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Eessõna
Eestis on inimõigustega taasiseseisvumisest saadik komplitseeritud lood olnud. 
Pärast seda, kui selgus, et inimõigused piiravad riigi tegutsemisvabadust, eriti 
tundlikes valdkondades nagu rahvussuhted, võis täheldada nende minimaalsel 
tasemel, üpris formaalset juurutamist. Asjale ei aidanud kaasa Venemaa 
kohati ülespuhutud rünnakud siinsete venelaste õiguste kaitsel. Samuti tegid 
omalt poolt vea ka need, kes käsitlesid inimõigusi kui välismaiseid väärtusi, 
millega peame rahvana leppima, kui soovime Euroopasse tagasi integreeruda.

Nii ongi juhtunud, et formaalselt paistab Eesti tänaseks inimõiguste 
musternäitena. Eesti Vabariik on liitunud peaaegu kõigi inimõiguste 
alaste konventsioonide ja lepingutega (oluline erand on kodakondsusetust 
puudutavad konventsioonid). Eesti annab igal aastal aru kümnetele ja 
kümnetele rahvusvahelistele monitooringumehhanismidele, ning ka riigi 
sees pole asjadega kuigi halvasti, kui seadusi vaadata. Oma saatusekaaslastega 
võrreldes on Eesti selles mõttes olnud kahtlemata edulugu. 

Samas tekib küsimus, kuivõrd inimõigused väärtustena on siiski juurdunud, 
kui vaadata pealispinna alla. Kas inimõiguste õiguslik ja formaalne 
aktsepteerimine on tähendanud ka sisulist inimõigustel põhinevat kultuuri? 
Siin on ühemõtteliselt jaatavalt keerulisem vastata. Totalitaarses ühiskonnas 
elamine ja demokraatliku riigi kasvuraskused on jätnud tahes-tahtmata oma 
jälje.

Viimasel aastakümnel on inimõiguste vaidluspunktid Eestis muutunud 
üpris sarnaseks nendega, mida elatakse läbi mujal maailmas. Seksuaal- ja 
soovähemuste ning naiste võrdsete inimõiguste saavutamine ja vastulöögid 
sellele, samuti rändega seotud inimõiguste küsimused on ka siinsetes avalikes 
aruteludes võtnud palju ruumi. Samuti on ka Eestis valimistel edu saavutanud 
poliitiline jõud, mis seab kahtluse alla paljud senised saavutused ning ei pea 
kohtuvõimu või ajakirjanduse sõltumatuse ründamist enam tabuks.

Seda mõnevõrra skisofreenilist olukorda näitab ka käesolev aruanne. Ühest 
küljest on mitmes valdkonnas toimunud aeglane edasiminek inimõiguste 
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parema kaitse suunas. Nii on õiguskantsler saanud olulise rolli inimõiguste 
kaitse asutusena ja puuetega inimeste konventsiooni järelevalvemehhanismina. 
Suurenenud on teadlikkus isikuandmete kaitsest ning ka meie aruannetes 
pidevalt ette heidetud poliitilise välireklaami keeld on kaotamisel. Teisalt 
on kevadel alustanud valitsus välistanud edasise osalemise pagulaste 
ümberasustamises ning vaenukõne ja -kuritegevuse levikut pole piirama 
asutud. Enamikes valdkondades siiski olulist halvenemist ega parenemist 
toimunud ei ole.

EKRE valitsusse asumine ning juba enne seda levitatud vastandav retoorika 
on siiski jätmas oma jälge. Õõvastav retoorika ja sisu mõjutavad tahes-
tahtmata kogu Eesti ühiskonda ning seetõttu on näha ohukohti inimõiguste 
kaitsele. Need jagunevad eelkõige kaheks: esmalt ohustatakse inimõiguste 
universaalsust, neid proovitakse ümber defineerida ning nõrgestatakse 
inimõigusi kaitsvaid sõltumatuid institutsioone.

Inimõigused on oma olemuselt universaalsed, see tähendab, et nad 
rakenduvad kõigile ja igal pool maailmas. Eestis on paraku olnud näha katseid 
inimõigusi ümber defineerida enamuse õigustena (näiteks vene vähemuse 
keeleküsimustes on viidatud olematule inimõigusele rääkida eesti keelt) ning 
välistada näiteks seksuaal- ja soovähemusi inimõiguste kaitsest. Samamoodi 
toimub üpris kergekäeliselt migrantide ja kurjategijate inimõiguste piiramine, 
suuri probleeme oma õiguste reaalse kasutamisega on ka puuetega inimestel.

Rünnakud õigusemõistmise sõltumatuse, vaba ajakirjanduse ja inimõiguste 
kaitsjate vastu on samuti murettekitav nähtus. See seab nad uude olukorda, 
kus nad peavad oma rolli selgitama ja kohati ka õigustama. Ajakirjanike, 
kohtunike, inimõiguslaste ja opositsioonipoliitikute ähvardamine tekitab 
väikses ühiskonnas lihtsalt hirmuõhkkonna, kus väärtustele kindlaks jäämine 
on raske.

Inimõigused Eestis pole veel kriisis. Aga ohumärgid, mida ka aruandes välja 
toome, peaksid kõiki neid, kes inimõigusi oluliseks peavad, mõtlema panema. 
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Ükskõik, mis valdkonnas inimõiguste eest seista — poliitikas, ajakirjanduses, 
riigi või kohaliku omavalitsuse ametkondades, vabaühendustes, koolides, 
noortekeskustes, kultuuriasutustes, ettevõtetes või mujal — on hädavajalik 
senisest enam tegeleda inimõiguste kultuuri juurutamisega. See tähendab 
inimõiguste käsitlemist mitte ainult põhiseaduslike või rahvusvaheliste 
kohustuste või nõuetena, vaid osana meie ühiskonna alusväärtustest. See 
tähendab oma tegevuse paremat mõtestamist inimõiguste raamides. See 
tähendab enese ja teiste harimist inimõiguste vallas arusaadavas keeles ja 
viisidel. See tähendab inimõiguste eest seismist ka siis, kui see ei ole lihtne 
ega mugav.

Inimõigused jäävad seni, kuni me kõik koos nende kaitseks pingutame, nii 
hästi kuidas oskame. Soovin selleks meile kõigile jõudu ja jaksu!

Kari Käsper
Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja
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Epp Lumiste
Vandeadvokaat Epp Lumiste omandas 2005. aastal 
bakalaureusekraadi õigusteaduses Audentese Ülikoolist, 2007. 
aastal magistrikraadi International University Concordia 
Audentesest ja 2010. aastal LL.M kraadi George Washington 
University’st Ameerika Ühendriikides. Oma õpingutes keskendus 
ta rahvusvahelisele õigusele, täpsemalt rahvusliku julgeoleku 
õigusele ning inimõigustele. Alates 2017. aastast töötab Epp 
advokaadibüroos ALTERNA. 

Kristena Paalmäe
Kristena Paalmäe on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikooli 
õigusteaduskonnast. Kristena kokkupuude inimõiguste 
valdkonnaga sai alguse Eesti Inimõiguste Keskuses praktikal olles 
ning hiljem inimõiguste teemal Tartu Ülikooli bakalaureuseõppes 
uurimistööd kirjutades. Õpingute ajal on Kristena ka aktiivselt 
tegelenud juuratudengite organisatsiooni ELSA Estonia ridades 
välispraktika koordineerimisega. Alates 2017. aastast töötab ta 
advokaadibüroos ALTERNA juristina.

AUTORID
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PEATÜKK 1

Piinamise, ebainimlikult või 
alandavalt kohtlemise ja 
karistamise keeld

→

Võtmeteemad
 } Õiguskantsler ja Riigikohus tuvastasid liiga pikki kinnipeetavate 

kartserikaristusi ning soovitavad pikki kartserikaristusi. 
järjestikusele täitmisele mitte pöörata. 

 } Õiguskantsler tuvastas lubamatut ohjeldusmeetmete rakendamist 
psühhiaatrilist abi osutavates asutustes.

 } Eestis kehtib alates 1. oktoobrist 2017 suitsetamise keeld kõikides 
vanglates.

Poliitilised ja institutsionaalsed arengusuunad

Eeskätt seostatakse EIÕK artiklit 3 puudutavat praktikat kinnipeetavate 
õigustega. Selles valdkonnas tõstame esile strateegilise arengudokumendi 
„Kriminaalpoliitika põhialused kuni aastani 2030 eelnõu“.1 Eelnõus seatakse 
üheks eesmärgiks kinnipeetavate inimväärikas kohtlemine: „muuta vangla 
ja kriminaalhooldus taasühiskonnastamise keskseks institutsiooniks, kus 

1 Justiitsministeerium. Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030.

 olukord läks paremaks

https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/kriminaalpoliitika_pohialused_2030.pdf
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kinnipeetavaid koheldakse inimväärikalt ja täiskasvanulikult.“ Senised 
kriminaalpoliitika arengusuunad olid kindlaks määratud kuni aastani 2018,2 
milles aga kinnipeetavate inimväärikat kohtlemist ei nimetatud. Planeeritavaid 
täiendusi kriminaalpoliitika vallas saab märkida kui positiivset arengut artikli 
3 vaatepunktist. 

Aruandeperioodil tegi õiguskantsler kontrollkäigu Viru Vanglasse,3 
kus tuvastas, et vangla rakendas järjest pikki kartserikaristusi ja karistas 
kartseriga ka alaealisi. Õiguskantsleri hinnangul ei tohiks täiskasvanute ühe 
kartserikaristuse pikkus olla pikem kui 14 ööpäeva ja alaealistel pikem kui 3 
ööpäeva. Veelgi parem oleks, kui alaealistele kartserikaristust ei määrataks. 
Kartserikaristuste kandmise vahele tuleb jätta mõistlik ajavahemik, kui 
karistuse aega koguneb üle 14 päeva. Sellisele seisukohale on varem asunud 
ka Riigikohus, leides otsuses nr 3-15-3133, et kinnipeetaval peab erinevate 
kartserikaristuste kandmise vahele jääma mõistlik arv päevi avavanglas.4

Õiguskantsler osundas ka vajakajäämistele psühhiaatrilist abi osutavates 
asutustes. Õiguskantsler tõi välja, et patsientide ohjeldamine tuleb 
vormistada nii, et dokumentides märgitaks iga kord ära ka ohjeldusmeetme 
rakendamise ning selle jätkamise põhjendus. Ohjeldamise jätkamist peab 
arst eraldi põhjendama, ei piisa üksnes patsiendi ohjeldamisele eelnenud 
käitumise kirjelduse kordamisest.5 Ühtlasi leidis õiguskantsler Pärnu-Jaagupi 
Hoolduskodu kontrollkäigu järel, et klientide mehaaniline ohjeldamine 
liikumise ja liigutuste ulatuse piiramise eesmärgil ei ole üldhooldusteenusel 
lubatud. Personali hõivatuse ja nappusega ei saa õigustada inimese 
liikumisvabaduse õigusvastast piiramist. Kui inimese terviseseisund vähegi 
võimaldab, peab ta saama kasutada tualetti või potitooli. Töötajate ülesanne 
on klienti selles aidata. Mähkmete kasutamine juhul, kui patsient on abistaja 
toel võimeline kasutama potitooli, riivab inimväärikust.6 

2 Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018. 
3 Õiguskantsler. Viru Vangla kontrollkäigu kokkuvõte, 07.08.2019.
4 Riigikohtu halduskolleegiumi 10.10.2017 otsus nr 3-15-3133, p 18.
5 Õiguskantsler. Aastaülevaade 2018.
6 Õiguskantsler. Pärnu-Jaagupi Hooldekodu kontrollkäik, 13.08.2019.

https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/elfinder/article_files/kriminaalpoliitika_arengusuunad_aastani_2018.pdf
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Kontrollk%C3%A4ik Viru Vanglasse.pdf
https://www.oiguskantsler.ee/ylevaade2018/kontrollkaigud
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Kontrollk%C3%A4ik P%C3%A4rnu-Jaagupi Hoolduskodusse.pdf
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Seadusandlikud arengusuunad

1. oktoobril 2017. aastal keelati kõikides Eesti vanglates suitsetamine. 
Suitsetamiskeelu eesmärk on kaitsta vangide ja vanglateenistujate tervist, 
aidata suitsetajal sõltuvusest vabaneda, säästa riigi ressursse ja tagada vangla 
julgeolek.7 Keelu kehtestamine tõi kaasa mitmete kinnipeetavate pahameele 
– ühes tänaseks Riigikohtusse jõudnud kaasuses on kinnipeetav viidanud ka 
piinavale kohtlemisele.8 Vanglateenistus on seisukohal, et Eesti on keeldu 
rakendades lähtunud sellest, et nii põhiseaduse, EIÕK kui ka EIK seisukohtade 
järgi on riik kohustatud tagama vangide ja vanglateenistujate kaitse passiivse 
suitsetamise eest.9 Absoluutse suitsetamise keelu rakendamise puhul tõstatub 
siiski küsimus, kas tervisekaitse eesmärkide saavutamine ei ole võimalik 
meetmete abil, mis riivaksid kinnipeetavate õigust suitsetamisele vähem. 

Kohtupraktika

EIK tegi aruandeperioodil kokku kolm Eestit ja EIÕK artikli 3 kohaldamist 
puudutavat lahendit, millest artikli 3 rikkumise tuvastas ühel korral. 

Lahendis Jatsõšõn vs. Eesti10 hindas EIK, kas kinnipeetavale tagatud 
tingimused vangla saatebussis vedamiseks olid inimväärikust alandavad. 
Kinnipeetav viibis saatebussis kokku 20 minutit, sest vangla väravani 
jõudes loobus kinnipeetav planeeritud sõidust matustele. Kinnipeetavale 
oli saatebussis tagatud 0,51 m

2 vaba ruumi ning metallalusele kinnitatud 
plastikiste, kuid puudusid turvavöö ja käepidemed. EIK selgitas, et EIÕK 
artikli 3 rikkumist ei saa hinnata võttes arvesse ainult kinnipeetavale tagatud 
ruumi pindala, vaid ka muid transportimisel tagatud tingimusi. EIK leidis 
sarnaselt Eesti kohtutega, et kinnipeetavale tagatud ruum oli võrreldav 
sellega, mis on nõutav isikute transpordiks, kes ei ole kinnipeetavad. Asjaolu, 
et saatebussis puudus turvavöö, ei kujuta endast veel EIÕK artikli 3 rikkumist 

7 Vanglateenistuse aastaraamat 2018, lk 36. 
8 Riigikohtu halduskolleegiumi 28.06.2019 määrus nr 3-18-253, p 2.
9 Vt viide 8, lk 37. 
10 Euroopa Inimõiguste Kohtu 30.01.2019 otsus Jatsõšõn vs. Eesti, nr 27603/15, p 36-45.

https://www.vangla.ee/sites/www.vangla.ee/files/elfinder/dokumendid/vanglateenistuse_aastaraamat_2018.pdf
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ning ka Eesti siseriikliku õiguse järgi ei ole nõutav, et kõikides sõidukites on 
turvavööd. Ühtlasi viibis kinnipeetav saatebussis üksnes lühikest aega. EIK 
ei tuvastanud artikli 3 rikkumist, sest kinnipeetava kohtlemine ei vastanud 
artikliga 3 nõutavale raskusastmele.

Lahendis Nikitin jt vs. Eesti11 väitsid kokku 7 kaebajat, et neid hoiti Tallinna 
Vanglas ebainimlikes ja alandavates tingimustes. Viidatud lahend puudutab 
veelkord põrandapinna minimaalset suurust ja isikutele artikli 3 rikkumise 
eest mõistetud mõistlikku hüvitist. EIK rõhutas taaskord, et väärkohtlemine 
peab saavutama teatud minimaalse tõsiduse, et langeda EIÕK artikli 3 
kohaldamisalasse. See miinimumlävend sõltub kaasuse asjaoludest, nt 
kohtlemise kestus, füüsilised ja vaimsed mõjud, mõnel juhul ka isiku sugu, 
vanus ja terviseseisund. Miinimumlävendi täidab tavaliselt reaalne kehaline 
vigastus või tugev füüsiline või vaimne kannatus. Eelnimetatud asjaolude 
puudumisel võib artikli 3 kohaldamisalasse kuuluda ka isikut alandav 
kohtlemine, kui näidatakse üles austuse puudumist või vähenemist isiku 
inimväärikuse vastu või tekitab selline kohtlemine hirmu, ängistust või 
alaväärsust, mis võib murda isiku moraalse ja füüsilise vastupidavuse. EIK 
tuvastas, et kinnipeetavaid peeti Tallinna Vanglas pikka aega väiksemas 
kui 3 m² põrandapinnaga ruumis. Selline kinnipidamine on põhjustanud 
kinnipeetavale raskusi, on ületanud kinnipidamisega vältimatult kaasneva 
kannatuse ning selle tõsidus ületab artikli 3 kohaldamisalasse kuulumise 
miinimumlävendi. EIK tuvastas artikli 3 rikkumise. EIK järeldust ei 
mõjutanud asjaolu, et kinnipeetavatele võimaldati üks tund päevas vabas 
õhus liikumist koos oma kongikaaslastega. 

EIK hinnangul olid Eesti kohtute välja mõistetud hüvitised artikli 3 rikkumise 
eest väikesed (suurusjärgus 100–1100 eurot). Kusjuures, Eesti kohtupraktikas 
on ebainimliku kohtlemise või inimväärikust alandatavate tingimuste eest 
mõistetud hüvitised enamasti vahemikus 100 kuni 1000 eurot. Kaebaja Nikitin 
viibis ebainimlikes tingimustes kokku 2 aastat, kuid Eesti kohtu hinnangul oli 
kohane hüvitis 250 eurot. EIK suurendas nimetatud hüvitist märkimisväärselt 

11 Euroopa Inimõiguste Kohtu 24.06.2019 otsus Nikitin jt vs. Eesti, nr 23226/16 ja 6 teist.  
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ning mõistis artikli 3 rikkumise eest välja 8000 eurot. Analoogselt mõistis 
EIK ka teistele kaebajatele välja tunduvalt suuremad hüvitised (suurusjärgus 
4575 kuni 9975 eurot). Kohtulahendi valguses võib edaspidi eeldada kohtusse 
pöördumiste arvu kasvu seoses ebainimliku kohtlemise ja inimväärikuse 
riivete eest mõistetud/mõistetavate hüvitiste suurustega.

Kaasuses A.T. vs. Eesti12 kaebas kinnipeetav meditsiiniliste uuringute 
läbiviimisel talle rakendatud meetmete üle. Kaebaja hinnangul oli 
haiglavisiidil vanglariietuse ning käe- ja jalaraudade kandmine ebainimlik 
ja alandav, näidates teda avalikkusele kui kinnipeetavat. Kaebaja hinnangul 
olid tema suhtes rakendatud meetmed ebaproportsionaalsed, sest ta ei 
olnud kunagi püüdnud põgeneda. EIK leidis, et käeraudade kasutamine ei 
too tavaliselt kaasa artikli 3 rikkumist, kui käeraudu on kasutatud seoses 
õiguspärase kinnipidamisega ning see ei too kaasa jõu kasutamist või 
mõistlikult vajalikust suuremat avalikkusele näitamist. EIK võttis arvesse, et 
kaebaja ei austanud vanglarežiimi, oli agressiivne ning võimeline ründama 
teisi ja kahjustama iseennast. Asjaolu, et kaebaja ei olnud varem proovinud 
põgeneda, ei omanud tähtsust, sest oluline oli temast lähtuv oht teistele ja 
iseendale. EIK ei tuvastanud mingeid tervisega seotud asjaolusid, mis oleksid 
välistanud ohjeldusmeetmete kohaldamise. Seega ei tuvastanud EIK artikli 3 
rikkumist. 

Riigikohtu praktika suund on pöördunud varasemalt populaarselt teemalt 
– kinnipeetavate „põrandapinna vaidlustelt“ küsimustele kartserikaristuste 
täitmisest, vanglas suitsetamisest ja kinnipeetava õigusest arstiabile. Suuresti 
saab seda seostada endise Tallinna Vangla sulgemisega 2018. aastal, kus 
ebapiisava põrandapinna probleemid tingis vangla ülerahvastatus.

Kohtuasjas nr 3-15-294313 hindas Riigikohus, kas kinnipeetavale määratud 
distsiplinaarkaristusena 518 ja 236 päeva pikkune kartserisse paigutamine 

12 Euroopa Inimõiguste Kohtu 13.11.2018 otsus A.T. vs. Eesti, nr 23183/15. Samas kaasuses palus kaebaja 
tuvastada ka tema õiguste rikkumise EIÕK artiklite 6 ja 8 alusel, kui ta käis lastehaiglas vaatamas oma 
vastsündinud tütart. Nimetatud ulatuses rahuldas EIK avaldaja kaebuse. 

13 Riigikohtu halduskolleegiumi 04.06.2018 otsus nr 3-15-2943, p 19.
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on õiguspärane, kui kartserikaristus pööratakse järjestikusele katkematule 
täitmisele. Kinnipeetava sõnul oli tegemist ebainimlike vangistustingimustega. 
Riigikohus leidis, et ka vaimselt ja füüsiliselt terve isiku puhul tuleb eeldada 
tavapärasel kartserirežiimil viibimise ebaproportsionaalsust, kui tema 
katkematu kartseris viibimise kestus on oluliselt ületanud vangistusseaduses 
sätestatud kartserikaristuse maksimummäära ehk 45 päeva. Seega, 
kohtupraktikast tuleneb, et 45 päeva ületav kartserikaristus ei ole kooskõlas 
EIÕK artikli 3 nõuetega, sest isiku inimväärikus saab kahjustatud.

2017. aastal Eesti vanglates suitsetamise keelamine tõi kaasa kohtusse 
pöördumise arvu kasvu seoses kinnipeetavate õigusega vanglaterritooriumil 
suitsetada. Haldusasja 3-18-253 kohaselt oli kinnipeetava hinnangul 
suitsetamise keeld põhiseaduse vastane, diskrimineeriv ja piinav.14 
Haldusasjas 3-17-2610 viitas kinnipeetav nikotiini puuduse piinavale 
mõjule.15 Kummaski lahendis ei jõudnud Riigikohus suitsetamise keelu 
sisulise aruteluni, sest keskendus kaebuse esitamise formaalsetele eeldustele. 
Suitsetamise keelu analüüsil leidis Riigikohus lahendis nr 3-18-65,16 et kohtud 
ei tohiks määruskaebust tagastada, vaid peaksid siiski kaebaja õiguste kaitseks 
menetlema sisuliselt nimetatud küsimust. Kuigi Riigikohtu hinnangul ei 
olnud määruskaebuse tagastamine põhjendatud, jättis Tartu Ringkonnakohus 
määruskaebuse sisuliselt siiski menetlemata, leides, et kaebetähtaeg oli 
ületatud.  

Tsiviilasjas nr 2-15-18182 analüüsis Riigikohus kinnipeetava õigust 
meditsiinilisele abile ehk kinnipeetava kohtlemist kooskõlas EIÕK artikliga 
3. Andes hinnangut sellele, milline peab olema mõistlik aeg patsiendile 
operatsiooni tagamiseks, ei ole Riigikohtu sõnul oluline lähtuda mitte 
niivõrd ajast, mille jooksul ei ole operatsiooni võimaldatud, vaid andmetest, 
mis võimaldavad võrrelda kõnealuse operatsiooni kättesaadavuse aega 
operatsioonijärjekorra alusel nii vanglas kui ka vabaduses. Riigikohus 
leidis, et artikkel 3 ei taga kinnipeetavale paremaid tingimusi kui vabaduses 

14 Riigikohtu halduskolleegiumi 28.06.2019 määrus nr 3-18-253, p 2.
15 Riigikohtu halduskolleegiumi 07.06.2019 määrus nr 3-17-2610, p 9.
16 Tartu Ringkonnakohtu 23.10.2018 määrus haldusasjas nr 3-18-65.
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viibivatele isikutele. Riigikohus viitas asjakohasele EIK praktikale, mille järgi 
artiklit 3 ei saa tõlgendada nii, et see tagab kinnipeetavale õiguse samalaadsele 
meditsiinilisele teenindusele kui parimates tsiviilhaiglates.17 

Statistika ja uuringud

2018. aasta sügisel viidi läbi Justiitsministeeriumi tellitud uuring kinnipeetavate 
hinnangutest vangla sisekliimale.18 Uuringust selgub, et kinnipeetavad 
hindavad inimlikkust ja individuaalsusega arvestamist 1-5 punkti skaalal 2,75 
punktiga. Tähelepanuväärne on, et 40% küsitlusele vastanutest arvab, et teda 
ei kohelda inimlikult ja 53% tunneb, et teda koheldakse vanglas mõnikord 
alandavalt. 

