kasvasid suuresti tänu suvel 
läbiviidud kampaaniale “Ära vaata mööda?” , 
kus kogusime raha kontori üürikulude ja 
strateegiliste kaasustega tegelemiseks. 

Üks jätkusuutlikumaid rahastusviise on 
püsiannetuste kogumine. See tagab kindla 
sissetuleku igal kuul ning annab 
paindlikkuse kiirelt reageerida muutuvale 
olukorrale. Püsiannetustest kogutud raha 
investeerisime peamiselt tagasi 
annetustegevuse arendamiseks ning 
kandsime sellest projektide 
omafinantseeringu osa. 

2018. aasta lõpus oli meil 52 
püsiannetajat, kes annetasid kokku 680 
eurot kuus. Võrreldes 2017. aastaga on 

meil 20 püsiannetajat rohkem.  

2019. aastal on eesmärgiks koguda annetustega 20 
000 eurot.  

Mis me kogutud annetustega tegime? 

• Tasusime nelja strateegilise kaasuse õigusabi kulud; 

• Tasusime nelja kuu üürikulud; 

• Tasusime projektide omaosaluse kulud. 

Annetuste puhul on Keskusel võimalik hoida ka 
rahalist puhvrit, et kriitilisel ajal ei jääks töö seisma 
ning saaks koheselt reageerida ühiskonnas aset leidavatele muutustele.  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Muu tegevus 

Keskuse arendamine 

• Märtsis toimus koolitus esmavajaliku suhtlusstiili õppimiseks ning “ei” ütlemise 
kunstist, ilma et toetajataid kaotaks.  

• Eesti Inimõiguste Keskuse inimesed pidasid 30.-31. juulil Narva-Jõesuus oma iga-
aastast strateegiaseminari. Analüüsiti keskuse senist tegevust ning arutati 
pikemaajalisi eesmärke. Strateegiaseminaril osalesid Keskuse töötajatest Egert 
Rünne, Kari Käsper, Kelly Grossthal, Liina Rajaveer, Liina Laanpere ja Peep Ehasalu 
ning nõukogu liikmetest Katrin Nyman-Metcalf ja Olga Sõtnik.   

• Oktoobris toimus meediakoolitus mis hõlmas praktilist intervjuu andmise kunsti. 

Eraelu puutumatus ja isikuandmete kaitse 

• Tegime 2018. aastal huvikaitset seoses sideandmete säilitamisega, sh küsisime teema 
kohta seisukohti erinevatelt riigiametitelt ning tegime meediatööd. Selle tulemusel 
avaldas Justiitsministeerium elektroonilise side seaduse muutmise seaduse 
väljatöötamiskavatsuse, mida samuti kommenteerisime. 

• Viisime mais ja juunis läbi koolitusi vabaühendustele värskelt jõustunud 
isikuandmete kaitse üldmäärusest ja vajadusest sellega arvestada. 

• Küsisime politseilt droonide kasutuselevõtu kohta. 

Väljendusvabadus 

• Kommenteerisime meedias vilepuhujate kaitse küsimusi ning kohtusime 
Korruptsioonivaba Eesti esindajatega, et arutada võimalikku koostööd. 

Käisime välismaal teadmisi vahetamas ja kontakte kogumas  

Jaanuar 

• Lissabonis toimus Euroopa mitmekesisuse kokkulepete Euroopa platvormi kogunemine, 
mida võõrustas Portugali mitmekesisuse kokkulepe. Keskuse poolt osalesid Kelly 
Grossthal ja Peep Ehasalu. 

Veebruar 

• Egert Rünne ja Kari Käsper osalesid E-giidi koosolekul Riias. 

Märts 



• Keskuse juhataja Kari Käsper oli Sofias, Bulgaarias vabaühenduse Fair Trials 
koordineeritava võrgustiku Legal Experts Advisory Panel (ehk LEAP) aastakonverentsil 
ning sellele eelnenud Bulgaaria Helsinki Committee korraldatud konvernentsil õigusest 
advokaadile kriminaalmenetluses.   

• Kelly Gosthal osales ILGA seminaril Brüsselis. 

Aprill 

• Liina Laanpere osales Itaalias Sanremos pagulasvaldkonna koolitusel. 