Karistusseadustiku § 324 sätestab, et kinnipidamiskoha ametniku poolt 
kinnipeetava, arestialuse, vahistatud või kainenema toimetatud isiku 
inimväärikuse teadvalt alandamise, diskrimineerimise või tema õiguste 
teadvalt ebaseadusliku piiramise eest ametiseisundit ära kasutades, kui 
puudub käesoleva seadustiku §-s 290¹ sätestatud süüteokoosseis, karistatakse 
rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Justiitsministeeriumi 
iga-aastase raporti „Kuritegevus Eestis“ kohaselt registreeriti Eestis 2018. 
aastal kümme KarS §-le 324 vastavat kuritegu.19 See arv on viimase 13 aasta 
kõrgeim.  

Vähemalt osalist lahendust ülal mainitud probleemidele võib näha selles, kui 
suureneb vanglaametnike arv Eesti vanglates. 

17 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 22.03.2019 otsus nr 2-15-18182, p 13.
18 Justiitsministeerium. 2018. Vanglate sisekliima uuring: Kinnipeetavate küsitlusuuring Tallinna, Tartu ja 

Viru vanglates, lk 44. 
19 Justiitsministeerium. 2018. Kuritegevus Eestis 2018, lk 72.

https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/vanglate_sisekliima_uuring_sugis_2018.pdf
https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/vanglate_sisekliima_uuring_sugis_2018.pdf
https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/kuritegevus_eestis_2018_viidetega_lisadele.pdf
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Juhtumikirjeldus: 

Kinnipeetav viibis vanglas 1,5 aastat ülerahvastatud kongis, kus tal oli 
vähem kui 3 m² isiklikku pinda. Kongi oli  ta lukustatud päevaks ja ööks, 
ainus võimalus kongist väljuda oli viibida iga päev 1 tund õues 15 m² 
territooriumil. EIK tuvastas artikli 3 rikkumise ning selgitas, et sellistes 
tingimustes kinnipidamise aeg oli juba iseenesest liiga pikk, mistõttu 
muud asjaolud – nagu kinnipeetava piisav võimalus kongist väljaspool 
liikuda – ei vaja isegi kaalumist. 

Soovitused 
 } Kinnipeetavate kartserikaristuste täitmisele pööramisel arvestada 

kartseris viibimise järjestikust kestust, vajadusel võimaldada mõistlik 
arv päevi vangla tavatingimustes viibimiseks, sätestada vastav põhimõte 
vangla korraldust reguleerivas õigusaktis, mille järgimine vähendaks 
EIÕK artikli 3 rikkumisi.

 } Psühhiaatrilist abi osutavates asutustes järgida, et mähkmeid ei 
kasutataks patsientidel, kes on ise võimelised käima tualetis või 
potitoolil.

 } Psühhiaatrilist abi osutavates asutustes järgida, et ohjeldusmeetmeid 
ei rakendataks üldhoolduspatsientidele, ning et erihoolduspatsientide 
ohjeldusmeetmete rakendamine ei piiraks õigusvastaselt nende 
liikumisvabadust.
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=
Võtmeteemad

 } Kohtuvõimu sõltumatus ja kohtute töö tõhusus on endiselt suur.
 } Paremäärmuslaste poliitilised rünnakud kohtuvõimu sõltumatuse 

vastu jätkuvad.
 } Viisa mitteandmist saab tulevikus kohtus vaidlustada.

Poliitilised ja institutsionaalsed arengusuunad

2019. aasta kevadel valitsuse moodustanud Keskerakonna, Eesti Konservatiivse 
Rahvaerakonna ja Isamaa erakonna koalitsioonileppes1 kinnitati õigusriigi 
eest seismist ning kutselist ja sõltumatut õigusemõistmist, kuigi EKRE oli 
varem kutsunud üles kohtunike valitavaks ning tähtaegseks muutmisele 
ning muude muudatuste tegemisele justiitssüsteemis.2 Positiivne on tasuta 
õigusnõustamise laiendamise, õigusabi kättesaadavuse ja ka kvaliteedi 
tõstmise plaan. Muret tekitab eriprokuröride nimetamine ning prokuratuuri 

1 Vabariigi Valitsus. 2019. Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ning Isamaa Erakonna 
valitsusliidu aluspõhimõtted 2019-2023.

2 Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. 2018. EKRE volikogu avaldus: Eesti vajab vabaduse, õigluse ja 
demokraatliku õigusriigi toimimiseks justiitsreformi, 3.06.2018.

 olukord jäi samaks

https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/pictures/eesmargid/eesti_keskerakonna_eesti_konservatiivse_rahvaerakonna_ning_isamaa_erakonna_valitsusliidu_aluspohimotted_2019-2023.pdf
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/pictures/eesmargid/eesti_keskerakonna_eesti_konservatiivse_rahvaerakonna_ning_isamaa_erakonna_valitsusliidu_aluspohimotted_2019-2023.pdf
https://ekre.ee/volikogu-avaldus-ekre-tahab-labi-viia-justiitsreformi/
https://ekre.ee/volikogu-avaldus-ekre-tahab-labi-viia-justiitsreformi/
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järelevalveks parlamendi erikomisjoni loomine, mida võidakse kasutada 
kohtumenetluse politiseerimiseks.

2018. aasta septembri lõpus sai läbi Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori 
ametiaeg. Uue peadirektori määramiseks toimunud riigisekretäri korraldatud 
konkursil edukaks osutunud kandidaat – endine Justiitsministeeriumi 
asekantsler – loobus ootamatult kaks nädalat enne ametisse asumist. Ta 
tegi seda enda sõnul seetõttu, et ei saanud Kaitsepolitseiameti kontrolli 
tulemusel riigisaladuse luba, arvatavasti sest oli jätnud Justiitsministeeriumile 
formaalselt teavitamata Euroopa Nõukogu eksperdina tehtud tööst.3 Pärast 
uut konkurssi peadirektor leiti ning ka ametisse nimetati.4 Ta alustas tööd 
2019. aasta augusti lõpus. Segadus tõi kaasa selle, et isikuandmete kaitse 
üldmääruse rakendamise algperioodil ei olnud AKI-l ametisse määratud 
juhti. 

Andmekaitse Inspektsioon ei saanud 2018–2019 eelarveperioodidel juurde 
töökohti ega eelarvelisi vahendeid, kuigi seoses Euroopa Liidu isikuandmete 
kaitse üldmääruse jõustumisega sai AKI juurde olulisel määral uusi kohustusi 
ja pädevusvaldkondi. See tekitab küsimuse, kas AKI vastab üldmäärusega 
järelevalveasutusele kehtestatud nõuetele. Juba varasemates aruannetes 
on pööratud tähelepanu AKI sõltumatuse probleemidele, sest asutus asub 
Justiitsministeeriumi haldusalas ning ka neid küsimusi ei ole seni lahendatud.

Perioodi ilmestavad intensiivistunud paremäärmusliku koalitsioonipartei 
EKRE rünnakud õiguskaitseasutuste juhtide suhtes, mille käigus seatakse 
küsimuse alla nende pädevus ning lojaalsus. Kaudselt võib seda näha katsena 
mõjutada nende asutuste sõltumatust poliitilisest tasandist ning püüdena 
murendada seeläbi õigusriigi aluseid.

2019. aasta augustis toimus vahejuhtum, mille käigus rahandusminister 
siseministri ülesannetes ja EKRE aseesimees Martin Helme üritas 

3 Eylandt, O. 2018. Saatuslikud 10 000 eurot. Aavik kahtlustab, et jäi andmekaitse juhi kohast ilma näpuvea 
tõttu, Eesti Päevaleht, 2.10.2018.

4 Justiitsministeerium. 2019. Valitsus nimetas andmekaitse inspektsiooni peadirektoriks Pille Lehise, 
16.05.2019.

https://epl.delfi.ee/eesti/saatuslikud-10-000-eurot-aavik-kahtlustab-et-jai-andmekaitse-juhi-kohast-ilma-napuvea-tottu?id=83862627
https://epl.delfi.ee/eesti/saatuslikud-10-000-eurot-aavik-kahtlustab-et-jai-andmekaitse-juhi-kohast-ilma-napuvea-tottu?id=83862627
https://www.just.ee/et/uudised/valitsus-nimetas-andmekaitse-inspektsiooni-peadirektoriks-pille-lehise
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ebaseaduslikult vallandada Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorit, 
survestades teda vabatahtlikult ametikohast loobuma või ähvardades vastasel 
juhul ta vallandada.5 Pärast peaminister Jüri Ratase sekkumist sai politseijuht 
siiski ametis jätkata.6

2019. aasta oktoobris lõppes peaprokuröri ametiaeg, aga tema uueks ametiajaks 
ametisse nimetamiseks või uue peaprokuröri ametisse määramiseks ei 
leidnud valitsus üksmeelt. Kuigi seni ametisolnud peaprokuröri jätkamist 
pooldasid nii konservatiivne Isamaa kui ka tsentristlik Keskerakond, seisis 
paremäärmuslik EKRE sellele vastu, mistõttu ei teinud justiitsminister 
tähtajaks valitsusele peaprokuröri nimetamiseks ettepanekut.7

Seadusandlikud arengusuunad

Oluline positiivne muudatus on plaanis viisadega seotud vaidlustamiste 
puhul. Siseminister Mart Helme esitas 2019. aasta juunis kooskõlastamisele 
eelnõu, mille kohaselt saab tulevikus viisa andmisest keeldumise, viisa 
tühistamise või kehtetuks tunnistamise otsust vaidlustada halduskohtus.8 
Täna on neid viisaga seotud toimingud olnud võimalik vaidlustada 
kahes astmes: esmalt kaevates otsuse teinud asutusele ja siis vastavalt kas 
Siseministeeriumile või Välisministeeriumile. Taoline olukord, kus viisaga 
seotud otsused kohtulikule kontrollile ei allu, ei ole Euroopa Kohtu hinnangul 
kooskõlas Euroopa Liidu õigusega, sealhulgas Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga,9 ning Euroopa Komisjon on juba 2013. aastal algatanud Eesti suhtes 
rikkumismenetluse. Tõenäoselt on kehtiv olukord vastuolus ka põhiseaduse 
ning Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga, mistõttu on hea kui vastuolu 
kiirelt likvideeritakse.

5 Jaagant, U. 2019. Helme üritas võimupiire ületades politseijuhti vallandada, Postimees, 16.08.2019.
6 Krjukov, A. 20199. Helme ja Vaher kinnitasid koostöö jätkumist, ERR, 22.08.2019.
7 Kuus, I. ja Merilin, P. 2019. Aeg ei esita Perlingu kandidatuuri uueks ametiajaks, ERR, 23.10.2019.
8 Siseministeerium. 2019. Välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (viisa vaid-

lustus), 12.06.2019.
9 Euroopa Liidu Kohus. C-403/16 El Hassani, 13.12.2017.

https://poliitika.postimees.ee/6754594/helme-uritas-voimupiire-uletades-politseijuhti-vallandada
https://www.err.ee/972563/helme-ja-vaher-kinnitasid-koostoo-jatkumist
https://www.err.ee/995098/aeg-ei-esita-perlingu-kandidatuuri-uueks-ametiajaks
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/7b8c469e-4627-4310-948c-d904881db34b
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/7b8c469e-4627-4310-948c-d904881db34b
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=6030B0A421E3B0A0E1BFA3C860E3590F?docid=197721&text=&dir=&doclang=ET&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=2034915
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Statistika ja uuringud

Diskrimineerimist etnilise, rassilise või rahvusliku tausta põhjal 
õigussüsteemis hinnati 2018. aasta novembris avaldatud JUSTICIA võrgustiku 
esialgses vaatlusuuringus.10 Selgus, et Eesti riiklikus statistikas ei eristata 
diskrimineerimist rahvuse või kodakondsuse alusel, mistõttu jääb võimalik 
diskrimineerimine varjatuks. Samuti on probleeme EL-i menetlusõiguse 
direktiivide ülevõtmisega, eelkõige, mis puudutab tõlke kättesaadavust ja 
kvaliteeti, samuti võib vähemusi puudutada info vähene kättesaadavus. 
Ekspertintervjuud kinnitasid, et vähemusi võib negatiivselt mõjutada näiteks 
araabia keele tõlkide puudus. Samuti peetakse välismaalasi kergekäelisemalt 
kohtueelse menetluse ajal kinni, sest neil ei ole Eestis perekonda või sotsiaalset 
võrgustikku ega ka püsivat elukohta. Alternatiive vangistusele – nagu näiteks 
elektroonilist jälgimist või rahalist tagatist – ei kasutata nende puhul peaaegu 
üldse. Venekeelse vähemuse ebaproportsionaalselt suur osakaal süüdistatud 
ja süüdimõistetud inimeste seas, samuti vanglates, on murettekitav, kuid võib 
olla selgitatud sotsiaalmajandusliku staatusega.

Kohtute aastaraamat 201811 käsitles põhjalikult kohtute sõltumatust, eelkõige 
rahvusvaheliste standardite nagu Veneetsia komisjoni ja Euroopa Inimõiguste 
Kohtu praktikale tuginedes. Aastaraamat sisaldab ka statistilist ülevaadet 
kohtute tegevusest.

Ekspertide hinnangutel põhinev World Justice Project Rule of Law Index 
tulemuste järgi oli Eesti 2019. aastal 126 riigist 10. kohal ning oma regioonis 
(EL, EFTA ja Põhja-Ameerika) 9. kohal 24 riigist.12 Üldiselt on tsiviilõiguse 
valdkonnas Eesti näitaja parem kui regiooni keskmine näitaja, kohati 
isegi tunduvalt parem (näiteks vähese korruptsiooni, diskrimineerimise 
või valitsuse mõju osas). Kriminaalõiguse valdkonnas on tulemused 

10 JUSTICIA European Rights Network. 2018. Disparities in Criminal Justice Systems for Individuals of 
Different Ethnic, Racial, and National Background in the European Union: A comparative report of the 
scoping study.

11 Parmas, A., Parrest, N., Uritam, S. 2019. Kohtute aastaraamat 2018.
12 World Justice Project. 2019. WJP Rule of Law Index: Estonia.

http://eujusticia.net/images/uploads/pdf/Justicia_Network_Disparities_in_Criminal_Justice_Comparative_Report_2018-1.pdf
http://eujusticia.net/images/uploads/pdf/Justicia_Network_Disparities_in_Criminal_Justice_Comparative_Report_2018-1.pdf
http://eujusticia.net/images/uploads/pdf/Justicia_Network_Disparities_in_Criminal_Justice_Comparative_Report_2018-1.pdf
https://www.kohus.ee/sites/www.kohus.ee/files/elfinder/kohtute%20aastaraamat%20001-208_digi.pdf
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üldiselt ka head, ent regiooni keskmisest on madalam õigeaegne ja tõhus 
kriminaalkohtumenetlus.

World Justice Project avaldas 2019. aastal ka esmakordselt Global Insights on 
Access to Justice’i, mis põhineb 2017. aastal läbiviidud küsitluse tulemustel.13 
Eesti olukorda iseloomustab see, et õiguslikke probleeme kogetakse eelkõige 
elamispinna, tarbijakaitse, raha ning võlgnevuse ning avalike teenuste 
valdkondades. 61% teadis, kust õigusliku probleemi korral abi saada ning 
27% said abi, kuigi enamik said seda sõbralt või pereliikmelt (53%), advokaadi 
või juristi poole pöördus abi saamiseks 37%. Oma probleemile said täieliku 
lahenduse 44% ning see võttis aega keskmiselt 7 kuud. Samas koges 46% 
õigusliku probleemiga seoses teatud kannatusi, näiteks füüsilist, või stressiga 
seotud haigust (33%) või kaotas töö ja pidi kolima (27%). Riikide võrdlus 
näitab, et suuri erinevusi sarnaste riikidega ei ole.

Kohtuvõimu tunnetatud sõltumatust uurinud Eurobaromeetri küsitluse 
tulemuste kohaselt ei oska Eesti ettevõtjad kohtusüsteemi sõltumatust 
hinnata.14 48% vastas, et ei tea, 39% hindas sõltumatust heaks ning 13% 
halvaks. Ettevõtjate apaatsust on raske selgitada, eriti kuna „ei tea“ vastanute 
arv suurenes 12 protsendipunkti võrra võrreldes eelmise sarnase uuringuga. 

Õiguskantslerile kaevati kohtunike peale paarikümnel korral, selgub tema 
aastaülevaatest 2018-2019.15 Ühtegi distsiplinaarmenetlust õiguskantsler 
kohtunike suhtes siiski ei algatanud, sest materjalidega tutvudes ei tekkinud 
tal kahtlusi kohtunike erapooletuses ega tuvastanud ta muid rikkumisi, mis ei 
puuduta lahendi sisulist lahendamist.

Kohtupraktika

Euroopa inimõiguste konventsiooni kuuendat artiklit puudutavaid 
kohtulahendeid oli Euroopa Inimõiguste Kohtus ainult üks. Lahendis Liblik 
jt vs. Eesti leidsid nn maadevahetuse kohtuprotsessides süüdistatud kaebajad, 

13 World Justice Project. 2019. Global Insights on Access to Justice: Estonia.
14 Euroopa Komisjon. 2019. Flash Eurobarometer 475: Perceived independence of the national justice sys-

tems in the EU among companies.
15 Õiguskantsler. 2019. Õiguskantsleri aastaülevaade 2018/2019.

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2196
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2196
https://www.oiguskantsler.ee/ylevaade2019/index.php
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et nende kriminaalmenetlus oli ebamõistlikult pikk.16 Euroopa Inimõiguste 
Kohus leidis, et menetlus oli tõesti märkimisväärselt pikk, jäädes sõltuvalt 
kaebajast kuue aasta ja kaheksa kuu ning kaheksa aasta ja üheksa kuu vahele. 
Siiski ei leidnud kohus, et Eesti oleks rikkunud konventsiooni artikli 6 esimest 
lõiget, kuna tegemist oli keerulise kohtuasjaga, mis hõlmas peitkuritegusid 
ning kõrgetasemelist konspiratsiooni. Ametiasutused tegutsesid kohase 
hoolsusega ning kohtumenetluse käigus ei esinenenud seisakuid ja viivitusi. 
Kohtulahend annab eeldatavalt Eesti õiguskaitseorganitele kindluse, et 
ka keerulisi ja varjatud korruptsioonijuhtumeid saab uurida kooskõlas 
inimõigustega, isegi kui menetlus kaua aega võtab.

Avalikud arutelud

Paremäärmusliku EKRE poliitikute rünnakud kohtuvõimu vastu jätkuvad, 
mis võib hakata ohustama õigusriiklust. Näiteks 2018. aasta jaanuaris ütles 
erakonna asejuht Martin Helme ajakirjandusele, et Eesti kohtusüsteem „tuleks 
maatasa lammutada ja nullist pihta hakata.“17 Ka valitsuses on jätkatud 
kohtuvõimu ründavat kõnepruuki. 2019. aasta juulis Postimehele antud 
videointervjuus selgitas rahandusminister Martin Helme, et Eesti ei peaks 
kuuluma ka Euroopa inimõiguste konventsiooni liikmete hulka, sest „tegelikult 
ei tohiks Eesti kohtusüsteemist kõrgemal üldse mingit kohtuinstantsi olla.“18 
Samas intervjuus kritiseeris ta ka Riigikohust, viidates lahenditele, mida kohus 
on teinud samasooliste paaride õigustega seotud asjades. Lisaks kohtutele on 
EKRE surve alla sattunud ka teised riigiinstitutsioonid, nagu prokuratuur ja 
politsei.

16 Euroopa Inimõiguste Kohus. Liblik jt vs. Eesti.
17 Pihl, K. 2019. Martin Helme: mul puudub kohtusüsteemi vastu igasugune respekt, ERR, 17.01.2018.
18 Mõttus-Leppik, E. 2019. Martin Helme saates „Otse Postimehest“: Jürgen Ligi võiks seppuku teha, 

Postimees, 2.07.2019.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193251
https://www.err.ee/654730/martin-helme-mul-puudub-kohtususteemi-vastu-igasugune-respekt
https://poliitika.postimees.ee/6720764/martin-helme-saates-otse-postimehest-jurgen-ligi-voiks-seppuku-teha?_ga=2.93279453.1330885767.1561960948-750621552.1521032411
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Suundumused

Suuremaid muudatusi kohtuvaldkonnas lähiaastatel tõenäoliselt oodata ei 
ole, kui paremäärmusliku erakonna EKRE radikaalset reformikava teostama 
ei asuta. Endiselt on teemadeks kohtusüsteemi tõhus ja tulemuslik toimimine.

Soovitused
 } Lõpetada valitsuse liikmete rünnakud kohtuvõimu sõltumatuse vastu.
 } Pöörata tulevikus senisest enam tähelepanu eelarvamuste ja 

negatiivsete hoiakute mõjule õigussüsteemis ning uurida võimalikku 
institutsionaalset diskrimineerimist õigusmõistmisel ja sellele 
juurdepääsus.

 } Võtta vastu seaduseelnõu, millega nähakse ette viisa vaidlustamise 
puhul kohtusse pöördumise võimalus.
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PEATÜKK 3
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→   

Võtmeteemad
 } Fookus on nihkunud privaatsuselt andmekaitsele, samuti 

praktilisuse suunas seoses isikuandmete kaitse üldmääruse 
jõustumisega. 

 } Andmekaitse Inspektsiooni statistika näitab, et 
demüstifitseerimisega on kaasnenud inimeste suurem teadlikkus 
oma õigustest ning sellest, kuidas neid kaitsta. 

 } Teravas vastuolus nii kehtiva rahvusvahelise õiguse, Euroopa Kohtu 
kui ka Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga jätkatakse eesti 
elanike sideandmete eristamatut säilitamist. 

 } Eestlasi huvitab võrreldes teiste eurooplastega privaatsus üsnagi 
vähe.

Poliitilised ja institutsionaalsed arengusuunad

2019. aasta kevadel ilmunud Eesti küberturvalisuse strateegias 2019–
2022 seisab, et  uued e-teenused ja andmekogud ehitatakse üles arvestades 
turvalisuse ja privaatsuse põhimõtet (security and privacy by design). Strateegia 
erineb oma kahest eelkäijast selle poolest, et privaatsust ja küberturvalisust 

 olukord läks paremaks
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vaadeldaks ühe tervikuna ning otsitakse lahendusi, mis aitaksid praeguseks 
üsnagi heitlikuks muutunud e-teenuste võrgustikku harmoniseerida ning 
rünnete ja lekete vastu kindlustada.1

Strateegia valmis valdkondadevahelise koostööna Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi juhtimisel. Selle koostajad tunnistatavad 
muuhulgas, et enamiku avaliku sektori IT-lahenduste kasutuselevõtul 
arvestatakse turvalisuse aspektiga, ent vastutus on detsentraliseeritud ning 
keskne tugi ei ole piisavalt süsteemne. Turvalisust ja privaatsust toetava 
arhitektuuri põhimõtte senisest tõhusamaks ja süsteemsemaks rakendamiseks 
on plaanis luua juhendmaterjalide süsteem arendusprotsesside kvaliteedi 
tagamiseks koos tagasiside- ja kontrollmehhanismiga.  Samuti seisab 
strateegias: „vaatamata eraldiseisvatele regulatsioonidele ei ole rakendajate 
seisukohast andmekaitse ja infoturbe käsitlemine lahus distsipliinidena 
praeguseks enam ei mõistlik ega jõukohane. Seega lähtume edasiste 
tegevuste planeerimisel põhimõttest, et infoturbe ja andmekaitse nõuete 
rakendamist tuleb vaatamata eraldiseisvale regulatsioonile kohelda arendus- 
ja opereerimisprotsessi usaldusväärsust tagava tervikuna, püüeldes nende 
kooskõlalise ja holistilise rakendamise poole. See eeldab võimaldavat ja 
toetavat õigusruumi ja halduskorraldust.“2 

Üldistatavalt seatakse sihiks luua avalike e-teenuste arendamises ühtlane 
turvalisusnõuete süsteem, mis hõlmab nii infoturbe kui andmekaitse 
miinimumnõudeid. Selline integreeritud lähenemine on koostoimivate 
andmebaaside ja infosüsteemide kontekstis ainuõige lahendus, kuid selleni 
jõudmine võib praktikas osutuda väga keeruliseks ning ressursimahukaks 
ettevõtmiseks - eriti arvestades avalike e-teenuste keerukat maastikku 
ning erinevate teenusepakkujate paljusust. Samuti ilmselt eeldab see 
senisest tihedamat sisulist koostööd Andmekaitse Inspektsiooni ja Riigi 
Infosüsteemide Ameti vahel.