Mai 

• 29. mail osalesid Inimõiguste Keskuse juristid Vilniuses toimunud pagulasõigusega 
tegelevate organisatsioonide kohtumisel. Osa võtsid Läti, Leedu ja Valgevene 
organisatsioonid ning peamiseks teemaks oli piirimonitooringuga seonduvad 
probleemid. Keskuse poolt osalesid Liina Laanpere ja Kelly Grossthal. 

• Keskuse projektijuht Liina Rajaveer osales Brüsselis Euroopa rassismivastase võrgustiku 
(ENAR) korraldatud koolitusel Euroopa Komisjoni taotlusvoorude kohta. 

Juuni 

• Brüsselis toimus JUSTICIA võrgustikus osalevate vabaühenduste kohtumine, kus 
liikmed arutasid seni kriminaalõiguse vallas läbi viidud uuringute praktilisi 
kasutusvõimalusi ja edasi arendamist ning kinnitasid üle eelmisel, möödunud aasta 
septembris toimunud kohtumisel kõne all olnud muudatused ja uued eesmärgid 
võrgustiku töös. Kohtumisel esindas keskust projektijuht Liina Rajaveer.  

• Euroopa rassismivastane võrgustik ENAR pidas Lissabonis aastakoosolekut. Seekordne 
kohtumine oli eriline: tähistati ENARi 20. tegutsemisaastat, mis andis võimaluse 
vaadata tagasi saavutustele diskrimineerimisvastastest direktiividest kuni võitluseni 
vaenukõnega. Keskust esindas Lissabonis juhataja Kari Käsper.  

Juuli 

• Egert Rünne külastas Hollandis Utrecht'i linnas asuvat organisatsiooni Art.1.  

September  

• Dublinis kogunesid Facebooki Euroopa vabaühendused, Euroopa Komisjoni esindajad 
ning tehnoloogiaettevõtted, et arutada veebis leviva vaenukõne problemaatikat. 
Kohtumisel vaadati tagasi senisele koostööle ning planeeriti edasisi ühiseid samme 
lähtuvalt Euroopa Komisjoni 2016. aastal vastu võetud online-vaenukõne 
tegevusjuhistest, millega tänaseks on liitunud platvormid nagu Facebook, Twitter, 
Youtube, Google+, Instagram, Snapchat, DailyMotion. Eesti Inimõiguste Keskust esindas 
kohtumisel projektijuht Liina Rajaveer.  

• Kolmepäevane Põhiõiguste Foorum tõi Viini 700 inimõiguste valdkonna eksperti ja 
kaasamõtlejat üle Euroopa — avalikust sektorist, rahvusvahelistest organisatsioonidest 
ja Euroopa institutsioonidest ning vabakonnast. Foorumil keskenduti muuhulgas sellele, 
kuidas taasehitada usaldust inimõiguste ja neid kaitsvate institutsioonide vastu. Eesti 
Inimõiguste Keskust esindas juhataja Kari Käsper, kes esines strateegilisele 

https://humanrights.ee/2017/09/justicia-vorgustikku-ootavad-ees-huvitavad-muutused/


hagelemisele keskenduvad töötoas Eesti kogemustega ning esitles Pagulase teekonda 
kui lihtsat ja haaravat infotehnoloogilist teavitusprojekti. 

Oktoober 

• Riias toimus uue koostööprojekti “Politsei ja vabaühenduste koostöö vaenukuritegudega 
võitlemiseks Eestis, Lätis ja Leedus” avakoosolek. 

• Amsterdamis toimus INACH võrgustiku aastakonverents, kust ka meie osa võtsime. 
Võrgustiku eesmärgiks on tagada, et inimõigused oleksid küberruumis austatud ja 
kaitstud ning sinna kuulub arvukalt vabaühendusi üle Euroopa, Eestist EIK. Seekordne 
aastakonverents keskendus online-platvormide rollile terroristlike võrgustike 
kasvamises, värbamises ja oma sõnumi levitamises. Keskust esindas Kelly Grossthal 

November 

• Üheksas Euroopa Liidu mitmekesisuse kokkuleppe võrgustiku aastafoorum toimus 
seekord Prahas pealkirja all Mitmekesisus mitmekesises Euroopas. Pikk konverentsipäev 
keskendus väga konkreetsetele teemadele, kus lahati nii mitmekesisuse juhtimist kui 
selle kasude mõõtmist, nii praktilisi aspekte kui teooriaid. Eestist osalesid SEB 
personaliosakonna HR-officer Kaidi Luide ja Manpower Eesti personalipartner Elen Tars, 
kes esindasid Eesti võrgustikku kuuluvaid tööandjaid ja Peep Ehasalu 

• Kari Käsper osales Brüsselis kõrgetasemelistel EL Põhõiguste Kollokviumil, kes arutati 
inimõiguste olukorda ja väljakutseid Euroopas. 