Sarnaselt küberturvalisuse strateegiale rõhutab ka veidi hiljem avaldatud 
infoühiskonna arengukava, et üha suurenevate andmemahtude ja andmete 

1 Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. 2019. Küberturvalisuse strateegia 2019-2022, lk 22. 
2 Ibid, 23.

https://www.mkm.ee/sites/default/files/kuberturvalisuse_strateegia_2019-2022.pdf
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laialdase ristkasutuse taustal aitab inimestel teatava privaatsusekaoga toime 
tulla kontrolli omamine oma andmete kasutuse üle. Muuhulgas kavatsetakse 
luua nii tehnoloogilised kui ka organisatoorsed tingimused selleks, et inimestel 
oleks alati võimalik teada ja ka suunata, kes, millal ning milleks nende riigi 
käes olevaid andmeid kasutab.3 

Palju on räägitud  Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) töömahu oodatavast 
hüppelisest kasvust, ometi võib AKI 2018. aasta aastaraamatust järeldada, 
et peale andmekaitse üldmääruse jõustumist ega vahetult selle eel ei ole 
kuigivõrd kasvanud ei rahastus ega töötajate arv. Avaldatud statistika järgi 
on töömahu suurenemine aga ilmne. Viimane puudutab eriti valveametniku 
tööd, ettevõtete ja asutuste nõustamist; selgitustaotlustele, märgu- ja 
nõudekirjadele ning teabenõuetele vastamist. Ennekõike annab selline 
praktika aimu, et andmekaitseõiguse praktilise pöörde tulemusena on 
inimesed ka tegelikult muutunud teadlikumaks ja aktiivsemaks. Seda ilmselt 
seetõttu, et isikuandmete kaitse üldmäärus loob tugeva aluse oma andmete 
kaitsmiseks, küsimus on enamasti praktilises jõustamises ja siin saabki kõige 
paremat nõu anda AKI.

Seadusandlikud arengusuunad

2018. aasta 25. maist hakkasid kehtima isikuandmete kaitse üldmäärus4 
ja nn õiguskaitseasutuste direktiiv.5 Esimese riiklik rakendusakt, uus 
isikuandmete kaitse seadus, aga jõustus alles 2019. aasta jaanuaris. Üldmäärus 
ja sellega kaasnenud muudatused tähendavad ühelt poolt üksikisikute õiguste 
tugevamat kaitset, teisalt aga senisest palju mahukamat ja ressursikulukamat 
administratiivset võrgustikku. 

3 Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. 2019. Infoühiskonna arengukava 2020.
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679. 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 

töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/ EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isi-
kuandmete kaitse üldmäärus), Euroopa Liidu Teataja 04.05.2016, L 119/1.

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/680 – isikute kaitse seoses nende isikuandmete töö-
tlemisega politseiasutustes ja kriminaalõiguse valdkonna asutustes ning selliste andmete vaba liikumine, 
Euroopa Liidu teataja 27.04.2016, L 119/89. 

https://www.mkm.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/eesti_infouhiskonna_arengukava.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=EN


34

INIMÕIGUSES EESTIS
2020

Õigus perekonna-
ja eraelu puutumatusele

Aastaaruande formaat ei ole parim üldmääruse ümberjutustamiseks, eriti 
kui asjatundlikke kokkuvõtteid ja kommentaare leidub nii eesti6 kui ka 
inglise keeles,7 aga siiski tuleks välja tuua mõned üksikisiku perspektiivist 
olulisemad määrusega kaasnenud muudatused või täpsustused. Üldmäärus ei 
loo isikutele täiesti uusi õigusi, vaid laiendab ja täpsustab neid – hägusemal ja 
ebaefektiivsemal kujul eksisteerisid need ka varem. 

Määruse järgi on andmesubjektil õigus:
 } teabele. Õigust teabele on üldmääruses oluliselt täpsustatud ning 

muudetud märksa lihtsamini mõistetavaks ja kergemini rakendatavaks. 
Andmetöötlejad (äriühingud ja organsatsioonid) peavad selgitama 
arusaadaval viisil, milliseid isikuandmeid ja mis eesmärgil nad 
koguvad. Kui andmetöötleja loob andmesubjektide kohta profiile, siis 
on viimasel õigus teada, mis koostatud profiilis seisab.

 } turvalisele andmetöötlusele. Üldmääruse järgi tuleb andmeid 
koguda ja töödelda vastavalt turvalisusnõuetele, see tähendab, 
et konfidentsiaalsuse tagamiseks ja lekete ärahoidmiseks peab 
andmetöötleja kasutusele võtma kaasaegses tehnoloogilises kontekstis 
asjakohased organisatoorsed ja tehnilised meetmed. Samuti lasub alates 
25. maist andmetöötlejal kohustus teavitada Andmekaitse Inspektsiooni 
kõigist isikuandmetega toimunud rikkumistest.

 } tutvuda enda kohta kogutud andmetega. Isikul, kelle andmeid 
töödeldakse, on õigus kontrollida nende õigsust ning andmeid 
vajadusel muuta või täiendada. Samuti, kui andmed ei ole enam 
asjakohased ega vajalikud, võib nõuda nende kustutamist.

 } sellele, et minimaalse andmetöötluse põhimõte oleks selgelt 
reguleeritud, mis tähendab seda, et isik ei ole kohustatud andma enda 
kohta rohkem andmeid, kui mingi teenuse osutamiseks rangelt vajalik.

 } lisaks on andmesubjektidel õigus esitada vastuväiteid ja nõuda selgitusi 
automatiseeritud otsustusprotsesside kohta ning vajadusel inimese 
sekkumist neisse.

6 Euroopa andmekaitse reform. 
7 A guide to GDPR data privacy requirements.

https://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/euroopa-andmekaitse-reform
https://gdpr.eu/data-privacy/
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Vastuse sai ka küsimus, millise riigi jurisdiktsioonile alluvad juhtumid, kus 
Euroopa Liidus asuvate andmesubjektide andmeid töödeldakse mujal, kui 
liidu territooriumil. Üldmäärus kohaldub kõigile juhtumitele, kus töödeldakse 
EL-is asuvate subjektide andmeid, sõltumata töötlemise asukohast. 

Isikuandemete kaitse seadus reguleerib muuhulgas erisusi  isikuandmete 
töötlemisel teadus- ja ajaloouuringute ning ajakirjanduslikus kontekstis. 
Ajakirjanduslikel eesmärkidel töötlemine oli algses eelnõus lubatud 
„ülekaaluka“ avaliku huvi korral. Kriitikud tõlgendasid seda väljendusvabaduse 
ebaproportsionaalse piiramisena ning jõustunud versiooni järgi piisab lihtsalt 
avalikust huvist. 

Kuigi üldmääruse rakendamise järel ei ole veel koostatud ühtki siduvat 
õigusakti, on siiski kasvav lootus, et Eesti kavatseb siseriikliku õiguse viia 
kooskõlla siduva Euroopa kohtupraktika ja rahvusvaheliste kohustustega. 
2018. aasta 31. oktoobril avaldas Justiitsministeerium „Elektroonilise 
side seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõu 
väljatöötamiskavatsuse”.8  2016. aastal, otsuses Tele 2 Sverige, väljendas  Euroopa 
Kohus üheselt ja ammendavalt, et IKT teenusepakkujaid ei tohi kohustada 
julgeolekueesmärkidel koguma andmeid määratlemata inimhulkade kohta 
ning andmete kogumise aluseks peab alati olema objektiivselt põhjendatav 
kahtlus. Seda sõltumata olemasolevatest õiguskaitsevahenditest ja 
järelevalvemehhanismidest.9

Selle valguses mõjub väljatöötamiskavatsuse tekst võrdlemisi ettevaatlikult, 
seades eesmärgiks „sätestada senisest täpsemad ja selgemad kriteeriumid 
olukordadele, millal on lubatud sideandmeid säilitada ning hiljem neid 
eri liiki menetlustes kasutada, tagades seeläbi isiku eraelu puutumatuse 
ja isikuandmete parema kaitse“.10 Justiitsministeeriumi hinnangul on 
sideandmete kasutamine eri liiki menetlustes tõendusteabe hankimisel 

8 Justiitsministeerium. 2018. Elektroonilise side seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eel-
nõu väljatöötamiskavatsus (sideandmete säilitamine ja kasutamine), 05.11.2018. 

9 Euroopa Kohus. Otsus ühendatud kohtuasjades C-203/15 ja C-698/15, Tele 2 Sverige and Watson and 
Others. 21. detsember 2016.

10 n 8, lk 4.
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hädavajalik, kuid samas rõhutatakse isikuandmete kaitse ning andmesubjektide 
õiguste olulisust. Euroopa kohtupraktika seevastu on selgelt seisukohal, et 
sideandmeid võivad teenuseosutajad säilitada vaid ulatuses, mis on osutatava 
teenuse seisukohast vajalik. Samuti jääb uurimis- ja julgeolekuasutustele 
alati võimalus, mis oli kättesaadav ka enne andmete säilitamise direktiivi – 
taotleda kohtumääruse alusel kindla teenusekasutaja andmete säilitamist (nn 
quick freeze). Positiivne on aga see, et kuigi ei tehta teatavaks kindlat kavatsust 
kaotada sideandmete säilitamiskohustus, sisaldab väljatöötamiskavatsus 
piisavalt täpsustusi ja muudatusi järelevalve ja õiguskaitsevahendite, 
juurdepääsupiirangute ja –lubade ning säilitatavate andmete olemuse osas. 
Oma arvamuses juhtis Eesti Inimõiguste Keskus tähelepanu sellele, et juhul 
kui säilitatakse otsejuurdepääsurežiim, peab side-ettevõtetel olema võimalus 
hinnata päringute õiguspärasust ning võimalus neid vaidlustada.11 Samuti 
soovitati muuhulgas  koguda täpset statistikat  juurdepääsutaotluste kohta 
ning täpsustada järelevalveasutuste volitusi ning õiguskaitsemeetmeid ning 
seda ka rahvusvahelise julgeolekukoostöö kontekstis.

Kuigi avalikult kättesaadavaid statistilisi andmeid selle kohta, kuidas 
sideandmeid on seni kasutatud ja kuidas need on mõjutanud  kriminaal-, 
väärteo- või tsiviilkohtumenetlust, peaaegu ei leidugi, on ka siin näha 
arengut. Õiguskantsler hindas 2018. aastal, kas kehtiva elektroonilise side 
seaduse § 111 prim lõigetes 2 ja 3 loetletud andmed on Telialt, Elisalt ja 
Tele2-lt välja nõutud ja kas neid on kasutatud õiguspäraselt. Sealjuures on 
väga oluline pidada meeles, et hinnangus ei vaadeldud kriminaalmenetluse 
ja julgeolekuasutuste teabehanke raames tehtavaid päringuid ning 
põhjalikumalt analüüsiti sideandmete kasutamist tsiviilkohtumenetluses. 
Ilmnes, et enamasti olid päringud tehtud eesmärgipäraselt ja põhjendatult, 
samuti torkab silma päringute üllatavalt väike arv: väärteomenetluses tehti 
perioodil 2017–2018 47 päringut, tsiviilkohtumenetluse alusel 86 päringut 
kokku 26 kohtuasjas. Suurima murekohana tõi õiguskantsler välja praeguse 
korra (mille järgi kontrollib sideandmete kasutust Tarbijakaitse- ja Tehnilise 

11 Eesti Inimõiguste Keskus. 2018.  Arvamus elektroonilise side seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse 
väljatöötamiskavatsusele, 30.11.2018.

https://humanrights.ee/app/uploads/2018/12/arvamus-sideandmed-vtk.pdf
https://humanrights.ee/app/uploads/2018/12/arvamus-sideandmed-vtk.pdf
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Järelevalve Amet) sisulise tühisuse ja soovitas see asendada sideandmeid 
kasutavate riigiasutuste üldise kohustusega pidada sideandmete päringute 
kohta arvestust. Lisaks soovitati piiritleda väärteomenetluses sideandmete 
kasutamine vaid juhtumitega, kus väärtegu on pandud toime sidevahendit 
kasutades või selle suhtes.12 

Jälitustegevust puudutas samuti kaitseväe korralduse seaduse muudatuste 
eelnõu, millega antakse Kaitseväele kaitseväe julgeolekuala kaitseks 
edasilükkamatul juhul kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks 
võimalus varjatult kontrollida isikuandmeid riigi, kohaliku omavalitsuse või 
muu avalik-õigusliku või eraõigusliku juriidilise isiku andmekogust, kasutada 
variandmeid ja konspiratsioonivõtteid ning isikut varjatult jälgida. Märtsis 
jättis president Kersti Kaljulaid muudatuse välja kuulutamata, põhjendades 
seda sellega, et taoline õiguse andmine Kaitseväele on ebaproportsionaalne 
ja riivab oluliselt julgeolekualal viibivate tsiviilisikute põhiõigusi perekonna 
ja eraelu, kodu puutumatusele ning sõnumi saladusele. President juhtis 
tähelepanu sellele, et seadus ei määratle mõistet „varjatud jälgimine“ piisavalt 
selgelt, jättes jälitusasutusele niiviisi liialt laia tõlgendusruumi ja võimaluse 
tsiviilisikute õigusi ebaproportsionaalselt riivata.13 

Kohtupraktika

Veebruaris esitas Riigikohus Euroopa Kohtule eelotsusetaotluse, mis peaks 
kõigi eelduste kohaselt heitma veelgi valgust sellele, kuivõrd õiguspärane on 
kehtiv sideandmete säilitamise ja kasutamise kord.14 Kuigi elektroonilise side 
seaduse järgi aset leidnud jälitustoiminguid on tulutult proovitud vaidlustada 
ka teistes kaasustes, mis on puudutanud raskemaid kuriteokoosseise, 
otsustas Riigikohus eelotsust küsida asjas, mis puudutas pigem väiksemaid 
varavastaseid kuritegusid. Süüdistatava poolt toime pandud vargused 
tõenäoliselt rasketeks kuritegudeks ei liigitu. Kehtiva elektroonilise side 

12 Õiguskantsler. Elektroonilise side seaduse 111prim läigetes 2 ja 3 nimetatus andmete töötlemine
13 Eesti Vabariigi President. 2019. Otsus nr 435 "Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse" väljakuulu-

tamata jätmine, 07.03.2019.
14 Euroopa Kohus. Kohtuasi C-746/18: Eelotsusetaotlus, mille esitas Riigikohus (Eesti) 29. novembril 2018 – 

H. K. versus Prokuratuur.

https://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/15042-435-kaitsevaee-korralduse-seaduse-muutmise-seaduse-vaeljakuulutamata-jaetmine/index.html.
https://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/15042-435-kaitsevaee-korralduse-seaduse-muutmise-seaduse-vaeljakuulutamata-jaetmine/index.html.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CN0746&from=ET.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CN0746&from=ET.
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seaduse (ESS-i) järgi võib siiski nõuda IKT teenusepakkujatelt metaandmete 
väljastamist juhtumit uuriva abiprokuröri loal. Vastuolud Euroopa Kohtu 
praktikaga on ilmsed. Riigikohus soovis teada, kas Euroopa Kohtu hinnangul 
kujutab metaandmete säilitamine ja nende jagamine riigiasutusega 
põhiõiguste sedavõrd rasket riivet, et see peab olema reserveeritud vaid 
raskete kuritegude uurimise tarbeks, sõltumata sellest, millist ajavahemikku 
vaadeldavad andmed puudutavad.15 Teiseks esitatakse küsimus selle kohta, 
kas ligipääsetavate andmete hulk (nii mahu kui ajalise ulatuse tähenduses) 
on seoses uuritavate kuritegude raskusega – s.t et väiksemate andmehulkade 
kogumine kujutab endast väiksemat riivet ning on õigustatav ka kergemate 
kuritegude uurimise eesmärgil, sisult ning ajaliselt laiahaardelisemaid andmeid 
võib koguda aga vaid raskete kuritegudega võitlemiseks.16 Kolmandaks 
huvitab Riigikohust see, kas kohtueelset menetlust juhtiv prokuratuur võib 
olla käsitletav sõltumatu haldusasutusena, kelle eelnevale loale ja järelevalvele 
peab andmetele ligipääs olema allutatud vastavalt otsusele Tele 2 Sverige.17 
Millised iganes on vastused neile küsimustele, peavad need igal juhul 
peegelduma ka tulevases sideandmete säilitamise, ligipääsu ja kasutamise 
regulatsioonis, mis on loodetavasti proportsionaalne, inimlik ja mõistlik. 
Vastuses Eesti Inimõiguste Keskuse päringule ütles Justiitsministeerium, et 
osaliselt seisab ESS-i muudatuste väljatöötamine oodatava Euroopa Kohtu 
praktika muudatuse taga.18

Statistika ja uuringud

Vaadeldaval perioodil läbi viidud uuringutest väärib mainimist 
Eurobaromeetri ad hoc küsitlus andmekaitse üldmääruse kohta.19 Eesti 
vastajad olid ootuspäraselt digisõbralikud ja –oskuslikud, aga vaid 53% 
vastanutest olid midagi üldmäärusest kuulnud. Võrdluseks olgu toodud, et 
Rootsis oli vastav näitaja 90% ja näiteks Poolas 86%. Samas olid Eesti vastajad 

15 Ibid.
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Justiitsministeerium. Vastus Eesti Inimõiguste Keskuse päringule. 16.09.2019.
19 Eurobaromeeter. 2019. Eriraport 487a “Isikuandmete kaitse üldmäärus.”.

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/86886%20.
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tõenäoliselt kõige aktiivsemad oma õiguste eest seisjad. Õigust enda kohta 
kogutud andmetega tutvuda oli kasutanud 39%, valeandmete parandamist 
oli nõudnud 36%, õigust andmete kustutamisele 25%, õigust olla kaasatud 
automatiseeritud otsustusprotsessidesse oli kasutanud 13% eesti küsitletutest. 
Eestlased olid keskmisest teadlikumad andmekaitse järelevalvest ning 
teadsid, kuhu rikkumiskahtluste korral pöörduda. Kui juba 2016.–2017. 
aasta peatükk viitas eestlaste suurele usaldavusele, siis kõne all olev uuring 
kinnitab seda taas – vaid 39% vastanutest tunnistas, et neid häirib, et nad ei 
oma kontrolli enda andmete töötlemise üle internetikeskkonnas. Võrdluseks 
– näiteks Iirimaal oli selleks suhtarvuks 75 ja Lätis 50. Uuringu tulemused 
annavad mõista, et informeeritumad grupid on küll väga aktiivsed, kuid 
samaaegselt on kontrastina esile kerkinud inimrühmad, kes ei oska (ega 
taha?) oma õigusi kaitsta. Samuti kõnelevad toodud arvud sellest, et lõhe digi- 
ja privaatsusteadlike ja teemast sootuks kaugenenute vahel on meil teravam 
kui enamikus Euroopa riikides.20

Suundumused ja tulevikuvaade

Üldistavalt võib öelda, et paralleelselt on toimumas kaks protsessi. Esimene 
viitab andmekaitse kui teema populariseerumisele –sellest annab tunnistust 
AKI statistika. Teine viitab aga iroonilisel kombel jälgimisühiskonna 
normaliseerumisele – sellest kõneleb sideandmete säilitamise korra muutmise 
erakordselt visalt kulgev protsess ja rahvastiku suhteliselt ükskõikne 
suhtumine suuremahulise jälgimise võimalikkusesse. Nagu sageli muudeski 
valdkondades – üksikjuhtumid tõusevad esile, ent mastaapsed ja süsteemsed 
ebakõlad jäävad tähelepanuta. Kui aga mitte vaadata jälitustegevuse suhteliselt 
liberaalset regulatsiooni hermeetiliselt eraldatuna teistest  ühiskonnas 
toimuvatest protsessidest, on praeguses poliitilises olukorras igati põhjust 
seda tõsiselt võtta.

20 Ibid.
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Juhtumikirjeldus

Juhtumikirjeldus pärineb valdkonnast, mis ei ole peatükis muidu 
tähelepanu pälvinud, kuid mis muutub tulevikus üha olulisemaks ja 
kus Eestil on tänu maailma mastaabis üsnagi unikaalsele Tartu Ülikooli 
Eesti Geenivaramule võimalus saada nii positiivseks teenäitajaks kui ka 
suureks andmekaitseäpardujaks. 

Andmekaitse Inspektsioonis registreeriti eraisiku kaebus, mis 
puudutas isikuandmete väljastamist. Kaebaja oli esitanud Tartu 
Ülikooli genoomika instituudile taotluse enda kohta käivate andmete 
saamiseks, kus ta palus väljastada enda DNA kirjelduse. Genoomika 
instituudil puudusid aga tehnilised võimalused ja protseduurireeglid 
taotluse täitmiseks. Inimgeeniuuringute seaduse § 11 lg 2  kohaselt 
on geenidoonoril muuhulgas õigus isiklikult tutvuda tema kohta 
geenivaramus hoitavate andmetega. Geenivaramu selgitas, et kuna ei 
ole seni geenidoonoritele väljastanud nende DNA kirjelduse andmeid 
kujul, mida ilma erialaste teadmisteta ei ole võimalik lugeda/
tõlgendada, nii-öelda algandmeid, siis puudusid Geenivaramul 
lõplikult kokkulepitud protseduurireeglid, milliste tehniliste lahenduste 
vahendusel sellised andmed geenidoonoritele väljastatakse. Samuti oli 
taotluse esitamise hetkel veel ebaselge, mida täpselt tõlgendada DNA 
kirjeldusena: kas toorandmeid, kvaliteedikontrolli läbinud kirjelduse 
andmeid või kirjelduse põhjal koostatud geneetiliste riskide raporteid. 
Pretsedendi tulemusena on Geenivaramu jõudnud järeldusele lubada 
tutvumist kahe viimasega, kuid esimest väärtõlgendamisohu tõttu 
andmesubjektile ei avaldata. Toorandmetega on võimalik tutvuda vaid 
kokku lepitud ekspertkonsultatsiooni raames. Andmekaitse Inspektsioon 
leidis, et sõltumata inimgeeniuuringute seadusest, on isikul õigus 
vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ja üldmäärusele tutvuda oma 
geeniandmetega just endale sobival kujul ja ümbertõlgendatuse astmes, 
seetõttu tegi AKI Tartu Ülikooli genoomika instituudile ettekirjutuse 
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andmete avaldamiseks.21 See on huvitav pretsedent, kuna puudutab 
selliseid küsimusi nagu informeeritud nõusoleku mõistet tehnoloogiliselt 
keerukas ekspertteadmisi nõudvas kontekstis, isiku võimalust enda 
andmeid iseseisvalt tõlgendada ja ka viimasega kaasnevaid võimalikke 
riske.

Soovitused
 } Peatada sideandmete säilitamise kohustus kuni kavandatavate ESS-i 

muudatuste jõustumiseni.
 } Viia läbi ulatuslik objektiivne statistiline uurimus selle kohta, kas 

ja kuivõrd on seni sideandmed aidanud võidelda kuritegevuse ning 
julgeolekuohtudega.

 } Suurendada Andmekaitse Inspektsioonile eraldatavaid vahendeid nii, et 
oleks võimalik palgata tehnilisi eksperte, kes omaksid vajalikke teadmisi 
lõimitud andmekaitse põhimõtte järgimise kontrolliks, ja teostada 
järelevalvet näiteks avalike e-teenuste ristkasutuse ja avaandmete 
süsteemse analüüsi üle.

 } Mitte tekitada juurde riigiasutusi, kellel on võimalik laialt defineeritud 
tingimustel jälitustoiminguid teostada.

 

21 Andmekaitse inspektsioon. 2018. Ettekirjutus-hoiatus isikuandmete kaitse asjas nr 2.1.-6/18/9. 

https://www.aki.ee/sites/default/files/ettekirjutused/2018/Ettekirjutus-%20hoiatus%20isikuandmete%20kaitse%20asjas%20nr%202.1.-6189%20Tartu%20%C3%9Clikool%20genoomika%20instituut_eraisik.pdf


42

INIMÕIGUSES EESTIS
2020

Õigus perekonna-
ja eraelu puutumatusele



43

INIMÕIGUSES EESTIS
2020

Sõnavabadus
 

 Sõnavabadus



44

INIMÕIGUSES EESTIS
2020

Sõnavabadus
 

AUTOR

Katrin Nyman-Metcalf
Katrin Merike Nyman Metcalf on kaasatud professor 
Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudis, e-Riigi 
Akadeemia juriidiline ekspert ja uuringute juht ning 
töötab rahvusvaheliselt konsultandina peamiselt 
kommunikatsiooni õiguse alal aga ka kosmoseõigusega. 
Katrin on töötanud rohkem kui 50s eri riigis. Katrinil on 
PhD Uppsala Ülikoolist.



45

INIMÕIGUSES EESTIS
2020

Sõnavabadus
 

PEATÜKK 4

Sõnavabadus

→

 

Võtmeteemad
 } Meediamaastik on jätkuvalt mitmekesine ning sõnavabadus üldiselt 

kaitstud.
 } Ajakirjanduse eneseregulatsioon toimib.
 } Poliitiline surve ajakirjanduse ja valitsuse suhtes kriitiliste 

ajakirjanike suhtes on murettekitav, ajalehe Postimees osas on 
näiteid omaniku sekkumisest.

Poliitilised ja institutsionaalsed arengusuunad 

Sõnavabadus on sätestatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
konventsiooni (EIÕK) 10. artiklis ning Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) 
paragrahvides 44–46. Sõnavabadus on oluline nii iseseisvalt kui ka teiste 
vabaduse teostamise ja demokraatia toimimise eeldusena. See sisaldab 
vabadust väljendada mõtteid ja levitada eri viisil informatsiooni ning 
õigust teavet saada. Sõnavabadusega on seotud meediat puudutavad 
seadused, ligipääs teabele ja andmekaitse. Sõnavabadust saab teatud 
olukordades ja teatud tingimustel piirata teiste õiguste (näiteks privaatsuse 
ja sellega seotud andmekaitse) kaitseks, julgeolekukaalutlustel, vihakõne 
piiramiseks või muudel põhjustel nagu ringhäälingu litsentseerimine ja muu 
kommunikatsioonitehnoloogia regulatsioon. 

 olukord läks halvemaks



46

INIMÕIGUSES EESTIS
2020

Sõnavabadus
 

Sõnavabaduse olukord Eestis on taasiseseisvumisest saadik olnud kaunis hea. 
Olukord püsib üldiselt hea, kuigi käesoleva aasta jooksul – peale seda, kui 
ametisse asus uus valitsus, milles osalevad erakonnad on avaldanud kahtlust 
näiteks ajakirjandusvabaduse või inimõiguste universaalsuse suhtes – on 
esinenud mitmeid väljakutseid ja poliitilist survet meediale. Siiamaani on 
meedia suuremalt osalt suutnud survele vastu seista ja otseseid sõnavabaduse 
piiranguid ei ole esinenud. 

Esimest korda pika aja jooksul avaldas rahvusvaheline meediaorganisatsioon 
Reporters without Borders (RSF; Piirideta reporterid) 2019. aasta juulis hoiatuse 
eesti meedia olukorra suhtes. RSF juhtis 2019. aasta 2. juulil avaldatud pressi-
teates1 tähelepanu sellele, et ühe juhtiva meediagrupi omanik, kes on ka Isamaa 
liige, oli sekkunud ajalehe – Postimehe – toimetusse. Ta oli isiklikult valinud 
juhtivaid töötajaid ning muul viisil märgatavalt toetanud konservatiivset 
maailmavaadet lehe sisu ning sümboolika kaudu. Näiteks on ajalehe nime 
all on nüüd tekst „Seisame Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest läbi 
aegade“. Lisaks on Postimees loonud „Meie Eesti“ nime all leheosa, mille 
suhtes on ebaselge, mis ulatuses on tegemist erapooletu ajakirjandusega ja 
mis ulatuses arvamuslugude või tellitud sisuga. Pressinõukogu on ühe selle 
pealkirja all avaldatud artikli kohta maininud, et artiklis on segamini autori 
oletused ja uudised ilma, et autor eristab, millised on tema arvamused ja 
oletused ning millised on teiste asutuste (sel juhul Sotsiaalministeeriumi)  
ametlikud seisukohad.2 Leheosa erapooletuse puudumist on ka laiemalt 
avalikus arutelus taunitud.  Umbes samaaegselt nende sündmustega lahkusid 
mitmed toimetajad Postimehest, mida lehe poolt küll seletati loomuliku 
arenguga, aga mida mitme vaatleja poolt tõlgendatakse kui rahulolematust 
poliitilise suunaga.

Samas püsib Eesti meediamaastik väikese riigi kohta siiski kaunis 
mitmekesine, näiteks tänu sellele, et tarbitakse palju internetimeediat ja ka 

1 RSF. 2019. Editors abandon Estonia’s leading daily because of owner meddling, 02.07.2019. 
2 Pressinõukogu. 2019. Kaebus nr 901. Pressinõukogu otsus 29.05.2019.

https://rsf.org/en/news/editors-abandon-estonias-leading-daily-because-owner-meddling
https://www.eall.ee/pressinoukogu/kaebused/901.html
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välismaa meediat.3 Üldiselt on meediasektor avatud, mis ka tähendab, et 
seda saab ära kasutada, mida näiteks tuleb ette vene meedia kaudu levitava 
propaganda näol. 

Seadusandlikud arengusuunad

Selles osas ei ole olulisi muudatusi toimunud, kuid valitsuse väljaütlemised 
tähendavad, et võib tunnistada olukorra halvenemist mingil määral, kuna 
varem väljendatud kavatsused teatud seadusemuudatuste suhtes on tagasi 
võetud. See kehtib vihakõne kriminaliseerimise kohta.  2019. aasta veebruaris 
eemaldas Justiitsministeerium viited kavatsusele üle vaadata vajadus 
vihakõne kriminaliseerida, sellega avalikult tagasi lükates Euroopa Komisjoni 
ettepaneku, et kõik liikmesriigid peaksid kaaluma internetis leviva vihakõne 
kriminaliseerimist.4 Uus valitsus ei ole teemaga tegelenud ja pigem ollakse 
kriminaliseerimise suhtes arutelus negatiivsed.

Raportis käsitletud perioodil võeti vastu uus isikuandmete kaitse seadus,5 
mis jõustus 15. jaanuaril 2019. aastal ja mis tegeleb nende asjadega, mis ELi 
mais 2018. aastal jõustunud andmekaitsemääruse (2016/679) alusel kuuluvad 
siseriikliku seadusandluse alla. Siia kuulub näiteks isikuandmete töötlemine 
ajakirjanduslikul eesmärgil, mis on lubatud andmesubjekti nõusolekuta, kui 
selleks on avalik huvi ja see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega.6 
Isikuandmete avalikustamine ei tohi ülemäära kahjustada andmesubjekti 
õigusi.7 Avaliku teabe seaduses tehti 2018. aastal muudatusi näiteks veebilehe 
ja mobiilirakenduse pidamise nõuete sätetes, peamiselt selles, et asutused 
peavad ka mobiilrakendustes teavet avalikustama.8 

3 Seda võimaldab hea keeleoskus. Eesti  on nende riikide hulgas maailmas, kus kõige rohkem osatakse võõr-
keeli. Eurostat. 2019. Foreign language skills statistics. 

4 Pau, A. 2019. Eesti vilistab Brüsseli nõudele kriminaliseerida vihakõne, Postimees, 08.02.2019. 
5 Riigikogu. 2019. Isikuandmete kaitse seadus. RT I, 04.01.2019, 11. 
6 Algselt sooviti kasutada “ülekaalukalt avalikku huvi” aga vahetult enne selle Riigikogus vastuvõtmist võttis 

valitsus eelnõu tagasi.
7 Ibid. Paragrahv 4. Ka akadeemilise, kunstilise ja kirjandusliku eneseväljenduse tarbeks andmete töötlemine 

ning teadus- ja ajaloouringute jaoks töötlemine on seadusega lubatud sarnastel tingimustel. 
8 Riigikogu. 2018. Avaliku teabe seaduse muutmise seadus, RT I, 14.11.2018, 1. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Foreign_language_skills_statistics
https://tehnika.postimees.ee/6518712/eesti-vilistab-brusseli-noudele-kriminaliseerida-vihakone
https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011
https://www.riigiteataja.ee/akt/114112018001
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Kohtupraktika

Raportis käsitletud perioodil sõnavabadusega seotud Riigikohtu otsused 
on seotud suhtega andmete kättesaadavuse ja isikuandmete kaitse vahel. 
Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas 13. märtsil 2019. aastal tehtud 
otsuses9 andmekaitse ja teabe kättesaadavuse vahekorda pankade ja 
maksehäireregistrite pidajatega seoses.10 Kohus rõhutas, et ka õigete 
andmete avalikustamine maksehäireregistri pidaja koduleheküljel võib olla 
õigusvastane, kui isikuandmete kaitse sätteid ei ole järgitud, näiteks kuna 
ülemäära kahjustatakse andmesubjekti õigustatud huve ebaoluliste või asjasse 
mittepuutuvate andmete avalikustamise kaudu. Igal konkreetsel juhul peab 
kaaluma, milliseid andmeid edastada ja kas edastamise vajadus kaalub üles 
andmesubjekti õiguste ja huvide riive. Isikuandmete töötlemisel on oluline 
kindlaks teha, kes on vastutav töötleja – neid võib olla rohkem kui üks. 

Riigikohtu halduskolleegiumi 2018. aasta 17. oktoobri otsuses11 mainis kohus, 
et avaliku teabe seadus kohustab kohalikku omavalitsust teabenõude saamisel 
(kuid mitte aktiivse avalikustamiskohustusena) andma andmeid kohaliku 
omavalitsuse töötajate tasu kohta isikustatud kujul. Tuleb kaaluda kahte 
põhiõigust, mis on vastandlikud: õigust saada teavet kohalikult omavalitsuselt 
tema tegevuse kohta (PS § 44 lg 2) ja kohaliku omavalitsuse töötajate õigust 
eraelu puutumatusele (PS § 26). Eri tõlgendusvõimaluste korral tuleb eelistada 
seda, mis tagab põhiseaduslike väärtuste kõige suurema kaitse. Silmas tuleb 
pidada eri sätete eesmärke, näiteks avalikustamise olulisust läbipaistvuseks ja 
korruptsiooni vältimiseks. Kohus märgib, et „avatud ühiskonnas on avalike 
rahaliste vahendite väärkasutuse ennetamisel oluline osa ka avalikkusel, sh 
ajakirjandusel, mida avaliku võimu enda tehtav kontroll ei saa ega suuda 
täielikult asendada. Nii on teabe avalikkusel oluline roll võimalike rikkumiste 
toimepanemisest heidutamisel ja nende ennetamisel. Kui avaliku võimu 

9 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 13.03 2019 otsus nr 2-17-1026.
10 Endise isikuandmete kaitse seaduse alusel, vaadates millal küsimuse all olev teabe avaldamine aset leidis.
11 Riigikohtu halduskolleegiumi 17.102018 otsus nr 3-15-3228/37.

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-17-1026/47
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-15-3228/37
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kontroll piirdub enamasti õiguspärasusele hinnangu andmisega, siis avalikkus 
juhib tähelepanu ka eetilistele küsitavustele.“12

Kolmas kaasus, mida mainin, on halduskolleegiumi 2018. aasta 22. mail 
tehtud otsus13 PS § 44 lg-s 3 sätestatud põhiõiguse kohta, et isikul on õigus 
tutvuda tema kohta riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes hoitavate 
andmetega. Kohus selgitab, et õigus laieneb ka suhtele avaliku ülesande 
täitjaga ja sõltumata sellest, kuidas isik sai andmetöötlusest teada või kui ta 
ei olegi sellest teadlik, aga soovib mingil põhjusel teada, kas ja milliseid tema 
isikuandmeid haldusorgan töötleb. Õigusi saab piirata isikuandmete kaitse 
seaduse, eriseaduste või Euroopa Liidu otsekohalduvate õigusaktide alusel.

17. oktoobril 2017. aastal tegi Euroopa Kohus otsuse Riigikohtu poolt tehtud 
eelotsusetaotluses, mis käsitles küsimust, kas väidetavalt laimava internetisisu 
kohta saab teha kohtule kaebusi igas riigis, kus sisu kättesaadav on.14 Euroopa 
Kohus vastas, et ei saa, vaid nõude tekitatud kahju osas saab esitada selle 
liikmesriigi kohtule, kus on tema huvide kese või teatud olukordades, kui 
kahju on tekkinud mujal, ka selles riigis, kus kahju tekkis.15

Statistika ja uuringud

Lisaks seadustele ja kohtusüsteemile on Eestis eneseregulatsioonil põhinev 
süsteem. Kaebusi saab esitada Avaliku Sõna Nõukogule või Pressinõukogule, 
lisaks ka Rahvusringhäälingu suhtes nende ajakirjanduseetika nõunikule. 
Trükimeediale lisaks osalevad süsteemis ka mõned ringhäälingu kanalid ning 
internetimeedia (Delfi). Pressinõukogu kaebuste arv püsib aastast aastasse 
kaunis sarnane. 2018. aastal tehti 84 kaebust ja 81 otsust (2017. aastal vastavalt 
87 ja 64). 2018. aastal oli 59 õigeksmõistvat ja 22 taunivat otsust, 2017. aastal 
õigeksmõistvat 34 ja 30 taunivat otsust.16 Avaliku Sõna Nõukogu tegeleb 
meedia eetiliste küsimustega. Aastal 2018 oli Avaliku Sõna Nõukogus kaebusi 

12 Ibid. lõik 18.
13 Riigikohtu halduskolleegiumi 22.05.2018 otsus nr 3-15-2079
14 Euroopa Liidu Teataja. 20.12.2012. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1215/2012.
15 Eurppoa Liidu Kohus. 2017. Kaasus C-194/16 Bolagsupplysningen and Ilsjan.
16 Pressinõukogu. 2019. Statistika 2008 – 2018.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1215&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195583&pageIndex=0&doclang=et&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=230184
http://www.eall.ee/pressinoukogu/statistika.html
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19 – vabastavaid otsuseid 4 ja taunivaid 1.17 Kaebuste arv oli madalam, kui 
eelnevatel aastatel (välja arvatud 2014. aasta). Üldiselt on inimesed teadlikud 
eneseregulatsiooni olemasolust, kaebusi esitada ei ole keeruline ja organid 
tegelevad nendele esitatud juhtumitega ettenähtud viisil. 

Lootustandvad ja head tavad

Eesti seadusandlus ning eneseregulatsioon on Euroopas kehtivate reeglitega 
kooskõlas. Eestile omase hea tavana võib jätkuvalt mainida kõrgel tasemel 
ja hästi toimivat e-riiki.  Näiteks on e-riigi abil hea ligipääs teabele. 
Eesti on aktiivne interneti eneseregulatsiooni alal, osaledes Freedom 
Online Coalitionis,18 mille eesmärgiks on luua reegleid, mis kaitsevad 
internetivabadust, samas olles teadlik, et sellega võivad kaasneda ka ohud.  

Olulisemad avalikud arutelud

Periood alates aprillist 2019. aastal, millal astus ametisse uus valitsus, on toonud 
kaasa mitmeid väljakutseid sõnavabadusele ja meediavabadusele. Näiteks 
on eri viisidel rünnatud Eesti Rahvusringhäälingut (ERR), mille olemasolu 
on Euroopa õigusriikides oluline osa sõltumatust meediamaastikust, ja on 
seda olnud ka Eestis. 2019. aasta juunis tuli siseminister välja mõttega raha 
kokkuhoiuks osaliselt erastada ERR-i.19  2019. aasta märtsis väljendas EKRE 
aseesimees ja partei esindaja ERR-i nõukogus (hilisem majandusminister), et 
„kallutatud“ ajakirjanikke ERR-is tuleks karistada ja eetrist maha võtta.20 

Raportis käsitletaval perioodil on palju tähelepanu saanud tuntud ajakirjanike 
lahkumine erinevate meediaväljaannete juurest, väidetavalt poliitilise surve 
tõttu. 2019. aasta aprillis lahkus Vilja Kiisler Postimehest, kui peatoimetaja 
avaldas erimeelsust tema EKRE-t käsitleva artikli suhtes. Samal kuul teatas 

17 Avaliku Sõna Nõukogu. 2019. Statistika 2011 – 2018. 
18 Freedom Online Coalition.
19 Raal, K. 2019. Mart Helme: ERRi võiks koomale tõmmata ning selle raha kasutada päästjate ja politseinike 

palkade tõusuks, Delfi, 10.06.2019.
20 Nael, M., Ellermaa, E. 2019. Martin Helme soovib ERR-i nõukogult “karistamist”, ERR, 28.03.2019;  Lomp, 

L-E., Olup, N-M. 2019. Martin Helme soovib «kallutatud» ajakirjanike eetrist maha võtmist, Postimees, 
29.03.2019. 

http://www.asn.org.ee/statistika.html
https://www.freedomonlinecoalition.com/
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-mart-helme-erri-voiks-koomale-tommata-ning-selle-raha-kasutada-paastjate-ja-politseinike-palkade-tousuks?id=86483181
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-mart-helme-erri-voiks-koomale-tommata-ning-selle-raha-kasutada-paastjate-ja-politseinike-palkade-tousuks?id=86483181
https://www.err.ee/924371/martin-helme-soovib-err-i-noukogult-karistamist
https://www.postimees.ee/6556129/martin-helme-soovib-kallutatud-ajakirjanike-eetrist-maha-votmist
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Ahto Lobjakas, kes oli kaua olnud saatejuht Eesti Rahvusringhäälingu Raadio 
2-s, et temale anti valida enesetsentsuuri või lahkumise vahel, kuna tema 
kriitika valitsuskoalitsiooni aadressil olla liiga terav.

Ka käesoleval perioodil on ühiskonnas vastuolulistel teemadel (nagu 
kooseluseadus ja pagulased) esinenud emotsionaalseid ja teravaid debatte 
(eriti interneti kommentaarides), mis pööravad tähelepanu sõnavabaduse 
võimalikele negatiivsetele tagajärgedele. Kuigi mitmed meediaväljaanded on 
loonud süsteeme ebasobivate kommentaaride mahavõtmiseks ning üritavad 
suhtluskultuuri parandada, on see siiski tihti ebapiisav.

Sõnavabadus tähendab ka vabadust väljendada negatiivset ja isegi teatud 
määral ühiskonda lõhestavat infot, kui see ei ületa piiri ja muutu vaenu ja 
vägivalla õhutamiseks. Oleme ka varasemates raportides maininud, et 
sõnavabadus toimib siis, kui on võimalik igasuguseid vaatevinkleid avaldada 
ja arutada. Kahjuks tähendab tihti puudulik suhtluskultuur, mida Eestis 
on märgata vähemalt sotsiaalmeedias, et inimesed võivad avalikust rollist 
hoiduda. Kahjuks ei ole selles vallas erilisi edusamme näha. 

Suundumused ja tulevikuvaade

Valitsusparteide inimõigusevastased väljaütlemised ning erinevate õiguste 
eiramine on loonud murettekitava olukorra, mis teatud määral on analoogne 
sellega, mida võib näha sellistes riikides nagu Ungari ja Poola, kus järk-järgult 
on õõnestatud õigusriiki. See on olnud eriti edukas Ungaris, kus puudub 
oluline iseseisev meedia ja kus erinevalt Eestist tarbitakse vähese keeleoskuse 
pärast välismeediat vähe.21 Siiamaani on Eestis püsinud kaunis elav debatt. 
Kodanikuühiskond on mobiliseerinud ja korraldanud inimõiguste heaks 
mitmeid meeleavaldusi, mida meedia on piisavalt kajastanud.  

21 The Economist. 2019. How Victor Orban hollowed out Hungary´s democracy, 29.08.2019.

https://www.economist.com/briefing/2019/08/29/how-viktor-orban-hollowed-out-hungarys-democracy
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Juhtumikirjeldus

Sõnavabaduse alal on kõige huvitavamad juhtumid sel perioodil olnud 
seotud väidetava poliitilise survega ajakirjanikele, üritades panna neid 
kasutama enesetsentsuuri valitsusevastase kriitika suhtes. Tuntumad 
näited sellest on eelpoolmainitud Vilja Kiisler ja Ahto Lobjakas. 
Enesetsensuuri on alati raske objektiivselt hinnata, kuna need, kes 
teostavad poliitilist survet tavaliselt seda ei tunnista, vaid tuuakse esile 
muid põhjuseid, miks ajakirjanikud lahkuvad või neid kõrvaldatakse. 
Samas on raske teada, täpselt miks ja mis ulatuses ajakirjanik tunneb 
survet ja kui põhjendatud tema hirm on. See aga ei tähenda, et ei peaks 
juhtima tähelepanu enesetsensuuri ohule, kuna see on väga oluline tegur 
meediamaastiku vähem avatuks muutmisel.     

Nii Vilja Kiisleri kui ka Ahto Lobjakase juhtumitel on mitmeid 
enesetsensuurile tüüpilisi jooni. Kiisler ütles, et ta otsustas lahkuda 
Postimehest, kuna tal oli ajakirjandus- ja arvamusvabadusest 
põhimõtteliselt erinev arusaam kui lehe peatoimetajal ja et see tuli 
esile eriti tema EKRE-kriitilise arvamusartikliga seoses. Peatoimetaja 
tunnistas, et oli erimeelsusi, aga et need olid stiiliküsimused ja mingit 
survet ei olnud.22

Ahto Lobjakas on ise toonitanud, et teda ei vallandatud, vaid anti valida 
enesetsensuuri ja lahkumise vahel. Tema väitis, et peale uue valitsuse 
loomist tulid temale signaalid, et kriitika loodava koalitsiooni aadressil 
oli liiga terav ja et ta püüdis lubamatult mõjutada poliitikat. Lobjakas 
ütleb, et kritiseeriti tema sõnavalikut ja soovitati olla vähem otsekohene. 
Soovitati ka, et ta võiks vaimse tervise huvides aega maha võtta.23

Mõlema juhtumi suhtes on nii, nagu enesetsensuuri puhul tavaks on, et 
ajakirjanike töökohtadelt lahkumist saab seletada muude asjaolude kui 
poliitiliselt tingitud survega, aga samas ei saa ka tõestada, et sellist survet 

22 Krjukov, A. 2019. Vilja Kiisler lahkub Postimehest erimeelsuste tõttu peatoimetajaga, ERR, 22.04.2019. 
23 Püss, F. 2019. Ahto Lobjakas: mind ei vallandatud, anti valida enesetsensuuri ja lahkumise vahel, Delfi, 

27.04.2019. 

https://www.err.ee/932419/vilja-kiisler-lahkub-postimehest-erimeelsuste-tottu-peatoimetajaga
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ahto-lobjakas-mind-ei-vallandatud-anti-valida-enesetsensuuri-ja-lahkumise-vahel?id=86037181
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ei ole olnud. Positiivne on, et mõlemad ajakirjanikud jätkavad tööd teistes 
meediaväljaannetes, mis näitab, et siiamaani on Eesti meediamaastik 
siiski jätkuvalt üsna vaba.