Detsember  

• Keskuse pagulasvaldkonna jurist Liina Laanpere käis Euroopa asüüliteemalise 
õigusvõrgustiku ELENA kohtumisel ja koolitusel Lissabonis. ELENA võrgustikku 
koordineerib Euroopa Pagulaste ja Väljarännanute Nõukogu (ECRE) ja sinna kuulub üle 
500 praktiseeriva õigusnõustaja, kes edendavad varjupaigataotlejate ning 
rahvusvahelise kaitse saanud isikute inimõigustele vastavat kohtlemist. Kohtumisel 
arutati varjupaigamenetluse õiguslikke probleeme ja erinevate riikide strateegilise 
hagelemise eesmärke. 

Koolitasime, nõustasime ja osalesime Eestis 

Jaanuar 

• Kohtusid Eesti pagulasorganisatsioonid Tartus. Leidis aset kord kvartalis toimuv 
ümarlaud, millest võtavad osa Eesti Pagulasabi, Johannes Mihkelsoni Keskus, Eesti 
Inimõiguste Keskus, IOM Tallinna esindus ja UNHCRi Põhja-Euroopa esindus. Ümarlaual 
jagasid kõik organisatsioonid infot oma tegemiste kohta ning andsid ülevaate 
muudatustest ja käimasolevatest projektidest. 

Veebruar 

• Kari ja Kelly koolitasid INSA inimesi mitmekesisuse ja kaasatuse teemal. 



• Eesti Inimõiguste Keskust külastas “Refugee Law Clinic Berlin” – Berliini üliõpilaste 
õiguskliinik, mis pakub tasuta õigusabi varjupaigataotlejatele ja pagulastele nii 
Saksamaal kui Kreeka saartel. 

Märts 

• Esmaspäeval, 5. märtsil kohtusime mitmete Tallinnas tegutsevate saatkondade 
esindajatega, et tutvustada neile värskelt ilmunud aruande "Inimõigused Eestis 
2016-2017" ingliskeelset tõlget ja vastata küsimustele peamiste probleemkohtade ja 
soovituste kohta. Keskuse poolt tutvustasid aruannet Kari Käsper ja Liina Laanpere. 
Diplomaatidele pakkusid enam huvi pagulaspoliitika, LGBT+ kogukonna õigusi ja 
vaenukõnet ning naiste õigusi puudutavad teemad. 

Aprill 

• Liina Laanpere rääkis kinos Sõprus koolinoortega pagulastemaatikast. 

Mai 

• Eesti Inimõiguste Keskuse töötajad kohtusid Islandi Vabariigi presidendi Guðni 
Thorlacius Jóhannessoni ja tema abikaasa Eliza Reid’iga. Sotsiaalministeeriumis 
toimunud kohtumisel tervitas külalisi keskuse poolt tegevjuht Egert Rünne, keskuse 
võrdse kohtlemise ja mitmekesisuse ekspert Kelly Grossthal, kes andis ülevaate keskuse 
võrdse kohtlemise ja mitmekesisuse alasest tööst ning tegevusest pagulaste abistamisel 
rääkis keskuse pagulasvaldkonna jurist Liina Laanpere. 

• Kari Käsper koolitas Vabaühenduste Liidu tellimusel isikuandmete kaitse üldmäärusest 
ja sellest, mida vabaühendused sellest teadma peaksid. 

Juuni 

• Liina Laanpere osales inimkaubanduse vastalise ümarlaua töös. 

• Tähistasime koos teiste organisatsioonidega Lennusadamas rahvusvahelist 
pagulaspäeva. 

• Kari Käsper koolitas kahte vabaühendust tellimusena isikuandmete kaitse 
üldmäärusest. 

August  

• Keskuse tiimile toimus meediakoolitus. 