Soovitused
 } Kordame varem tehtud soovitust üle vaadata vihakõnet puudutavad 

seadused ning võtta menetlusse vajalikud seadusemuudatused.
 } Valitsuse liikmed peaks avalikult toetama sõnavabadust ning vaba 

meediat, kui olulisi õigusriigi komponente, olenemata sellest, kas 
meediaväljaanded toetavad nende poliitilisi vaateid või mitte. 
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Alari Rammo
Alari Rammo on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja 
kommunikatsiooni osakonna ning on omandanud õigusteaduse 
magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolist. Ta on töötanud 
Riigikogu Kantseleis, ärisektoris ja ajakirjanikuna, alates 2004. 
aastast vastutanud peamiselt Vabaühenduste Liidus huvikaitse 
eest. Veel on ta abiks Arvamusfestivali, Kinoteatri ja Terve Eesti 
Sihtasutuse tegemistes.

AUTOR
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PEATÜKK 5

Kogunemis- ja 
ühinemisvabadus

=

Võtmeteemad
 } Vabaühenduste rahastamine on korrastatud ja objektiivsemaks 

muudetud pärast Hasartmängumaksu Nõukogu kaotamist, aga 
“katuseraha” püsib.

 } Kodanikuaktiivsus väljendub nähtavamalt rohkearvuliste 
protestidena, vähem läbimõeldud ja teadliku kaasamisena.

 } Inimõiguste valdkonna vabaühenduste rahastamist on hakatud 
ründama.

Poliitilised ja institutsionaalsed arengusuunad

Aruandeperioodil ametis olnud Jüri Ratase kahe valitsuse lubadustes ja 
tegevustes on temaatilisi muutusi vähe või ei ole lubadused oluliste mõjudega 
tegevusteks muutunud. Nagu viimased 15 aastat, on kodanikuühiskonna 
institutsionaalne areng seisnenud peamiselt kaasamise ja rahastamise 
korrastamises ning vabaühenduste võimekuse tõstmises. 2019. aasta sügisel 

 olukord jäi samaks
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peaks valmima järjekordne kodanikuühiskonna arengudokument, mille 
probleemikirjeldustes ega eesmärkides olulisi uuendusi ei paista olema.1

Seadusandlikud arengusuunad

2017. aasta lõpus valitsuses arutatud ettepanekuist vabakonda eraraha juurde 
tuua ei leidnud enamik kabineti toetust.2 Ellu on viidud vaid tulumaksuseaduse 
muudatus, mis võimaldas 2019. aasta 1. juulist saada tulumaksusoodustusega 
ühingute nimekirja varasema 4–11 kuu asemel 30 päeva jooksul.3 Samuti 
lubati teostada 2020. aastast võimalus e-maksuametis suunata eraisiku 
maksutagastus otse annetuseks, ning analüüsida edasi ühiskondliku mõju 
osakute (SIB) võimalikku katsetamist. Eraannetuste maht küll kasvab igal 
aastal, olles aga selgitatav nii majanduskasvu kui maksusoodustustega.4

Eelduslikult suurema mõjuga on 2018. aasta oktoobris muudetud 
hasartmängumaksu seadus, millega kaotati otsuseid teinud, suuresti 
poliitikutest koosnev, nõukogu. Eelkõige hariduse ja sotsiaalvaldkonnas 
võimaldab muudatus ministeeriumitel leida pikemaajalised strateegilised 
partnerid. Haridus- ja Teadusministeerium valis enda partnerid 
läbipaistmatult otsustuskorras, Sotsiaalministeerium korraldas 2019. aastal 
kaks avalikku konkurssi. Muutus on üleminekuajal tekitanud vabaühendustes 
segadust ning avaldab negatiivset mõju organisatsioonidele, kes partnerite 
ringi ei pääse. Sotsiaalvallas säilis siiski projektitoetuste võimalus, uuendusena 
Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu.

Riigikantselei ja Siseministeeriumi tellimusel käivitus 2019. aasta suvel 
strateegilise partnerluse tugevdamise arenguprogramm, kus Vabaühenduste 
Liit ning Rakendusliku Antropoloogia Keskus peavad vähemalt kolmes 
ministeeriumis jõudma erinevate tegevuste abil edukama partnerluseni ning 
koostama käsiraamatu tulevikuks.

1 Siseministeerium. Kodanikuühiskonna programm 2021-30.
2 Hea Kodanik. Ettepanekud annetustesõbralikuks maksupoliitikaks. 
3 Maksu- ja tolliamet. 2019. Muutub tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja koostamise ja sealt kus-

tutamise kord, 18.06.2019.
4 Kübar, U. 2018. Urmo Kübar: keskmine annetaja kulutab kuus heategevuseks tassi kohvi maksumuse, 

Edasi, 13.12.2018.

https://www.siseministeerium.ee/et/tegevusvaldkonnad/kodanikuuhiskond/kodar
https://heakodanik.ee/tulumaks/
https://www.emta.ee/et/uudised/muutub-tulumaksusoodustusega-uhingute-nimekirja-koostamise-ja-sealt-kustutamise-kord
https://www.emta.ee/et/uudised/muutub-tulumaksusoodustusega-uhingute-nimekirja-koostamise-ja-sealt-kustutamise-kord
https://edasi.org/33998/urmo-kubar-keskmine-annetaja-kulutab-kuus-heategevuseks-tassi-kohvi-maksumuse/
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Rahastamise korrastamise eesmärgil esitas Vabaühenduste Liit 2018. aasta 
detsembris parlamendile kollektiivse pöördumise5 katuseraha jagamise 
lõpetamiseks, mida Riigikogu järgmise koosseisu rahanduskomisjon arutas 
alles pool aastat hiljem, viimasel päeval enne suvepuhkust, aga (koalitsiooni)
parteide toetust ettepanekule näha ei olnud.6

Kõiki juriidilisi isikuid tabas 2018. aasta septembris rahapesu regulatsioonist 
tulenev nõue määrata äriregistris tegelikud kasusaajad, kelleks 
mittetulundusühingute ja sihtasutuste puhul on pea alati juhtorgani liikmed. 
Vähese kasu, ent suure halduskoormuse tõttu pälvis kohustus eriti MTÜ-de ja 
usuühingute pahameele.7

Usuühingud pääsesid aga 2018. aastast ametlikult (praktikas ei nõutud seda 
varemgi) äriregistri avaldusele lisatavast üldkoosolekul osalenute allkirjalehe 
originaali postipanekust, kuna Justiitsministeerium avastas, et nõnda talletab 
riik põhiseadusevastaselt andmeid inimeste usuliste veendumuste kohta. 
Sellega, et sarnane bürokraatialeevendus kehtiks kõigile vabaühendustele, 
ei ole ministeerium nõustunud.8 Mõningaid muudatusi võib oodata 
ühinguõiguse revisjoni tulemustest 2020. aastal, kuna revisjoni töörühm 
toetas pea kõiki vabaühenduste ettepanekuid regulatsioone vähendada ning 
ühtlustada.9

Kohtupraktika

Lõpplahenduse sai teadaolevalt esmakordne, 2016. aastal kohtule esitatud 
kaebus MTÜ Liivimaa Lihaveis sundlõpetamiseks seetõttu, et ühingu 
põhitegevuseks on majandustegevus. Kõik astmed üksnes menetlusse võt-
mise küsimuses läbinuna aga sisulise aruteluni ei jõutud, sest maakohus 
tuvastas teisel ringil, et OÜ-st avaldaja pole esitanud majandusaasta 
aruandeid ega tegutse enam MTÜ-ga samas valdkonnas, tuletades sellest 

5 Rammo, A. 2017. Lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus, 23.10.2017.
6 Hea Kodanik. 2019. Riigikogu arutas katuseraha rahvaalgatust, jätkab sügisel, 10.06.2019.
7 ERR. 2019. Usuühendused ei saa vabastust tegelike kasusaajate avaldamisest, 20.03.2019.
8 Hea Kodanik. 2018. Usuühingud pääsesid üldkoosoleku allkirjalehest, 12.01.2018.
9 Justiitsministeerium. 2019. Ühinguõiguse revisjon.

https://rahvaalgatus.ee/initiatives/8a31585f-d7c6-4009-8833-fb5bf80a02d1
https://heakodanik.ee/uudised/riigikogu-arutas-katuseraha-rahvaalgatust/
https://www.err.ee/921725/usuuhendused-ei-saa-vabastust-tegelike-kasusaajate-avaldamisest
https://heakodanik.ee/uudised/usuuhingud-paasesid-uldkoosoleku-allkirjalehest/
https://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/oiguspoliitika/parem-oigusloome/parema-oigusloome-programmi-ettevalmistavad
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võimaluse jätta avaldus läbi vaatamata. Maakohus ei leidnud ka õigusliku 
vormi kuritarvitamise asjaolusid, et sundlõpetamine ise algatada.10

Sisulisema tulemuseni jõudsid kohtud 2018. aasta oktoobris teises 
sundlõpetamise vaidluses, mis käis pealtnäha tehnilise küsimuse üle 
majandusaasta aruande esitamata jätmise tagajärgedest.11 Väike naisteühendus 
Tallinna Vanalinna Soroptimistide Klubi kustutati äriregistrist, kuna viimane 
majandusaasta oli elektrooniliselt esitatud 2011. aastal ning osad paberil 
postiga. Vaidlus jõudis välja Riigikohtu üldkoguni, kes vaatab aastas läbi 
kõigest kolm-neli asja, sest tsiviilkolleegiumil tekkis küsitavusi regulatsiooni 
põhiseaduspärasusest. 

Esiteks arutati, kas kohtunikuabil on õigust teha kustutamisotsust; teiseks, 
kas väikestelt klubidelt on põhjust nõuda aastaaruannet või kustutatakse nad 
registrist; ja kolmandaks, kas põhiseaduspärane on paberkandjal aruande 
mitte-vastuvõtmine sellest teadagi andmata ja uut tähtaega määramata. 
Vastused kahele esimesele küsimusele olid jaatavad, kolmandale aga eitav ja 
vastav kord tunnistati põhiseadusvastaseks. 

Kohtuotsusest huvitavamad olid tavapäraselt eriarvamused, kus 
kuueteistkümnest riigikohtunikust kümme arutlesid viies eriarvamuses 
õigusemõistmise rolli üle registriasjades, aga leides ka, et ühetaoline 
aastaaruande esitamise kohustus võib riivata ühinemisvabadust. Iseäranis, 
kui tegu on organisatsioonidega, mille tegevuse või rahaasjade suhtes puudub 
avalik huvi. Kohtunike arvamusi jagas ühinguõiguse revisjoni toimkond ja 
pakkus lahendusi erandite kehtestamiseks, et vältida registrist kustutamist.12

Kohtusse ei jõudnud patendibüroo abil poeketi Prisma poolt esitatud 
ähvardus13 kanade heaolu eest seisnud ühingu Nähtamatud Loomad 
vastu, mida võib pidada aeg-ajalt ettetulevaks vaigistuskaebuseks.14 Poole 

10 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 13. 09 2017. määrus nr 2-16-17452.
11 Riigikohtu üldkogu 2. 10 2018 otsus nr 2-17-10423.
12 Justiitsministeerium. 2019. Ühinguõiguse revisjon.
13 Joost, M. 2019. Prisma ähvardab loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad kohtusse kaevata, 

Postimees Tarbija, 30.01.2019.
14 Vikipeedia. 2019. Vaigistuskaebus. 

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=221715362
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=234982166
https://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/oiguspoliitika/parem-oigusloome/parema-oigusloome-programmi-ettevalmistavad
https://tarbija24.postimees.ee/6511635/prisma-ahvardab-loomakaitseorganisatsiooni-nahtamatud-loomad-kohtusse-kaevata1
https://et.wikipedia.org/wiki/Vaigistuskaebus
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aasta pärast teatas Prisma välismaine emafirma, et kogu grupp loobub 
puurikanamunade müügist.15

Edutu oli ka teine vaigistuskaebuse tunnustega, SA Perekonna ja Traditsiooni 
Kaitseks esitatud avaldus Andmekaitse Inspektsioonile, et vaenukõnest 
teavitamise rakendus UNI-FORM rikub isikuandmete kaitse reegleid, sest 
vaenajate andmeid töödeldakse tagaselja. Väärteomenetlus lõpetati, kui 
inspektsioon isikuandmete töötlemise nõuete rikkumisi ei tuvastanud.16 

Statistika ja uuringud

2019. aastal valmisid kaks Siseministeeriumi tellitud mahukat uuringut 
vabatahtlikus tegevuses osalemisest17 ja kodanikuühiskonna arengukava 
mõjudest.18 Olulisi või uusi suundumusi viimasest viiest aastast ei tuvastatud 
kummaski, mõnevõrra seletas näitajate muutusi parem metoodika. Jätkuvad 
suundumused, kus ühinemisvabadus on üha vähem institutsionaalne, ehk 
siis MTÜ-dega ühinemise või püsivabatahtlikuks olemise asemel eelistatakse 
ajutisi, ühekordseid või mitteformaalseid tegevusi. 

Positiivsena osaleb ligi pool elanikkonnast vabatahtlikus tegevuses ning 
valitsuse poolt kodanikuühiskonna arendamiseks tehtavaga ollakse üldjoontes 
rahul. Vabaühenduste võimekus oluliselt muutunud ei ole, maastikku 
iseloomustab endiselt suur killustumine ligi 23  000 registreeritud ühingu 
vahel.19

Lootustandvad ja head tavad

Kui ülal sai valitsus kriitikat eraraha ühiskonnaasjadesse kaasamise vähese 
soodustamise eest, lõid ettevõtjad 2018. aastal koos Heateo Sihtasutusega 
kaks erakapitalil põhinevat toetusfondi (avastades muuhulgas, et nende panus 

15 Prismamarket. 2019. S-Grupp loobub järk-järgult puurikanade munade müümisest, 26.07.2019.
16 Andmekaitse Inspektsioon. 2018. 2.2.-6/17/2378, 18.04.2018.
17 Käger, M jt. 2019. Vabatahtlikus tegevuses osalemise uuring 2018, Balti Uuringute Instituut.
18 Rikmann, E jt. 2019. Kodanikuühiskonna arengukava mõjude vahehindamine, Tallinna Ülikool, Balti 

Uuringute Instituut, Turu-uuringute AS 2019.
19 Äriregister ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste register tegevusalati seisuga 01.09.2019.

https://www.prismamarket.ee/blog/post/s-grupp-loobub-jark-jargult-puurikanade-munade-muumisest
https://adr.rik.ee/aki/dokument/5694755
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Uuringud/Kodanikuyhiskond/2019_vabatahtlik_tegevus.pdf
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Uuringud/Kodanikuyhiskond/2019_kodanikuuhiskonna_arengukava_mojude_vahehindamine.pdf
https://www2.rik.ee/rikstatfailid/failid/tabel.php?url=19_09tg.html
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võidakse karmide piirangute tõttu maksustada). Haridusfondi20 mahuks sai 
miljon eurot ja mõjufondil21 pool miljonit, mõlemad peaksid tegutsema kolm 
aastat. 

Viieks aastaks avanes 2019. aasta suvel järjekordne Euroopa Majanduspiirkonna 
raha, mis seekord Aktiivsete Kodanike Fondi nime all jagab vabaühendustele 
nii tegevuseks kui ka võimekuse tõstmiseks 3,3 miljonit eurot.22 Ajutiselt 
pakub fond leevendust Kodanikuühiskonna Sihtkapitali pidevalt vähenevale 
eelarvele.

Olulisemad avalikud arutelud

Kodanikuaktiivsus oli aruandeperioodil endiselt nähtav ja avaldus suures osas 
protestidena. Jätkusid emotsionaalsevõitu arutelud nii metsanduspoliitika, 
Rail Balticu, Reidi tee kui eriti jõuliselt kavandatud tselluloositehase vastu. 
Viimast peeti lausa maamärgiks Eesti kodanikuaktivismi ajaloos,23 ent 
sarnaseid tähelepanekuid kodanikuühiskonna ärkamise aasta kohta tehakse 
ikka ja jälle: näiteks 2012. aastat seoses reformierakonna rahastamisskandaalist 
alguse saanud sündmustejadaga24 või 2006. aastat, mida Toomas Hendrik 
Ilvese presidendiksvalimise tõttu võrreldi uue laulva revolutsiooniga.25

Kogunemisvabadus on Eestis jätkuvalt hästi kaitstud ja seda sisustatakse 
agaralt. 2019. aastal tekkis valimiste järel mitmeid uusi kodanikuliikumisi 
nagu Kõigi Eesti, Jah vabadusele, ei valedele või Stenbocki hommikud, kes 
korraldasid ühekordseid või suisa iganädalasi proteste populistliku valitsuse 
vastu. Kõrgemat tähelepanu sai rahvusvahelise laine harjal kliimateema, 
kus meilgi aktiveerusid noored Fridays for Future egiidi all iganädalaste 
kliimastreikide korraldamisega eri linnades.26 Esmakordselt toimusid marsid 
naiste ja teaduse toetuseks.

20 Heateo Haridusfond.
21 Heateo Mõjufond.
22 Active Citizens Fund Eestis.
23 Kruup, K. 2019. Kodanikuühiskond tselluloosisõjas, Müürileht, 11.02.2019.
24 Rammo, A. Kogunemis- ja ühinemisvabadus, Inimõigused Eestis 2012, Eesti Inimõiguste Keskus. 
25 Delfi. 2006. Laulev revolutsioon Ilvese toetuseks, 12.09.2006.
26 Parksepp, A. 2019. Kliimastreik jõuab Eestisse. Reedel lähevad noored kooli asemel tänavale, Delfi, 

12.03.2019.

https://www.heategu.ee/haridusfond
https://www.heategu.ee/mojufond
https://acf.ee/
https://www.muurileht.ee/kodanikuuhiskond-tselluloosisojas/
https://humanrights.ee/teemad/inimoigused-eestis/inimoiguste-aruanne/inimoigused-eestis-2012/kogunemis-ja-uhinemisvabadus/
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/laulev-revolutsioon-ilvese-toetuseks?id=13832969
https://epl.delfi.ee/eesti/kliimastreik-jouab-eestisse-reedel-lahevad-noored-kooli-asemel-tanavale?id=85573269
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Inimõigustega tegelevate vabaühenduste seas hoiab ärevust ülal 2019. aasta 
valimiste ajast koalitsiooni kaasatud Eesti Rahvuskonservatiivne Erakond 
(EKRE). Partei varemgi välja öeldud nõudmisi lõpetada inimõiguste 
valdkonna MTÜ-de rahastamine hakkas vabakond pisut tõsisemalt võtma.27 
Kummatigi pole peale katse Rakvere volikogus28 (vt „Juhtumikirjeldust“) 
rohkem samme astutud, kuigi ähvardustega on esinenud lisaks erakonna 
esimehele ka Riigikogu esimees29 ja EKRE fraktsiooni aseesimees.30 2019. 
aasta sügisel vallandus arutelu uue hooga, kui algas ilmselt koordineeritud 
kampaania, mille sõnumeid asusid toetama ka Isamaa ministrid.31

Suundumused ja tulevikuvaade

Mõistagi on iga protest kutsunud esile ka vastureaktsioone, teise leeri 
miitinguid, nii et nn kaevikusõdade lõppu näha ei ole. Pigem võitlusväli üha 
laieneb ning avalik võim ja ärisektor peavad leidma uusi ja nutikaid viise 
avaliku arutelu pidamiseks, et üldse midagi kuhugi ehitada või suuremaid 
reforme teha saaks. Mainitud tselluloositehase kõrval on kogukondi 
aktiveerunud kõikvõimalikud uued objektid, iseäranis süstlavahetuspunk-
tide või erihooldekodude asukohad, mille järjekindel ja ilmselt teadmatusest 
ja hirmudest32 tulenev tõrjumine naabrite poolt paljudes Eesti linnades võib 
tekitada ühiskonnas uusi probleeme.33

Küllap seisavad kirglikud arutelud ees ka ametisoleva valitsuse ideede üle 
otsedemokraatia võimalusi laiendada: valitsuse tegevusprogrammis on lubatud 

27 Olup, N-M. 2019. Mart Helme: feministeerium ja teised valitsusvälised organisatsioonid tegelegu oma 
rahaasjadega ise, Postimees, 28.03.2019.

28 Ojaperv, A. 2019. Volikogu täitis kohtu otsuse ja toetab Festhearti rahaliselt, Virumaa Teataja, 30.08.2019.
29 Postimees. 2019. Riigikogu esimees Henn Põlluaas ründas Postimeest ja inimõiguslast, juhtkiri, 

07.04.2019.
30 Adamson, S. 2019. Helle-Moonika Helme: LGBT ühingu rahastamine ei ole kindlasti prioriteet, Delfi, 

06.09.2019.
31 Nagel, L. 2019. Rahvastikuminister Riina Solman mõistab Varro Vooglaiu pahameelt LGBT ühingu toetuse 

osas: riigipoolne rahastus on paigast ära, Delfi, 11.10.2019.
32 Väli, K. 2018. Kuidas möödus Sitsi süstlapunkti 365 päeva? Kas sealtkandi elanike hirm oli asjatu?, 

Õhtuleht, 27.09.2018.
33 Sepper, M-L. 2019. Kui puudevaenulikkusest saab kuritegu, Sirp, 14.06.2019.

https://www.postimees.ee/6556604/mart-helme-feministeerium-ja-teised-valitsusvalised-organisatsioonid-tegelegu-oma-rahaasjadega-ise
https://www.postimees.ee/6556604/mart-helme-feministeerium-ja-teised-valitsusvalised-organisatsioonid-tegelegu-oma-rahaasjadega-ise
https://virumaateataja.postimees.ee/6766131/volikogu-taitis-kohtu-otsuse-ja-toetab-festhearti-rahaliselt
https://poliitika.postimees.ee/6563608/riigikogu-esimees-henn-polluaas-rundas-postimeest-ja-inimoiguslast
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/helle-moonika-helme-lgbt-uhingu-rahastamine-ei-ole-kindlasti-prioriteet?id=87359601
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/rahvastikuminister-riina-solman-moistab-varro-vooglaiu-pahameelt-lgbt-uhingu-toetuse-osas-riigipoolne-rahastus-on-paigast-ara?id=87724837
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/rahvastikuminister-riina-solman-moistab-varro-vooglaiu-pahameelt-lgbt-uhingu-toetuse-osas-riigipoolne-rahastus-on-paigast-ara?id=87724837
https://www.ohtuleht.ee/899281/kuidas-moodus-sitsi-sustlapunkti-365-paeva-kas-sealtkandi-elanike-hirm-oli-asjatu
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/kui-puudevaenulikkusest-saab-kuritegu/
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põhiseaduse muutmise kaudu tulevikus rohkem rahvahääletusi kasutada,34 
mille halvim tulevikustsenaarium võib olla populistlik autoritarism.35

Juhtumikirjeldus

2019. aasta suvel jõustusid kaks halduskohtu lahendit, milles ühes 
tunnistati õigusvastaseks Rakvere linnavolikogu 2018. aasta otsus jätta 
rahuldamata MTÜ Sevenbow rahataotlus kultuurikomisjoni otsustatud 
määras; ja teises tühistati 2019. aasta otsus, kohustades linna taotlust 
rahuldama.36 Mõlemad vaidlused olid sarnastel asjaoludel: LGBTI+ 
filmifestivali taotlusi hindas kultuurikomisjon kõrgelt, ent volikogu 
vähendas summasid omatahtsi, milleks tal enda kehtestatud korra 
järgi kaalutlusõigust polnud. Rakvere linn otsuseid edasi ei kaevanud, 
ent volikogus Festhearti vastu enim sõna võtnud liige lubas kultuuri- 
ja spordiürituste korda muuta viisil, mis lubaks volikogul edaspidi 
kultuurikomisjoni ettepanekust mööda minna.37 Juhtum on teadaolevalt 
esmakordne, kus haldusotsus on mõjutatud LGBT vaenust. Põhiseaduses 
sätestatud diskrimineerimiskeelu rikkumist kohus siiski ei käsitlenud.

Soovitused
 } Viia kaasamise, osalemise ja poliitikakujundamise läbipaistvuse 

edendamiseks ellu avatud valitsemise partnerluse tegevuskavas 
arendatud õigusloome tõhustamise projekt.38

 } Analüüsida demokraatia seisu kohalikes omavalitsuses nii kaasamise 
kui ka rahastamise poolelt ja vajadusel pakkuda tuge.

 } Teha avaandmetena kättesaadavaks valitsuse poolt kogutav info (sh 
Registrite ja Infosüsteemide Keskuse oma), et muuta valitsemine 
läbipaistvamaks ja luua andmetele lisandväärtust.

 } Jõulisemalt soodustada annetamist ja filantroopiat maksupoliitikaga. 

34 Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2019-23.
35 Saarts, T. 2019. Esindusdemokraatia 21. sajandil – hääbumine või teisenemine?, Vikerkaar.
36 Grossthal, K. 2019. Jõustusid Festheart filmifestivali kohtuotsused, Inimõiguste Keskus, 24.07.2019.
37 Ojaperv, A. 2019. Volikogu täitis kohtu otsuse ja toetab Festhearti rahaliselt, Virumaa Teataja, 30.08.2019.
38 Riigikantselei. 2019. Õigusloome tõhustamine, 27.03.2019.

https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/valitsus/RataseIIvalitsus/vabariigi_valitsuse_tegevusprogramm_2019-2023.pdf
https://www.vikerkaar.ee/archives/24033
https://humanrights.ee/2019/07/joustusid-festheart-filmifestivali-kohtuotsused/
https://virumaateataja.postimees.ee/6766131/volikogu-taitis-kohtu-otsuse-ja-toetab-festhearti-rahaliselt
https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/2019_04_01_oigusloome_projekt.pdf
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PEATÜKK 6

Diskrimineerimise keeld

=

Võtmeteemad:
 } Võrdse kohtlemise seaduse muutmine luhtus ning kõigile 

vähemustele ei ole jätkuvalt seadusega tagatud ühetaolist kaitset. 
 } Nimeseaduse eelnõu ei vasta suures osas inimõiguste põhimõtetele.
 } Eurobaromeetri diskrimineerimisvaldkonna avaliku arvamuse 

uuring näitab, et Eesti inimesed on viimastel aastatel muutunud 
oluliselt sallivamaks.

Poliitilised arengusuunad

2019. aasta 3. märtsil toimusid riigikogu valimised, mille võitis Reformierakond. 
Uue valitsuse moodustasid teise, kolmanda ja neljanda tulemuse teinud 
Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ja Isamaa. 
Peaministrina jätkas eelmisegi valitsuse juht Jüri Ratas. Koalitsioonileppes 
soovitakse vähendada sotsiaalset ebavõrdsust ning siseturvalisuse peatükis on 
lubadus tagada inimeste põhiõiguste ja -vabaduste võrdne ning tõhus kaitse. 
Samas plaanitakse 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste ajal 
läbi viia rahvahääletus põhiseaduse täienduse kohta, mis määratleks abielu 

 olukord jäi samaks
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mehe ja naise vahelise liiduna.1 Sellisel sammul on omad murekohad, näiteks 
on oht, et suureneb negatiivne suhtumine seksuaalvähemustesse2 ning lisaks 
on demokraatlike riikide loomulik osa vähemuste kaitse, mistõttu inimõigusi 
austavas riigis neid üldjuhul rahvahääletustega ei reguleerita.3  

Seadusandlikud arengusuunad

Eelnevad valitsused on korduvalt arutanud vajadust muuta võrdse kohtlemise 
seadust (VõrdKS) selliselt, et see tagaks kõigile vähemusgruppidele ühesuguse 
kaitse kõigis eluvaldkondades. 2017. aasta augustis saatiski tollane tervise- 
ja tööminister Jevgeni Ossinovski kooskõlastusele VõrdKS-i muutmise 
seaduse eelnõu ja seletuskirja, et laiendada seaduse kohaldamisala. Kehtiv 
VõrdKS pakub kaitset diskrimineerimise eest rahvuse (etnilise kuuluvuse), 
rassi või nahavärvuse tõttu pea kõigis eluvaldkondades, kuid usutunnistuse 
või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse tunnuste alusel 
üksnes töövaldkonnas. Seega on seaduses erinevate vähemuste õiguskaitsel 
hierarhia, mis ei ole muuhulgas kooskõlas põhiseaduses sisalduva võrdse 
kohtlemise põhimõttega. Seaduseelnõu eesmärgiks oli tagada võrdsed 
võimalused õiguskaitse saamisel kõigile vähemustele ja laiendada VõrdKS-i 
kohaldamisala.4 Nimetatud vastuolule põhiseadusega on korduvalt 
tähelepanu juhtinud ka Eesti Inimõiguste Keskus ja keskuse koordineeritav 
võrdse kohtlemise võrgustik.5 

Enamus ministeeriume ja vabaühendusi toetasid aastatel 2017–2018 toimunud 
kooskõlastuse jooksul VõrdKS-i muutmist ja diskrimineerimise astmelisuse 
kaotamist. Justiitsministeerium ei soovinud seaduse kohaldamisala 
laiendamist, samuti ei toetanud eelnõud Eesti Naisteühenduste Ümarlaud. 
Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) leidis, et kavandatavad muudatused sisaldavad 

1 Vabariigi Valitsus. 2019. Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ning Isamaa Erakonna 
valitsusliidu aluspõhimõtted 2019-2023.

2 Eesti Inimõiguste Keskuse 2019. aasta riigikogu valimiste valmisprogrammide analüüs. 
3 Madise, Ü. 2019. seisukohta. Ülle Madise: üldiselt leitakse, et inimõigustega seonduvat rahvahääletusele ei 

peaks panema.
4 Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus (2017) Eelnõude infosüsteem, toimiku number: 17-0909  
5 Eesti Inimõiguste Keskus. 2017. Arvamus võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu ja 

seletuskirja kohta.

https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/pictures/eesmargid/eesti_keskerakonna_eesti_konservatiivse_rahvaerakonna_ning_isamaa_erakonna_valitsusliidu_aluspohimotted_2019-2023.pdf%20(8.04.2019)
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/pictures/eesmargid/eesti_keskerakonna_eesti_konservatiivse_rahvaerakonna_ning_isamaa_erakonna_valitsusliidu_aluspohimotted_2019-2023.pdf%20(8.04.2019)
https://humanrights.ee/2019/02/erakondade-valimisprogrammid-inimoiguste-vaates/
https://www.err.ee/521723/ulle-madise-uldiselt-leitakse-et-inimoigustega-seonduvat-rahvahaaletusele-ei-peaks-panema
https://www.err.ee/521723/ulle-madise-uldiselt-leitakse-et-inimoigustega-seonduvat-rahvahaaletusele-ei-peaks-panema
https://humanrights.ee/2017/08/arvamus-vordse-kohtlemise-seaduse-muutmise-seaduse-eelnou-ja-seletuskirja-kohta/
https://humanrights.ee/2017/08/arvamus-vordse-kohtlemise-seaduse-muutmise-seaduse-eelnou-ja-seletuskirja-kohta/
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nõudeid, mis ei ole põhiseadusliku usuvabaduse tagamisega kooskõlas. 
Eraldi toodi välja võimalikud olukorrad, mis puudutavad diskrimineerimist 
seksuaalse sättumuse tõttu, aga ka usutunnistuse või veendumuste alusel. 
EKN lisas, et nende veendumuse kohaselt peab nii usulisel ühendusel, sellega 
seotud organisatsioonil kui ka usulise ühenduse liikmel säilima õigus otsustada 
oma vara kasutamise ja kasutada andmise üle, lähtuvalt nendest põhimõtetest 
ja tõekspidamistest, mis neil on.6 Täna on VõrdKS-i tõttu sisuliselt olukord, 
kus teenuse pakkuja (nt bürooruumi rendile andja) võib keelduda teenuse 
osutamisest üksnes näiteks inimese seksuaalse sättumuse tõttu, seaduseelnõu 
oleks sellise diskrimineeriva olukorra kaotanud.

2018. aasta 28. mail esitati eelnõu Vabariigi Valitsuse istungile, kuid 2019. 
aasta 21. veebruaril lõpetas Riigikantselei eelnõu menetlemise tulenevalt 
asjaolust, et lõppesid Riigikogu XIII koosseisu istungid.7 Seega on Eestis 
võrdse kohtlemise valdkonnas endiselt olukord, kus kõigile vähemustele ei 
ole seadusega tagatud ühetaolist kaitset. 

2019. aasta suvel saatis siseministeerium kooskõlastusringile uue ja pikalt 
ettevalmistamisel olnud nimeseaduse eelnõu. Seaduseelnõu eesmärk on 
koostajate sõnul soov saavutada selgem, arusaadavam ja lihtsamini rakendatav 
nimeseadus, milles on arvestatud ühiskonnas viimastel aastatel aset leidnud 
muudatustega. Muuhulgas selgitatakse, et sisserände suurenemine ja inimeste 
vaba liikumine on toonud eri kultuuriruumist Eestisse palju välisriigi 
kodanikke, kuid kehtiva seadusega ei ole kaetud olukorrad, mis arvestaksid 
nende inimeste tausta või päritoluriigi eripära.8 

Eelnõu kogus vabaühenduste ja riiklike institutsioonide poolt omajagu 
kriitikat. Sotsiaalministeerium leidis, et eelnõus ei ole arvestatud samasooliste 
paaride huvidega. Täpsemalt soovitab Sotsiaalministeerium eelnõud läbivalt 
muuta järgides kooseluseadusega antud võimalusi ka nimeseaduse muutmisel 
ning arvestades samasooliste paaride ja nende peredes kasvavate lastega. 

6 Eelnõude infosüsteem. 2017. Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus, toimiku number: 17-0909  
7 Ibid.
8 Eelnõue infosüsteem. 2019. Nimeseadus, toimiku number: 19-0616.
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Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta puudutas 
eelnõus sisalduvat nõuet, et eesnimi peab vastama inimese soole. Volinik 
selgitas, et Eesti nimetraditsioonis ei pea nimi soole viitama. Eesti Lastekaitse 
Liit juhib oma arvamuses tähelepanu asjaolule, et eelnõus kasutatav termin 
„Eesti nimetraditsioon“ tekitab ebaselgust, seda pole eelnõus ega selle 
seletuskirjas defineeritud. Samuti tuletab liit seadusandjatele meelde, et õigus 
valida oma lapsele eesnimi ja perekonnanimi kuulub vanemate eraelu sfääri.9  

Eesti Inimõiguste Keskuse seisukoht on, et uus nimeseadus ei vasta suures osas 
inimõiguste põhimõtetele, sest üldtunnustatud põhimõttena on kaasaegsetes 
demokraatlikes ühiskondades inimese identiteet, sh tema rahvus- või 
usukuuluvus, soo- või seksuaalne identiteet ja muud identiteedi osad eelkõige 
inimese enda defineerida. Keskus selgitab rahvastikuminister Riina Solmanile 
saadetud arvamuses, et selline inimõigustepõhine lähenemine on vajalik ka 
nimede valdkonna reguleerimisel, kuid seda ei järgi menetluses olev uus 
seadus.10

Valdkondlikud institutsioonid, statistika ja uuringud 

Võrdõigusvoliniku töös vaadeldaval perioodil olulisi muudatusi ei toimunud.  
Sõltumatu ja erapooletu ametiisikuna nõustab ja abistab volinik inimesi, kes 
kahtlustavad diskrimineerimist. 2018. aastal oli voliniku poole pöördumiste 
arv 304. Neist 137 pöördumist oli seotud soo tunnusega, 28 pöördumist puude 
valdkonnast, 30 pöördumist seotud vanusega, 25 pöördumist puudutasid 
rahvuse ja etnilise kuuluvuse tunnust ning ülejäänud juhtudel oli konkreetse 
tunnusega seotud pöördumisi alla kümne, 61 pöördumist ei kuulunud 
voliniku pädevusse.11

Õiguskantsleri viimasel aruandeaastal (2018. aasta 1. septembrist kuni 
2019. aasta 31. augustini) saadeti õiguskantslerile 20 avaldust, milles 
inimesed kaebasid diskrimineerimise üle. Seitse pöördumist puudutasid 

9 Koppel, K. 2019. Solmani plaan nimede andmisele piiranguid seada sai mitmelt liidult kriitikat. 
10 Eesti Inimõiguste Keskus. 2019. Nimeseaduse eelnõu: põhiseadusega vastuolus, ülereguleeriv, tarbetult 

kitsendav. 
11 Võrdsete võimaluste volinik ja kantselei. 2019. 2018. aasta aruanne riigikogu Põhiseaduskomisjonile. 

https://www.err.ee/963726/solmani-plaan-nimede-andmisele-piiranguid-seada-sai-mitmelt-liidult-kriitikat
https://humanrights.ee/2019/07/nimeseaduse-eelnou-pohiseadusega-vastuolus-ulereguleeriv-tarbetult-kitsendav
https://humanrights.ee/2019/07/nimeseaduse-eelnou-pohiseadusega-vastuolus-ulereguleeriv-tarbetult-kitsendav
https://humanrights.ee/2019/07/nimeseaduse-eelnou-pohiseadusega-vastuolus-ulereguleeriv-tarbetult-kitsendav
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erinevat kohtlemist puude, kolm vanuse, kaks seksuaalse sättumuse, kaks 
keele, rahvuse ja kodakondsuse ning üks päritolu põhjal. Näiteks puudutas 
üks pöördumine politseinike ja vanuse teemat. Politsei ja piirivalve seadus 
kehtestab, et politseiteenistuses võib spetsialistina töötada kuni 55-aastaseks 
saamiseni ning juhina kuni 60-aastaseks saamiseni. Õiguskantsler leidis, 
et hoolimata seaduse sõnastusest ei tohiks politseiametnikku vabastada 
üksnes vanuse ületamise tõttu, sest seadust kohaldades tuleb järgida võrdse 
kohtlemise põhimõtet. Otsustamisel tuleb lähtuda eelkõige asjaolust, kas 
isik vastab seadusega politseiametnikule kehtestatud füüsilise ja vaimse 
võimekuse nõuetele.12

Üle Eesti asuvad töövaidluskomisjonid lahendavad tööandja ja töötaja 
töösuhtes tekkinud vaidlusi esitatud nõude raames. Muuhulgas võib 
töövaidluse põhjus olla töötaja ebavõrdne kohtlemine ehk diskrimineerimine. 
2018. aasta 1. jaanuarist hakkas kehtima uus töövaidluse lahendamise 
seadus ja kadus varem kehtinud rahalise nõude piirmäär (mis oli 10 000 
eurot). Nimetatud muudatus võimaldas ühes diskrimineerimisega seotud 
vaidluses mõista töövaidluskomisjonil välja hüvitisena 118 000 eurot. 
Töövaidluskomisjoni otsus pole veel jõustunud, vaidlus jätkub kohtus.13 

2018. aastal lahendasid töövaidluskomisjonid kokku üle Eesti 19 
töövaidlusavaldust, milles käsitleti otseselt või muu hulgas diskrimineerimise 
või töökiusamisega seotud teemasid. Aasta varem oli avaldusi olnud 26. 
Kõige enam, ehk 8 töövaidluses sooviti 2018. aastal komisjonilt töökiusamise 
tuvastamist. Kolmel juhul oli teemaks seksuaalne ahistamine töökeskkonnas, 
kahel juhul puudutas avaldus inimese vähenenud töövõimet, kolmel korral 
pöörduti komisjoni poole seoses diskrimineerimisega perekondlikel 
põhjustel ja ühel korral seoses töötaja seksuaalse sättumusega. Kahel juhul 
ei olnud avalduses välja toodud, milles täpselt ebavõrdne kohtlemine seisnes. 
Enamikul juhtudel ei tuvastanud töövaidluskomisjonid diskrimineerimist.14 

12 Õiguskantsler. 2019. Õiguskantsleri aastaülevaade 2018/2019.
13 Ibid.
14 Tööinspektsioon. 2019. Töövaidluskomisjoni menetluses olnud ebavõrdse kohtlemisega seotud 

töövaidlusasjad.

https://www.oiguskantsler.ee/ylevaade2019/
https://www.ti.ee/est/teavitustegevus-statistika/statistika/toovaidlused/
https://www.ti.ee/est/teavitustegevus-statistika/statistika/toovaidlused/


74

INIMÕIGUSES EESTIS
2020

Diskrimineerimise 
keeld

2019. aasta sügisel avaldati Eurobaromeetri diskrimineerimisvaldkonna 
avaliku arvamuse uuring. Eesti puhul hakkab võrdluses Euroopa keskmisega 
eriti silma inimeste arvamus, et meil ei ole diskrimineerimine laialdane 
probleem. Nii näiteks leiab 61% eurooplastest, et nende riigis on romade 
diskrimineerimine levinud, kuid Eestis on vastav number 23%. Suured 
käärid Euroopa keskmisega on ka usust või tõekspidamisest tuleneva 
diskrimineerimise tajumisel. Euroopa keskmisena on 47% inimesi arvamusel, 
et selline diskrimineerimine on levinud, kuid Eestis on sama number vaid 
17%, ehk siis usupõhist diskrimineerimist peetakse pigem harvaks nähtuseks. 

Positiivse arenguna võib samas välja tuua asjaolu, et võrreldes sama uuringu 
2015. aasta tulemustega on eestlased nelja aastaga oluliselt sallivamaks 
muutunud. Nii näiteks vastas neli aastat tagasi küsimusele, kui mugavalt 
tunned end, kui kõrgeimal valitaval ametikohal oleks teise etnilise taustaga 
inimene, toona „mugavalt“ vaid 30% küsitletutest, nüüd 53%. Suur samm 
aktsepteerimise suunas on toimunud sama küsimuse vastustega veel paljude 
gruppide suhtes. Näiteks vastas sel aastal 82% vastanutest, et tunnevad end 
mugavalt, kui kõrgel poliitilisel kohal on naine, neli aastat tagasi oli sama 
number vaid 57%, mis jäi Euroopa keskmisest kaugele maha. Nii suurt kasvu 
või ehk selgitada asjaoluga, et 2015. aastal ütles 33% vastanutest, et neil on 
ükskõik, kuid sel aastal oli nende arv üksnes 8%. 

Eurobaromeetri kohaselt aktsepteeritakse üha enam ka erinevusi 
töökeskkonnas, küsimusele „Kui mugavalt end tunneksite, kui üks kolleegidest 
oleks puudega“ vastas neli aastat tagasi „mugavalt“ 40% inimestest, aga sel 
aastal juba 75%. Mustanahalise kolleegiga koostöötamine oli 2015. aastal 
mugav 43-le protsendile vastanutest, sel aastal oli see number aga juba 
58%. Märkimisväärselt on tõusnud ka sallivus geide ja lesbide vastu, 2015. 
aastal tundis end sellesse gruppi kuuluva inimese kolleegina mugavalt 34% 
vastanutest, sel aastal oli aga vastav number 52%.15 

15 Eurobaromeeter. 2019. Diskrimineerimine Euroopa Liidus.

http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2251_91_4_493_ENG
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Kohtupraktika 

Festheart on alates 2017. aasta oktoobrist peamiselt Rakveres toimuv Eesti 
esimene seksuaal- ja soovähemuste teemale keskenduv filmifestival, kus lisaks 
temaatilistele filmidele toimuvad arutelud erinevatel  LGBTI kogukonda 
puudutavatel teemadel. Festhearti filmifestivali rahastatakse piletitulust, 
annetustest ja projektirahastustest. Rakvere linnavalitsus toetab linnas 
toimuvaid kultuurisündmusi avaliku projektikonkursi kaudu ning Festheart 
esitas oma projekti konkursile nii 2018. kui 2019. aastal. Vastavalt Rakvere 
linna enda kehtestatud reeglitele kaalub linna kultuurikomisjon iga esitatud 
taotlust ja esitab oma otsuse volikogule kinnitamiseks. Komisjon hindas 
filmifestivali taotlust mõlemal aastal toetuse vääriliseks ja edastas kehtiva 
korra kohaselt volikogule. Volikogu samas vähendas toetust Festhearti 
läbiviimiseks, olles samas kinnitanud kõik ülejäänud kultuurikomisjoni 
otsused teiste taotlejate suhtes. 

Filmifestivali korraldaja MTÜ Sevenbow leidis, et tegu on ebaseaduslike ja 
diskrimineerivate otsusega ning kaebas mõlemal aastal volikogu otsused 
kohtusse. Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja tegi Sevenbow suhtes 
positiivsed lahendid ja tõdes et tegu oli õigusvastaste otsustega. Kohus selgitas, 
et Rakvere linnavolikogu on oma ainupädevust kasutades ise otsustanud 
kehtestada korra, mis näeb volikogu kultuurikomisjonile ette olulise rolli 
kultuuriürituste ja -projektide toetamise taotluste hindamisel. Seetõttu ei ole 
volikogul õigust meelevaldselt kõrvale kalduda kultuurikomisjoni esitatud 
otsusest. Samuti tuletas kohus meelde, et ka Riigikohtu halduskolleegium 
on toonitanud, et demokraatlikult valitud esinduskogu ei või otsuseid teha 
meelevaldselt ja erapoolikult, vaid valikud peavad lähtuma ratsionaalsetest 
argumentidest. Rakvere linn ei kaevanud halduskohtu otsuseid edasi ja need 
jõustusid.16

16 Detailsemalt saab mõlema kohtuvaidluse ja lahenditega tutvuda Eesti Inimõiguste Keskuse kodulehel 

https://humanrights.ee/kaasused/lgbti-filmifestival-festheart/
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Suundumused

Võrdse kohtlemise valdkonna hetkeseisu iseloomustab eelkõige paigalseis. 
VõrdKS ei taga ikka veel õiguskaitse saamisel võrdseid võimalusi kõigile 
vähemustele, pannes eriti haavatavasse olukorda inimesed, kes kogevad 
diskrimineerimist usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või 
seksuaalse sättumuse tunnuse alusel väljaspool töövaldkonda. Sotsiaalminister 
Tanel Kiik on öelnud, et paljud võrdse kohtlemise valdkonna seadusesätted või 
põhimõtted on ajast maha jäänud ning võrdse kohtlemise seaduse muutmise 
ettepanek tuuakse ilmselt taaskord valitsuse lauale.17

Samas ei ole tänases valitsuses võrdse kohtlemise valdkonnas reaalset 
edasiminekut näha ning koalitsioonipartnerite varasemad seisukohad 
võivad saada takistuseks ka uutele VõrdKS-i muutmiskatsetele. Aastatel 
2017-2018 toimunud VõrdKS-i eelnõu kooskõlastuse jooksul ei toetanud 
tollane justiitsminister ja tänane välisminister Urmas Reinsalu erakonnast 
Isamaa täielikku diskimineerimise astmelisuse kaotamist seadusest.18 Võrdse 
kohtlemise tagamine vähemustele ei ole seni olnud ka Eesti Konservatiivse 
Rahvaerakonna fookuses, nende valmisprogramm sisaldas pigem mitmeid 
lubadusi, mis ei ole inimõiguste põhimõtete ja vähemuste kaitsega kooskõlas.19 
Kogu olukorda pingestab lisaks ka osade poliitikute ja erakondade vähemuste 
vastu suunatud vaenulik retoorika, seega ei ole valdkonna tulevikuväljavaated 
positiivsete arengute suhtes paljulubavad. 