• Kelly Grossthal osales Mondo inimõiguste suvekoolis õpetajatele. 

• Kari Käsper osales EMSL liikmeklubis rääkides mõjust ja selle mõõtmisest. 

September 

• Keskuse pagulasvaldkonna jurist Liina Laanpere käis eelmisel reedel rääkimas Gustav 
Adolfi Gümnaasiumi 6. klassi õpilastele varjupaigataotlejate ja pagulaste teemal. 

https://humanrights.ee/en/materials/inimoigused-eestis-2016-2017/


Oktoober 

• Eelmisel teisipäeval külastasid meid Eestisse visiidile tulnud haridusspetsialistid ja 
vabaühenduste esindajad Ukrainast. Projektijuht Liina Rajaveer tutvustas külalistele 
keskuse tegevust pagulasvaldkonnas, inimõiguste monitoorimisel ja laiemat muutust 
loovate kaasustega tegelemisel. Lisaks arutati eelmisel aastal läbi viidud inimõiguste 
hariduse uuringut. Visiit oli osa MTÜ Mondo arengukoostööprojektist Ukrainas.  

November 

• Liina Rajaveer osales annetajate võrgustiku kohtumisel 

• Kari rääkis Are huvikeskuses 300 noorele inimõigustest 

Detsember 

• Kari Käsper pidas Keskuse toetajatele ja huvilistele esimese inimõiguste päeva 
aastakõne. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 127 656 15 365 2

Nõuded ja ettemaksed 24 404 59 953 3

Kokku käibevarad 152 060 75 318  

Kokku varad 152 060 75 318  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 7 695 7 449 5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 121 750 58 400 6

Kokku lühiajalised kohustised 129 445 65 849  

Kokku kohustised 129 445 65 849  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 13 13  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 9 456 6 416  

Aruandeaasta tulem 13 146 3 040  

Kokku netovara 22 615 9 469  

Kokku kohustised ja netovara 152 060 75 318  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 227 634 189 352 7

Tulu ettevõtlusest 35 465 -3 913  

Muud tulud 0 1 532  

Kokku tulud 263 099 186 971  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -214 050 -183 772 8

Mitmesugused tegevuskulud -35 903 -159  

Kokku kulud -249 953 -183 931  

Põhitegevuse tulem 13 146 3 040  

Aruandeaasta tulem 13 146 3 040  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 13 146 3 040  

Korrigeerimised    

Muud korrigeerimised -1 504 0  

Kokku korrigeerimised -1 504 0  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 35 549 -50 807 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -246 1 725 5

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
319 822 227 430 6

Kokku rahavood põhitegevusest 366 767 181 388  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest -254 476 -172 826 6

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -254 476 -172 826  

Kokku rahavood 112 291 8 562  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 15 365 6 803 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 112 291 8 562  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 127 656 15 365 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 13 6 416 6 429

Aruandeaasta tulem 0 3 040 3 040

31.12.2017 13 9 456 9 469

Aruandeaasta tulem 0 13 146 13 146

31.12.2018 13 22 602 22 615
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutuse raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardi nõuetega, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Sihtasutuse majandusaasta vältab 1.jaanuarist  31.detsembrini.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Sihtasutus on koostanud täismahus majandusaasta aruande.

Raamatupidamise aastaaruanne on eurodes.

Vigade korrigeerimine

Korrektuur summas -172 826 eurot on eelmisel perioodil rahavoogudes kajastatud rea parandus finantseerimistegevuse all.

Lisarea nimetus 31.12.2017 Muutus 31.12.2017

Laekumised

sihtotstarbelistest

tasudest, annetustest,

toetustest

-172 826 172 826 0

Muud väljamaksed

finantseerimistegevusest
0 -172 826 -172 826

Raha

Raha ja selle lähenditena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes pangakontode jääke ja raha kassas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse sihtasutuse tavapärase põhitegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). 

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, muud lühiajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. 

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu

lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. 

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses,

mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. 

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või sihtasutusel

pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. 

Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel ja sihtfinantseerimisega seotud

sisulised tingimused on täidetud.