Juhtumiaruanne

2019. aasta märtsis leidis Tallinna kesklinnas avalikus ruumis aset 
intsident, kus Eesti pearabi Shmuel Kot oli lastega teel sünagoogi sabati 
jumalateenistusele. Teda kõnetas eesti keelt kõnelev võõras meesterahvas, 
kes muuhulgas ütles rabile: „Mida sa juut vahid, ahju lähed.“ 
Munitsipaalpolitsei selgitas, et pearabit puudutanud intsident leidis 

17 Viik, K. Tanel Kiik. 2019. Riigi roll on inimesi võrdselt kaitsta ja igakülgselt vaenukõnet taunida.
18 Eelnõude infosüsteem. 2017. Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus, toimiku number: 19-0616
19 Eesti Inimõiguste Keskuse 2019. aasta riigikogu valimiste valmisprogrammide analüüs. 

https://feministeerium.ee/tanel-kiik-riigi-roll-on-inimesi-vordselt-kaitsta-ja-igakulgselt-vaenukonet-taunida/
https://humanrights.ee/2019/02/erakondade-valimisprogrammid-inimoiguste-vaates/%20(
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aset olukorras, kus munitsipaalpolitsei viis piletita sõitnud noormehe 
trammist maha, et talle trahvi vormistada. Sama intsidendi jooksul 
mööduski munitsipaalpolitsei bussist pearabi koos lastega ja leidis aset 
rabi verbaalne rünnak. Politsei alustas menetlust karistusseadustiku 
paragrahvi järgi, mis käsitleb vaenu õhutamist.20 Harju maakohus mõistis 
mehe siiski süüdi karistusseadustiku paragrahvi 262 alusel, mis käsitleb 
avaliku korra rikkumist ning määras karistuseks kaheksa päeva aresti.21

Soovitused
 } Võtta vastu võrdse kohtlemise seaduse muudatused, millega kaotatakse 

erisused erinevate aluste vahel.
 } Pöörata riiklikult senisest enam tähelepanu võimalikele 

diskrimineerimisjuhtumitele avalikkusele pakutavate kaupade ja 
teenuste valdkonnas, kuna võrdse kohtlemise seadus ei kaitse selles 
valdkonnas kõiki vähemusi diskrimineerimise eest.

 } Arvestada uues nimeseaduses inimõigustepõhise lähenemisega, 
eelkõige võtta arvesse, et inimese identiteet, sh tema rahvus- või 
usukuuluvus, soo- või seksuaalne identiteet ja muud identiteedi osad 
eelkõige inimese enda defineerida. 

20 Viirand, L. 2019. Kohus karistas pearabi solvanud meest arestiga.
21 Tooming, M. 2019. Kohus karistas pakistanlast rünnanud meest kaheksa arestipäevaga.

https://www.err.ee/921578/kohus-karistas-pearabi-solvanud-meest-arestiga
https://www.err.ee/945560/kohus-karistas-pakistanlast-runnanud-meest-kaheksa-arestipaevaga
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erinevaid projekte ühiskonna inimõigustealase teadlikkuse 
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PEATÜKK 7

Õigus vabadele valimistele

→

Võtmeteemad 
 } Väljendusvabadust ebamõistlikult piirav ning ebatõhus poliitilise 

välireklaami keeld on plaanis kaotada.
 } Arutatakse vangide valimisõiguse teemadel.
 } E-valimiste turvalisuse ning läbipaistvuse tagamine on luubi all.
 } Rahvusvähemuste ning puuetega inimeste võimestamine muutub 

olulisemaks.

Poliitilised ja institutsionaalsed arengusuunad

2019. aastal kutsus väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo 
kokku elektroonilise valimissüsteemi ja elektroonilise hääletamise töörühma, 
mille eesmärgiks on hinnata elektroonilise valimissüsteemi ja elektroonilise 
hääletamise infosüsteemi protsesside ja turvameetmete vastavust kehtivatele 
küberturvalisust ja valimiste korraldamist käsitlevatele regulatsioonidele. 
Töörühm esitab aruande, mis sisaldab hinnangut ja ettepanekuid süsteemi 
turvalisuse tagamise ning avalikkuse teadlikkuse tõstmise osas.1  

1 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. 2019. Kinnitati e-valimiste töörühma kooseis, 21.06.2019.

 olukord läks paremaks

https://www.mkm.ee/et/uudised/kinnitati-e-valimiste-tooruhma-koosseishttps:/www.mkm.ee/et/uudised/kinnitati-e-valimiste-tooruhma-koosseis
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Õiguskantsleri seaduse kohaselt täidab õiguskantsler alates 1. jaanuarist 2019. 
aastast puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise edendamise, 
kaitse ja seire ülesandeid.2 Seda rolli täites pöördus õiguskantsler enne 
2019. aasta valimisi valla- ja linnavolikogude esimeeste ning linnapeade ja 
vallavanemate poole palvega määrata valimisjaoskondadeks vaid hooned, mis 
on kõigile valijatele juurdepääsetavad.3 

ODIHR-i valimiste ekspertrühm koostas 3. märtsil 2019. aastal toimunud 
Riigikogu valimiste kohta aruande. Kuigi aruanne hindas toimunud valimisi 
väga hästi korraldatuks, tõi see välja kümme soovitust, kuidas valimisi veel 
kaasavamalt ning turvalisemalt korraldada. Soovitustes oli kõige suurem rõhk 
pandud e-hääletuse turvalisuse ja läbipaistvuse tagamisele. Lisaks soovitati 
vaadata üle jaoskonnakomisjoni liikmete esitamise kord, et eemaldada sealt 
igasugune ebaselgus jaoskonnakomisjoni liikmete maksimaalse arvu osas. 
Samuti soovitatakse kaaluda meetmeid tagamaks õigeaegsed ja tõhusad 
lahenduse kõikidele valimistega seotud küsimustele. Eraldi toodi välja ka 
soovitus valimised puuetega inimestele paremini ligipääsetavaks teha ning 
kaasata muukeelset elanikkonda poliitilisse ellu märksa strateegilisemalt.4

Seadusandlikud arengusuunad

Eesti Inimõiguste Keskus on juba 2014. aastast soovitanud Riigikogul kaaluda 
poliitilise välireklaami keelustamise mõistlikkust ning eesmärgipärasust 
valimiskampaania perioodil,5 sama on teinud ka õiguskantsler.6 2019. aastal 
otsustas Vabariigi Valitsus olukorra lahendada ning saatis seaduseelnõu 
põhiseaduskomisjoni. Seaduseelnõuga tühistatakse valimisagitatsiooni 
piirang valimispäeval ja poliitilise välireklaami keeld, samas valimisrahu on 
jätkuvalt tagatud hääletusruumides.  

2 Õiguskantsler. Puuetega inimeste õigused.
3 Õiguskantsler. Õiguskantsleri aastaülevaade 2018/2019. Uued ülesanded.
4 Demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo. (2019). Eesti Riigikogu valimised 3. märts 2019, 

ODIHR valimiste eksperdirühma aruanne.
5 E. Rünne. 2015. Inimõigused Eestis 2014 - 2015, õigus vabadale valimistele.
6 Madise, Ü. 2019. Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, 

Riigikogu valimise seaduse ja karistusseadustiku muutmise eelnõu, 17.06.2019.

https://www.oiguskantsler.ee/et/puuetega-inimeste-oigused
http://www.oiguskantsler.ee/ylevaade2019/uued-ulesanded
https://www.osce.org/et/odihr/elections/estonia/429065?download=true
https://www.osce.org/et/odihr/elections/estonia/429065?download=true
https://humanrights.ee/materjalid/inimoigused-eestis-2014-2015/oigus-vabadele-valimistele-2/
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Euroopa%20Parlamendi%20valimise%20seaduse,%20kohaliku%20omavalitsuse%20volikogu%20valimise%20seaduse,%20Riigikogu%20valimise%20seaduse%20ja%20karistusseadustiku%20muutmise%20eeln%C3%B5u.pdf
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Euroopa%20Parlamendi%20valimise%20seaduse,%20kohaliku%20omavalitsuse%20volikogu%20valimise%20seaduse,%20Riigikogu%20valimise%20seaduse%20ja%20karistusseadustiku%20muutmise%20eeln%C3%B5u.pdf
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17. septembril otsustas põhiseaduskomisjon7 saata valitsuse algatatud 
Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja 
karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni 
piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE)8 Riigikogu täiskogu 
istungile. 

Kohtupraktika

2019. aastal toimunud Riigikogu valimistega lahendas valimiskomisjon 30 
kaebust, seoses Euroopa Parlamendi valimistega üheksa kaebust. Riigikohus 
jättis ühe erandiga kõik Vabariigi Valimiskomisjoni otsused jõusse.9 Erandiks 
oli kaasus, kus Vabariigi Valimiskomisjon otsustas kaebuse läbi vaatamata 
jätta, kuna nende väitel ei jõudnud kaebus nendele õigeks ajaks. Riigikohus 
otsustas, et Euroopa Parlamendi valimistel kehtivad samad reeglid, mis kõigil 
teistel menetlustel, kui kaebuste tähtaeg jääb nädalavahetusele lükkub see 
järgnevale tööpäevale.

Enamike kaebuste sisuks olid vangide valimis- ja kandideerimisõigused, 
e-hääletuse turvalisuse küsimused ning kandidaatide registreerimise 
küsimused.10 Kui eelnevad kaebamiste põhjused on olnud aastast-aastasse 
sarnased, siis tulenevalt rahvastikuregistri seaduse11 muudatustest, mille 
tulemusel inimesed ei olnud kantud valijate nimekirja oli see uus olukord, 
kus kohus pidi oma otsuse tegema.12 Olukorda kajastas ka õiguskantsler, kes 
tõdes, et kuna valijate nimekirjad koostatakse rahvastikuregistri andmete 
alusel, jäid inimesed, kes ei olnud oma andmeid uuendanud, valijate 
nimekirjast välja. Samas saab valimiste ajal elukoha registreerida lihtsustatud 

7 Riigikogu. 2019. Põhiseaduskomisjon toetas poliitilise välireklaami keelu tühistamist, 17.09.2019.
8 Riigikogu. 2019. Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, 

Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus (valimispäeval 
valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) 51 SE, 19.11.2019

9 Õiguskantsler. Õiguskantsleri aastaülevaade 2018/2019. 
10 Riigikohus. Riigikohtu lahendid
11 Riigikogu.2000. Rahvastikuregistri seadus RT I, 17.11.2017, 16
12 Riigikohus. 2019. Valimiste ajal on rahvastikuregistrijärgse elukoha puudumisel võimalik nõuda enda elu-

koha viivitamatut registrisse kandmist, 26.03.2019.

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/8c6732a0-908e-4882-96be-46616de2d73b/Euroopa%20Parlamendi%20valimise%20seaduse,%20kohaliku%20omavalitsuse%20volikogu%20valimise%20seaduse,%20Riigikogu%20valimise%20seaduse,%20rahvah%C3%A4%C3%A4letuse%20seaduse%20ja%20karistusseadustiku%20muutmise%20seadus%20(valimisp%C3%A4eval%20valimisagitatsiooni%20piirangu%20ja%20v%C3%A4lireklaami%20keelu%20kaotamine)
https://m.riigikogu.ee/pressiteated/pohiseaduskomisjon-et-et/pohiseaduskomisjon-toetas-poliitilise-valireklaami-keelu-tuhistamist/
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/8c6732a0-908e-4882-96be-46616de2d73b/Euroopa%20Parlamendi%20valimise%20seaduse,%20kohaliku%20omavalitsuse%20volikogu%20valimise%20seaduse,%20Riigikogu%20valimise%20seaduse,%20rahvah%C3%A4%C3%A4letuse%20seaduse%20ja%20karistusseadustiku%20muutmise%20seadus%20(valimisp%C3%A4eval%20valimisagitatsiooni%20piirangu%20ja%20v%C3%A4lireklaami%20keelu%20kaotamine)
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/8c6732a0-908e-4882-96be-46616de2d73b/Euroopa%20Parlamendi%20valimise%20seaduse,%20kohaliku%20omavalitsuse%20volikogu%20valimise%20seaduse,%20Riigikogu%20valimise%20seaduse,%20rahvah%C3%A4%C3%A4letuse%20seaduse%20ja%20karistusseadustiku%20muutmise%20seadus%20(valimisp%C3%A4eval%20valimisagitatsiooni%20piirangu%20ja%20v%C3%A4lireklaami%20keelu%20kaotamine)
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/8c6732a0-908e-4882-96be-46616de2d73b/Euroopa%20Parlamendi%20valimise%20seaduse,%20kohaliku%20omavalitsuse%20volikogu%20valimise%20seaduse,%20Riigikogu%20valimise%20seaduse,%20rahvah%C3%A4%C3%A4letuse%20seaduse%20ja%20karistusseadustiku%20muutmise%20seadus%20(valimisp%C3%A4eval%20valimisagitatsiooni%20piirangu%20ja%20v%C3%A4lireklaami%20keelu%20kaotamine)
https://www.oiguskantsler.ee/ylevaade2019/pdf/%C3%95iguskantsleri%20aasta%C3%BClevaade%202018-2019.pdf
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?
https://www.riigiteataja.ee/akt/12806791?leiaKehtiv
https://www.riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/valimiste-ajal-rahvastikuregistrijargse-elukoha-puudumisel-voimalik-nouda-enda
https://www.riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/valimiste-ajal-rahvastikuregistrijargse-elukoha-puudumisel-voimalik-nouda-enda
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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.13

Kaasus

2019. aasta Riigikogu ning Euroopa Parlamendi valimistel said vaegnägijad, 
kes  soovisid e-hääletada ning kasutasid macOS operatsioonisüsteemiga 
Apple’i arvutit halva üllatuse osaliseks, kui selgus, et ekraanilugeja ei suudagi 
valimisrakenduse sisu lugeda. „Võtsin hommikul enda arvuti lahti ja pidin 
tõdema, et ei saagi mõneminutilist toimingut teha, sest rakendus ei tööta,” 
ütles  Eesti Pimedate Liidu juht Jakob Rosin. „Eesti Valimisteenistus on 
probleemist teadlik, kuid ei oska öelda, millal olukord lahenduse leiab, kuna 
tegu on nende sõnul spetsiifilise veaga, mille lahendamiseks kulub kaua 
aega.“14 

Statistika ja uuringud

2019. aasta valimistel pääses Riigikogusse rekordarv naisi – 29,15 mis näitab, et 
naiste esindatus täitevvõimus on kasvanud, sama ei saa väita vähemusgruppide 
kohta, kelle esindatus on demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo 
(ODIHR) hinnangul avalikus ja poliitilises elus ikka veel madal. Lisaks tuleks 
demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo arvates muuta olukorda, 
kus suur hulk kodakondsuseta inimesi ei saa valida ning neile tuleks anda 
täielik valimisõigus.16

Lootustandvad ja head tavad

Õiguskantsleri, riigi valimisteenistuse ja Eesti Puuetega Inimeste Kojaga 
koostöös tehti erivajadustega valijatele vajalik informatsioon senisest 

13 Õiguskantsler. Õiguskantsleri aastaülevaade 2018/2019. 
14 Palgi. G. 2019. Valimisrakendus diskrimineerib osa vaegnägijatest, 16.05.2019.
15 Ots. M. 2019. Riigikogusse pääses rekordilised 29 naist, ERR, 04.03.2019.
16 Demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo. (2019). Eesti Riigikogu valimised 3. märts 2019, 

ODIHR valimiste eksperdirühma aruanne. 

https://www.oiguskantsler.ee/ylevaade2019/pdf/%C3%95iguskantsleri%20aasta%C3%BClevaade%202018-2019.pdf
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valimisrakendus-diskrimineerib-osa-vaegnagijatest?id=86223833
https://www.err.ee/916364/riigikogusse-paases-rekordilised-29-naist
https://www.osce.org/et/odihr/elections/estonia/429065?download=true
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kättesaadavamaks ja lihtsalt leitavaks. Valimiste kodulehele17 lisati 
erivajadusega valijale vajalik teave. Liikumiserivajadusega valijad said 
kasutada valimisjaoskondade kaardirakendust, mis võimaldas hõlpsalt leida 
oma valimisjaoskonna asukohta ja saada teavet sellele juurdepääsu kohta. 
Kaardirakendus näitas, kas jaoskonda oli võimalik iseseisvalt siseneda 
ratastooli ja näiteks ka lapsevankriga.18

Olulisemad avalikud arutelud

Avalik arutelu tekkis nagu igal valimisperioodil, kus e-hääletamine on lubatud 
olnud, selle  turvalisuse ja vaadeldavuse teemal. Kui eelnevatel aastatel on 
e-hääletamise kahtluse alla pannud Keskerakond, siis seekord tuli suurim 
kriitika Eesti Konservatiivselt Rahvaerakonnalt. Näiteks väitis EKRE aseesimees 
Martin Helme ETV „Esimeses stuudios“, et e-valimised ei ole tema hinnangul 
usaldusväärsed ja kontrollitavad.19 Sekkuma pidigi valimisteenistus (RTV), 
kes kinnitas, et  e-hääletamise toimingud on vaadeldavad ja kontrollitavad. 
E-hääletamise vaatlemine algab koolitusprogrammiga, kus selgitatakse 
osalistele kõiki üksikasju ja tehnilisi detaile. Lisaks vaatlejatele kontrollivad 
e-hääletamise toiminguid ka sõltumatud infosüsteemide audiitorid, häälte 
töötlemise ja kokkulugemise korrektsus on matemaatiliselt kontrollitav.20

2018. aasta suvel oli tähelepanu all vangide valimisõigus. Kuna Riigikohus 
leidis 2015. aastal, et keeld, mille kohaselt ei või ükski vanglakaristust 
kandev kinnipeetav parlamendivalimistel hääletada, on põhiseaduse ning 
Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga vastuolus, siis hakkas justiitsminister 
lahendust otsima. Lahenduseks pakkus minister, et valida saaks väike grupp 
inimesi, kes kannavad trellide taga kuni üheaastast vanglakaristust. Sellega 
sooviti vältida valimisõiguse andmist kõigile kinnipeetavatele.21 Eesti 
Inimõiguste Keskuse juhi Kari Käsper vastas ministrile, et väljatoodu on küll 
edasiminek, kuid tasuks kaaluda valimisõiguse laiendamist veel rohkem. 

17 Vabariigi Valimiskomisjon.
18 Õiguskantsleri aastaülevaade 2018/2019. Uued ülesanded.
19 Olup, N,M. 2019. Martin Helme: e-valimised on sisuliselt loto, Postimees, 19.03.2019.
20 Vabariigi Valimiskomisjon. 2019. E-hääletamise toimingud on vaadeldavad ja kontrollitavad, 20.03.2019.
21 Mihkels, D. 2018. Tapjad nöökisid riiki. Reinsalu pakub lahendust, Eesti Päevaleht, 14.08.2019.

https://www.valimised.ee/e
https://www.oiguskantsler.ee/ylevaade2019/uued-ulesanded
https://www.postimees.ee/6549111/martin-helme-e-valimised-on-sisuliselt-loto
https://www.valimised.ee/et/uudised/e-h%C3%A4%C3%A4letamise-toimingud-vaadeldavad-ja-kontrollitavad
https://epl.delfi.ee/eesti/tapjad-nookisid-riiki-reinsalu-pakub-lahendust?id=83337203
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Näiteks oleks õigustatud valimisõiguse äravõtmine nendelt, kes on korda 
saatnud demokraatiavastaseid kuritegusid. Ühtlasi oleks proportsionaalne 
valimisõiguseta jätta ka pikaaegsed vangid, kes niipea ühiskonda ei naase.22 
Kuigi minister lubas, et põhiseaduskomisjon võtab ettepaneku arutlusele 
2018. aasta sügisel, siis seda ei juhtunud ning mingeid muutuseid kokkuvõttes 
vangide valimisõigusega ei toimunud. 

Suundumused ja tulevikuvaade

Välireklaami keelu üldine kaotamine ning valimisagitatsiooni piirangu 
leevendamine tundub olevalt üldine suundumus järgneva kahe aasta jooksul. 
Samuti aitab pikaajaliselt puuetega inimese ligipääsetavust valimistele tagada 
õiguskantsler, kes alates 2019. aastast täidab puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni rakendamise edendamise, kaitse ja seire ülesandeid.  

Üleüldist paigalseisu ning tahtmatust tegeleda nii vangide valimisõiguse kui 
ka mittekodanike hääleõigusetuse problemaatikaga on oodata ka tulevikus.

Soovitused
 } Kaasata aktiivsemalt poliitilisse ellu rahvusvähemusi.
 } Muuta asjakohaseid seadusi nii, et valimiskeeld oleks vaid vangidel, 

kellele see on määratud täiendava karistusena. 
 } Panustada valimispunktide ning e-valimiste ligipääsetavusele.

22 Voltri, J. 2018. Reinsalu tahab anda valimisõiguse kuni aastast karistust kandvatele vangidele, ERR, 
14.06.2018.

https://www.err.ee/839564/reinsalu-tahab-anda-valimisoiguse-kuni-aastast-karistust-kandvatele-vangidele
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AUTOR

Triin Pohla
Triin Pohla on analüütik Balti Uuringute Instituudis (IBS), 
kus tema peamisteks töö- ja huvivaldkondadeks on rände, 
lõimumisega ja rahvusvähemustega seonduv. Triin omandas 
bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolis riigiteaduste erialal ning 2016. 
aastal kaitses rahvustunnete ja rändehoiakute vahelisi seoseid 
analüüsinud magistritöö Tartu Ülikoolis võrdleva poliitika erialal.
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PEATÜKK 8

Rahvusvähemused ja 
lõimumispoliitika

→

Võtmeteemad
 } Lõimumispoliitika valdkonnas pole aastatel 2018–2019 toimunud 

suuri ettenägematuid muutusi: jätkuvad planeeritud ja täiendavad 
tegevused. 

 } Eestis püsib eesti- ja venekeelse kogukonna vahel eraldatus ja lõhe 
hariduses, tööturul, elukeskkonnas, meediatarbimises jne. 

 } Rändemahtude kasv ning sisserändegruppide ja lühiajaliste 
rändevormide mitmekesistumine on kujunemas rände- ja 
lõimumisvaldkonnas üheks suurimaks väljakutseks.