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustisena
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Seotud osapooled

Sihtasutuse aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. asutajaid;

2. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

3. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Raha kassas 885 660

Raha pangakontodel 126 771 14 705

Kokku raha 127 656 15 365

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 19 668 19 668  

Ostjatelt laekumata

arved
19 668 19 668  

Muud nõuded 4 675 4 675  

Viitlaekumised 4 675 4 675  

Ettemaksed 61 61  

Muud makstud

ettemaksed
61 61  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
24 404 24 404  

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 27 300 27 300  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
6 452 6 452 4

Muud nõuded 26 006 26 006  

Ettemaksed 102 102  

Muud makstud

ettemaksed
102 102  

Aruandvad isikud 93 93  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
59 953 59 953  
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 1 942 0 2 331

Erisoodustuse tulumaks 0 258 0 0

Sotsiaalmaks 0 3 848 0 3 939

Kohustuslik kogumispension 0 190 0 191

Töötuskindlustusmaksed 0 249 0 286

Intress 0 93 0 0

Ettemaksukonto jääk 0  6 452  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 6 580 6 452 6 747

Vaata lisa 3 ja 5.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 115 1 115  

Maksuvõlad 6 580 6 580 4

Kokku võlad ja ettemaksed 7 695 7 695  

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 698 698  

Maksuvõlad 6 747 6 747 4

Võlad aruandvatele isikutele 4 4  

Kokku võlad ja ettemaksed 7 449 7 449  

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.12.2016 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

EIGE 910 0 0 -910 0

PPA 24 0 0 -24 0

Kaasfinantseering ENAR 1 20 0 0 -20 0

EU 16 11 0 0 -11 0

ENAR 2 2 164 0 0 -1 700 464

MISA 474 0 0 -474 0

HMNS 16 193 0 0 -193 0

HMNS 17 0 90 000 0 -88 606 1 394

ILGAP 0 15 841 0 -15 541 300

EQUI 0 14 099 0 -9 176 4 923

KYSK 0 14 115 0 -1 666 12 449

MÄRGIS 0 39 000 0 -2 813 36 187

UNHCR 0 45 492 0 -45 332 160

UURING 0 8 208 0 -6 360 1 848

CREU 0 675 0 0 675

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
3 796 227 430 -172 826 58 400

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
3 796 227 430 -172 826 58 400

 

 31.12.2017 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

ENAR 2 464 3 250 0 -3 714 0

HMNS 17 1 394 0 -1 996 602 0

ILGAP 300 0 0 -300 0

EQUI 4 923 0 0 -4 923 0

KYSK 17 12 449 6 336 0 -18 785 0

MÄRGIS 36 187 0 0 -36 187 0

UNHCR 160 46 593 0 -46 753 0

UURING 1 848 0 0 -1 848 0

CREU 675 0 0 -675 0

HMNS 18 0 80 000 0 -80 000 0

PONGO 0 129 734 0 -52 526 77 208

SPEAK 0 30 528 0 -3 284 27 244

KYSK 18 0 10 691 0 -6 083 4 608

KYSK 19 0 9 000 0 0 9 000

KYSK 20 0 3 690 0 0 3 690

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
58 400 319 822 -1 996 -254 476 121 750

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
58 400 319 822 -1 996 -254 476 121 750
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Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 214 040 172 826

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 13 594 16 526

Kokku annetused ja toetused 227 634 189 352

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2018 2017

Rahaline annetus 227 634 189 352

Kokku annetused ja toetused 227 634 189 352

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 118 704 86 960

Sotsiaalmaksud 37 437 28 688

Kokku tööjõukulud 156 141 115 648

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
156 141 115 648

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 6 6

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 1 1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 9 892 8 108



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.07.2019

Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus (registrikood: 90012202) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KARI KÄSPER Juhatuse liige 29.07.2019

Resolutsioon: Kiidan heaks.



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus nõukogule

Oleme üle vaadanud Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2018, nimetatud

kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise

aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise

aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 25 kuni 33.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse

standardiga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba

olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude

rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus. ISRE (Eesti) 2400

(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et

raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle

standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus

viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja

analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi

käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõte

Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis

olulistes osades õiglaselt Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus finantsseisundit seisuga 31.12.2018 ning sellel kuupäeval lõppenud

majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Anne Nuut

Vandeaudiitori number 485

ANTIMAR Audiitorid OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 195

A. Lauteri tn 5, Tallinn, Harju maakond, 10114

29.07.2019
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aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ANNE NUUT Vandeaudiitor 29.07.2019
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