Poliitilised ja institutsionaalsed arengusuunad

Poliitilisel ja institutsionaalsel tasandil on aastatel 2018–2019 suures 
plaanis hoitud 2014. aastal valitsuses heaks kiidetud lõimumisvaldkonna 
arengukavast „Lõimuv Eesti 2020“1 lähtuvat joont, millega suunati fookus 
eestikeelsete ja eesti keelest erineva emakeele ja kultuuriga püsielanike 
lõimimise kõrval uussisserändajate kohanemise ja lõimumise toetamisele. 
Uue lõimimise sihtrühmana on riik viimastel aastatel hakanud suuremat 

1 Kultuuriministeerium. 2014. Lõimuv Eesti 2020: Lõimumisvaldkonna arengukava. 

 olukord läks paremaks

https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/arengukava_loimuv_eesti.pdf
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tähelepanu ja teenuseid osutama Eestisse tagasipöördujatele,2 arutelu on 
toimunud ka Eestis kõrghariduse omandanud välistudengite rakendamise ja 
Eestisse jäämise küsimuses.3

2018. aastal alustas Kultuuriministeerium ettevalmistusi uue riikliku 
lõimumiskava „Lõimuv Eesti 2030“ koostamiseks, mis on jätkuks 2014. aastal 
valitsuses heaks kiidetud lõimumisvaldkonna arengukavale „Lõimuv Eesti 
2020“. Uus kava sõnastab Eesti riigi lõimumispoliitika eesmärgid ja tegevused 
nende saavutamiseks aastateks 2021 kuni 2030. 2019. aasta esimeses pooles 
viidi läbi mitmeid seminare ja mõttehommikuid arengukavasse sisendi 
kogumiseks, kuid lõpliku teksti koostamine on planeeritud ajakavast maha 
jäänud. Arengukava eelnõu kooskõlastamine ja vastu võtmine Vabariigi 
Valitsuses ning programmide kinnitamine kultuuriministri poolt on 
planeeritud 2020. aasta kolmandasse kvartalisse.4

Seadusandlikud arengusuunad

2018. aastal muudeti välismaalaste seadust kahel korral. 2. mail võeti vastu 
eelnõu SE 590, millega võeti välismaalaste seadusesse üle Euroopa Liidu 
õpi- ja teadusrände direktiiv, mis lihtsustab kolmandatest riikidest pärit 
teadlaste ja üliõpilaste liikumist Euroopa Liidu piires.5 13. juunil võttis 
Riigikogu vastu välismaalaste seaduse (VMS) muutmise ja sellega seonduvalt 
teiste seaduste muutmise seaduse (SE 617). Seadusega muudeti sisserände 
piirarvu regulatsiooni, jättes piirarvu arvestusest välja tippspetsialistid; viidi 
sisse A2-tasemel eesti keele oskuse nõue välismaalastele, kes on töötamiseks 
mõeldud tähtajalise elamisloa alusel Eestis elanud vähemalt viis aastat ja kes 
soovivad taotleda uut või pikendada olemasolevat elamisluba; ning pikendati 
lühiajalise töötamise maksimaalset aega seniselt üheksalt kuult ühele aastale, 
et leevendada majanduse tsüklilisest arengust tingitud tööjõupuudust.6

2 Kultuuriministeerium. 2019. Alates maist on Eestisse tagasipöördujatele avatud uus nõustamisteenus, 
28.05.2019.

3 Pajumets, M. 2018. Marion Pajumets: mis kasu saab Eesti välistudengitest?, 28.05.2018. 
4 Kultuuriministeerium. 2018. Lõimuv Eesti 2030 arengukava koostamise infoveeb, 29.10.2019.
5 Riigikogu. 2018. Välismaalaste seaduse muutmise seadus 590 SE, 02.05.2019.
6 Riigikogu. 2018. Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

617SE, 16.04.2019.

file:///Users/egert/Downloads/aruanne%203/%20https/www.kul.ee/et/uudised/alates-maist-eestisse-tagasipoordujatele-avatud-uus-noustamisteenus
https://epl.delfi.ee/arvamus/marion-pajumets-mis-kasu-saab-eesti-valistudengitest?id=82245639
https://m.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/aaeaa506-bffa-4982-ae06-d99efc3dfa97/Välismaalaste%20seaduse%20muutmise%20seadus/
https://m.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/9b435cf2-3c6d-44e9-85b1-6ef0dd90e67a/Välismaalaste%20seaduse%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus
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12. septembril 2018. aastal võeti vastu muudatused kodakondsuse 
seaduses, mille eesmärgiks on laiendada eesti keele õppimise võimalusi 
Eesti kodakondsuse soovijatele (SE 629). Riik pakub edaspidi vähemalt 
viis aastat Eestis seaduslikul alusel elanud inimestele võimalust sõlmida 
keeleõppeleping, millega võimaldatakse inimestele ühekordset tasuta eesti 
keele õpet nulltasemelt kuni iseseisva keelekasutaja tasemeni B1.7

Kohtupraktika

Riigikohtu halduskolleegium sedastas 2. märtsi 2018. aasta otsuses (kohtuasi 
3-16-1810),8 et Tartu rahu järel Venemaal Eesti kodakondsusse opteerunute 
järeltulijad ei ole Eesti kodanikud, kui opteerumisele ei järgnenud iseseisvasse 
Eestisse elama asumine. Abhaasia elanike kodakondsuse küsimust analüüsinud 
Tartu Ülikooli õigusteadlaste töögrupp jõudis samuti järeldusele, et Tartu 
rahulepingu järel Eestisse tulemata jätnud Abhaasia eestlaste järeltulijad ei ole 
sünnijärgsed Eesti kodanikud.9 Riigikohtu otsus ja Tartu Ülikooli teadlaste 
uurimistulemused mõjutavad ligi sadakonda inimest, kellele on vastavalt 
otsusele tagantjärele ekslikul alusel antud Eesti sünnijärgne kodakondsus. 
Üheks nendeks inimestest, keda mõjutas Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) 
opteerumise teel kodakondsuse saamise mentluspraktika muutumine, oli Alli 
Rutto, kelle 15. oktoobril 2018. aastal avaldatd avalik kiri10 tõstatas taaskord 
päevakorda topeltstandardite küsimuse topeltkodakondsuse küsimuses (vt 
lähemalt alapeatükist 6. „Olulisemad avalikud arutelud“).

Statistika ja uuringud

Riigikontrolli 2019. aasta augustis ilmunud audit11 annab eesti keele õppe 
korraldusele puuduliku hinnangu: „Riigikontroll leiab, et täiskasvanutele 
mõeldud riiklikult rahastatud eesti keele õppe korraldus on killustatud, 

7 Riigikogu. 2018. Kodakondsuse seaduse täiendamise seadus 629SE, 21.09.2018.
8 Riigikohtu halduskolleegiumi 02.03.2018 otsus nr 3-16-1810/35.
9 Tartu Ülikool. 2018. Aastatel 1918-1940 opteerimise teel Eesti kodakondsuse omandamise küsimusi käsi-

tlenud õiguse ja halduspraktika analüüs.
10 Rutto, A. 2018. Abhaasia eestlase Alli Rutto avalik kiri ametnikule: kaitsmise asemel võtate hoopis koda-

kondsuse ära? Postimees, 15.10.2018. 
11 Riigikontroll. 2019. Täiskasvanute eesti keele õppe korraldus ja riiklik rahastamine, 21.08.2019

https://m.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/13a93fbb-6260-41bb-8af2-c6472173107a/Kodakondsuse%20seaduse%20täiendamise%20seadus
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-16-1810/35
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/tu_analuus_optandid.pdf
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/tu_analuus_optandid.pdf
https://arvamus.postimees.ee/6429191/abhaasia-eestlase-alli-rutto-avalik-kiri-ametnikule-kaitsmise-asemel-votate-hoopis-kodakondsuse-ara
https://arvamus.postimees.ee/6429191/abhaasia-eestlase-alli-rutto-avalik-kiri-ametnikule-kaitsmise-asemel-votate-hoopis-kodakondsuse-ara
https://www.riigikontroll.ee/Suhtedavalikkusega/Pressiteated/tabid/168/ItemId/1073/amid/557/language/et-EE/Default.aspx
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koolituste hulk ei vasta vajadusele, terav puudus on kvalifitseeritud õpetajatest 
ning koolituste rahastamine sõltub oluliselt Eesti Töötukassa rahast ja 
Euroopa Liidu toetusest. Probleemidele lahenduste leidmine on pärsitud, 
kuna keeleõppe korraldamisel pole selget sisulist juhti ega valdkonna arengu 
eest vastutajat, süsteemset tegevuste koordineerimist asjaomaste riigiasutuste 
vahel ei toimu.“12 Samad probleemid toovad välja mitmed teised hiljuti 
avaldatud uuringud.13

RITA-RÄNNE projekti raames, mis aitab välja töötada teaduslikult põhjendatud 
innovaatilisi lähenemisi rände ja lõimumise protsesside juhtimiseks Eestis, on 
ilmunud või ilmumas mitmed olulised teemakokkuvõtted ja publikatsioonid. 
Lõimumisvaldkonna põhialuseid käsitlevad teemakokkuvõtted 
mitmekultuurilisuse teoreetilisest raamistikust,14 mitmikidentiteedist15 ja 
ühiskonna ja lõimumise kontseptuaalsetest alustest.16

2018–2019 ilmus kaks uuringut Eesti romade kuuluvustundest, kaasamisest 
ja ühiskonnaelus osalemisest.17 Koostöös Kesk-Euroopa Ülikooliga koostab 
Inimõiguste Keskus 2019. aastal veel kaks uuringut romade kaasamise 
poliitikast ja meetmete rakendamisest Eestis.18 2019. aastal ilmusid ka 
Eurydice võrdlev raport välispäritolu õpilaste lõimimisest koolisüsteemi 
Euroopa riikides,19 Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) 
raport välismaalaste kohanemisest Eesti kohalikes omavalitsustes20 ning ESFi 

12 Riigikontroll. 2019. Riigikontroll: täiskasvanute eesti keele õppe korraldus vajab selget vastutajat, 
28.08.2019

13 Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar ja Tallinna Ülikool. 2018. Eesti keelest erineva emakeelega 
täiskasvanute eesti keele õpe lõimumis- ja tööhõivepoliitikas: kvaliteet, mõju ja korraldus.

14 Raud, R. 2019. Mitmekultuurilisus: teoreetiline raamistik. Teema kokkuvõte #6, Tallinna Ülikool.
15 Ehala, M. 2019. Mitmikidentiteedi ja ühtekuuluvuse võimalused ja väljakutsed Eestis. Teema kokkuvõte 

#7, Tartu Ülikool. 
16 Tamm, M., Raud. R., Ehala, M. ja Vetik. 2018. Mitmekultuurilise Eesti ühiskonna ja lõimumise kontseptu-

aalsed alused”. Teema kokkuvõte #2, Tallinna Ülikool. 
17 Karabeškin, L. ja Derman, N. 2018. Eesti romade kuuluvustunne ja osalemine ühiskonnaelus ning Eesti 

Inimõiguste Keskus. 2019. Kodanikuühiskonna seirearuanne riikliku romasid puudutava integratsioonis-
trateegia rakendamise kohta Eestis. 

18 Eesti Inimõiguste Keskus. 2018. Uuring romade elust ja õigustest Eestis, 07.07.2019.
19 Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice. 2019. Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools 

in Europe: National Policies and Measures, Office of the European Union.
20 Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM). 2019. Välismaalaste kohanemine Eesti kohalikes 

omavalitsustes.

https://www.riigikontroll.ee/Suhtedavalikkusega/Pressiteated/tabid/168/557GetPage/1/557Year/-1/ItemId/1073/amid/557/language/et-EE/Default.aspx
https://www.sm.ee/sites/default/files/1._osa_sissejuhatus_ja_suntees_est_uus_logo.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/1._osa_sissejuhatus_ja_suntees_est_uus_logo.pdf
https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/6_tp4_teemakokkuvote_6_mitmekultuurilisus_teoreetiline_raamistik_r.raud_.pdf
https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/7_mitmikidentiteedi_ja_uhtekuuluvuse_voimalused_ja_valjakutsed_eestis_raport_m.ehala_.pdf
https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/7_mitmikidentiteedi_ja_uhtekuuluvuse_voimalused_ja_valjakutsed_eestis_raport_m.ehala_.pdf
https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/teemakokkuvote_2_mitmekultuuriline_uhiskond_loplik_.pdf
https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/teemakokkuvote_2_mitmekultuuriline_uhiskond_loplik_.pdf
https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:380039/326986/page/1
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-1-estonia-2017-eprint-ee.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-1-estonia-2017-eprint-ee.pdf
https://humanrights.ee/2019/07/romade-elu-eestis/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/integrating_students_from_migrant_backgrounds_into_schools_in_europe_national_policies_and_measures.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/integrating_students_from_migrant_backgrounds_into_schools_in_europe_national_policies_and_measures.pdf
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kohanemis- ja lõimumismeetme rakendamise vahehindamine.21 2019. aasta 
septembris ilmunud InterNationsi 64-s välisriigis elama asunud inimeste seas 
läbiviidud uuringu tulemused näitavad, et Eestisse tulnud välismaalased on 
küll rahul siinse e-riigi ja teenustega, ent töövälise elu poolega on siin raske 
kohaneda.22

Lisaks eeltoodutele on 2019. aasta sügisel ilmumas mitmed uued olulised 
uuringud ja analüüsid: näiteks Eesti inimarengu aruanne 2018/2019,23 
Work in Estonia sihtrühmade välisvärbamise protsessi kogemuse ja rahulolu 
uuring, Balti Uuringute Instituudi analüüs uussisserändajate kohanemisest 
Eestis,24 Kultuuriministeeriumi kaardistus teisest rahvusest inimestele, 
eestlastele, rahvuskaaslastele ja tagasipöördujatele pakutavatest lõimumis- ja 
kohanemisteenustest, jne.

Lootustandvad ja head tavad

Aastatel 2018 ja 2019 on välja tulnud mitmeid uusi ja põnevaid lahendusi 
keeleõppe valdkonnas. Uute keeleõppevahenditena on loodud neli uut 
rakendust: Speakly,25 WalkTalk,26 Multikey27 ning Käänuk.28 

Lisaks võib hea praktika näidetena välja tuua ka erinevad tugiteenused, mis on 
suunatud välismaalasi värbavatele ettevõtetele ning teistele sidusrühmadele: 
näiteks Balti Uuringute Instituudi ja Work in Estonia välistööjõu värbamist 
samm-sammult tutvustava teekonna rakendus,29 Siseministeeriumi 
koordineeritav uussisserändajate kohanemise tugivõrgustik (infolist ja 

21 CIVITTA. 2019. Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi ESFi kohanemis- ja lõimumismeetme raken-
damise vahehindamine perioodil 2014–2018. 

22 InterNations. 2019. Expat Insider 2019 Survey Reveals: The Best and Worst Destinations to Live and Work 
in 2019. 

23 Eesti Koostöö Kogu. 2019. Eesti inimarengu aruanne 2018/2019. 
24 Balti Uuringute Instituut. 2019. Uussisserändajate Eestis kohanemise analüüs. 
25 Speakly 
26 WalkTalk
27 Multikey.app 
28 Käänuk 
29 Välisspetsialistide värbamise teekond 

https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/esf_kohanemis-ja_loimumismeetme_vahehindamine_-_lopparuanne.pdf
https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/esf_kohanemis-ja_loimumismeetme_vahehindamine_-_lopparuanne.pdf
https://cms-internationsgmbh.netdna-ssl.com/cdn/file/cms-media/public/2019-09/EI2019_Estonia_PressRelease.pdf
https://cms-internationsgmbh.netdna-ssl.com/cdn/file/cms-media/public/2019-09/EI2019_Estonia_PressRelease.pdf
https://www.kogu.ee/tegevus/olemus-ja-roll/eesti-inimarengu-aruanne/eesti-inimarengu-aruanne-2018-2019/
https://www.ibs.ee/projektid/uussisserandajate-eestis-kohanemise-analuus/
https://www.speakly.me/
https://walktalk.ee/
https://multikey.app/
http://k44nuk.ee/
https://roadmap.workinestonia.com/et
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võrgustikukohtumised) ning Work in Estonia ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja 
juhitud tööandjate võrgustik välisvärbamise toetamiseks.30 

Alates 2018. aastast pakub riik ettevõtetele välisvärbamise toetust,31 
mille eesmärgiks on leevendada tippspetsialistide puudust Eestis. Alates 
2019. aastast pakub Integratsiooni Sihtasutus Eestisse tagasipöördujatele 
nõustamisteenust,32 ning pikka aega võõrsil viibinud lastega peredel on 
tagasipöördumise soodustamiseks võimalik taotleda sotsiaal-majanduslikku 
tagasipöördumistoetust.33 Lootustandva praktikana paistab silma ka Ülemiste 
linnak ning selle arendustegevus: kortermaja ehitus, nõustamisteenust pakkuv 
Eesti Rahvusvaheline maja34 ning 2019. aastal võõrkeeltes perearstiabi osutav 
Ülemiste tervisemaja.35  

Olulisemad avalikud arutelud

Kodakondsusega seonduvad küsimused on avalikes aruteludes üles 
kerkinud viimasel dekaadil praktiliselt igal aastal. Aastal 2018 kujunes 
Siseministeeriumis proovikiviks ning avalikkust kaasahaaranud kaasuseks 
Abhaasia eestlase Alli Rutto Eesti sünnijärgse kodakondsuse seaduslikkuse ja 
aegunud Eesti passi asemele uue väljaandmise küsimus.36 Ühelt poolt selgitati 
rahvale PPA halduspraktikat, Riigikohtu 2018. aasta märtsi kohtulahendit ning 
Tartu Ülikooli õigusteadlaste analüüsi tulemusi, mille kohaselt tuleb käsitleda 
nende optantide järeltulijaid, kes Eestisse elama ei asunud, välismaalastena 
(vt alapeatükk 3. „Kohtulahendid“). Teiselt poolt tundus nii presidendile,37 
õiguskantslerile38 kui mitmetele poliitikutele39 ebaõiglane, et riigi eksimuse 
tõttu peavad inimesed kannatama. Alli Rutto juhtum sai detsembris ajutise 
lahenduse, kui PPA otsustas väljastada uue Eesti kodaniku passi kaheaastase 

30 Roadmap for international recruitment 
31 EAS Enterprise Estonia. Välisvärbamise toetus. 
32 Integratsiooni Sihtasutus. Tagasipöördujale. 
33 Integratsiooni Sihtasutus. Tagasipöördumistoetus. 
34 International house of estonia (IHE) 
35 Ülemiste Tervisemaja 
36 Õhtuleht. 2018. Juhtkiri | Jant Abhaasia eestlase kodakondsuse ümber, 25.11.2018. 
37 ERR, 2018. Kaljulaid nimetas Abhaasia eestlannaga toimuvat riigile piinlikuks, 25.10.2018
38 ERR, 2018. Madise: inimesed ei tohi õigusküsimuste ajas muutumise tõttu kannatada, 07.12.2018. 
39 Eesti 200 seisukoht, Isamaa seisukoht ja Keskerakonna seisukoht.

https://www.workinestonia.com/estonian-companies-share-experiences-on-foreign-recruitment/
https://www.eas.ee/teenus/valisvarbamise-toetus/
https://www.integratsioon.ee/tagasipoordujale
https://www.integratsioon.ee/tagasipoordumistoetus
https://workinestonia.com/internationalhouse/
https://ulemistetervisemaja.ee/en/
https://www.ohtuleht.ee/908555/juhtkiri-jant-abhaasia-eestlase-kodakondsuse-umber
file:///Users/egert/Downloads/aruanne%203/%20https/www.err.ee/871894/kaljulaid-nimetas-abhaasia-eestlannaga-toimuvat-riigile-piinlikuks
https://www.err.ee/883038/madise-inimesed-ei-tohi-oiguskusimuste-ajas-muutumise-tottu-kannatada
file:///Users/egert/Downloads/aruanne%203/nt%20https:/eesti200.ee/liina-normet-miks-poliitikud-vedasid-aili-ruttot-alt
https://www.err.ee/871957/reinsalu-hinnagul-voeti-abhaasias-elavalt-eestlannalt-kodakondsus-ekslikult
https://theworldnews.net/ee-news/oudekki-loone-kes-voib-siin-maal-elada
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tähtajaga.40 Abhaasia eestlaste kodakondsust puudutav õiguslik segadus 
ootab endiselt lahendust: Siseministeeriumis 2019. aastal valminud eelnõus 
soovitatakse lubada erandkorras Abhaasia eestlastele topeltkodakondsust, 
kuid siseminister Mart Helme ei ole sellise võimaluse pakkumisega nõus.41

Esmaspäeval, 7. jaanuari 2019. aasta varahommikul ilmusid Tallinnas 
Hobujaama trammipeatusesse eesti- ja venekeelsed plakatid kirjaga 
„Siin ainult eestlased“ ning „Siin ainult venelased“.42 Erakonna Eesti 200 
korraldatud reklaamikampaaniale järgnesid mitmed hukkamõistvad 
arvamusavaldused: kampaaniat kirjeldati kui rahvustevahelist vaenu õhutavat 
juhtumit, mis muuhulgas võimaldab Venemaal propagandasõjas luua Eestist 
väärkuvandeid,43 järgmist provokatiivset ja vaenu õhutavat poliitvõtet,44 
reklaamiseadusega vastuolus olevat45 ning näidet erakonna eesmärgist 
konstrueerida uut eestlust, kus ajaloolisel eestlaskonnal ega eesti rahvusel ei 
ole mingit kohta.46

Suundumused ja tulevikuvaade

Viimase kahe aasta tegevused lõimumisvaldkonnas lähtuvad varasemate 
valitsuste ning 2014. aastal heaks kiidetud lõimumiskava eesmärkidest: jätkati 
planeeritud poliitika elluviimist, mida toetasid ka mitmed valitsusväliste 
toimijate algatused. Uus lõimumiskava aastateks 2021–2030 on koostamisel, 
kuid käesoleva ülevaate kirjutamise hetkel ei ole selgust, milliseks kujunevad 
rände- ja lõimumispoliitika põhisuunad ja planeeritavad tegevused 
järgmiseks dekaadiks. Kas muutunud rändevood, poliitiline kontekst ning 
konservatiivsete jõudude suurem esindatus valitsuses toovad endaga kaasa 

40 Siseministeerium, 2018. Alli Rutto saab Eesti kodaniku passi, 10.12.2018. 
41 ERR. 2019. Helme vaidleb ministeeriumi ideega lubada Abhaasia eestlastele kahte passi, 06.06.2019.  
42 Delfi. 2019. Eestlased ja venelased saatis trammipeatuse eraldi nurkadesse Eesti 200, 07.01.2019. 
43 Eesti Päevaleht. 2019. Urmas Reinsalu Kristina Kallasele: jätke meid oma eestluse vaenulike teooriatega 

rahule!, 08.01.2019. 
44 Eesti Päevaleht. 2019. Riina Solman: Eesti200 järgmine provokatiivne ja vaenu õhutav poliitvõte, kuhu 

edasi?, 07.01.2019.
45 ERR. 2019. Tallinna ettevõtlusameti hinnagul eksis Eesti 200 reklaamiseaduse vastu, 08.01.2019. 
46 Eesti Päevaleht. 2019. Urmas Sutrop: Eesti 200 ja Kristina Kallas tahavad konstrueerida uut eestlust, kus 

ajaloolisel eestlaskonnal ega rahvusel ei ole mingit kohta, 08.01.2019. 

https://www.siseministeerium.ee/et/uudised/alli-rutto-saab-eesti-kodaniku-passi
https://www.err.ee/949392/helme-vaidleb-ministeeriumi-ideega-lubada-abhaasia-eestlastele-kahte-passi
https://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/eestlased-ja-venelased-saatis-trammipeatuse-eraldi-nurkadesse-eesti-200?id=84956185
https://epl.delfi.ee/arvamus/urmas-reinsalu-kristina-kallasele-jatke-meid-oma-eestluse-vaenulike-teooriatega-rahule?id=84961607
https://epl.delfi.ee/arvamus/urmas-reinsalu-kristina-kallasele-jatke-meid-oma-eestluse-vaenulike-teooriatega-rahule?id=84961607
https://epl.delfi.ee/eesti/riina-solman-eesti200-jargmine-provokatiivne-ja-vaenu-ohutav-poliitvote-kuhu-edasi?id=84958589
https://epl.delfi.ee/eesti/riina-solman-eesti200-jargmine-provokatiivne-ja-vaenu-ohutav-poliitvote-kuhu-edasi?id=84958589
https://www.err.ee/895991/tallinna-ettevotlusameti-hinnagul-eksis-eesti-200-reklaamiseaduse-vastu
https://epl.delfi.ee/arvamus/urmas-sutrop-eesti-200-ja-kristina-kallas-tahavad-konstrueerida-uut-eestlust-kus-ajaloolisel-eestlaskonnal-ega-rahvusel-ei-ole-mingit-kohta?id=84959715
https://epl.delfi.ee/arvamus/urmas-sutrop-eesti-200-ja-kristina-kallas-tahavad-konstrueerida-uut-eestlust-kus-ajaloolisel-eestlaskonnal-ega-rahvusel-ei-ole-mingit-kohta?id=84959715
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suuremaid muutusi rände- ja lõimumispoliitika põhimõtetes? See selgub 
lähiaastatel.

Eestisse saabujate rändestatistika näitab, et on toimunud märkimisväärne 
muutus Eesti rändeprotsessides: suurenenud on välisüliõpilaste, lühiajalise 
tööloa ja viisa alusel saabuvate välistöötajate arv, eestlaste tagasipöördumine, 
ning sisserändekvoot täitus juba enne aasta lõppu (2018. aastal suvel 
ning 2019. aastal 2. jaanuaril).47 Tulenevalt Eesti tööturuolukorrast ning 
sisserändekvoodi täitumisest, on viimastel aastatel Eestis hüppeliselt 
suurenenud lühiajalise tööloa ning viisa või viisavabaduse alusel töötamiste 
arv: aastal 2017 ca 7600, aastal 2018 ligi 20 000, ning 2019. aastal eeldatavasti 
ca 30 000 inimest.48

Olenemata soovist Eestisse pikaajaliselt elama jääda, ei ole lühiajalise 
tööloa ja viisa alusel saabujatele kättesaadavad kohanemisprogrammi 
koolitused, mis sisaldavad teemapõhiseid koolitusi ja A1 tasemel eesti 
keele õpet.49 Kohanemisprogrammis ei saa 2019. aasta sügise seisuga 
osaleda ka välistudengid enne elamisloa saamist, Eestisse tagasipöördujad, 
diplomaadid ja nende pereliikmed ning Eestis kauem kui viis aastat elanud 
uussisserändajad.50 Samuti on piiratud viisa alusel (ilma elamisloa ja 
sissekirjutuseta) Eestis viibivate isikute ligipääs (pere-)arstiabile, nende laste 
haridusele (lasteaias ja koolis) ning mitmetele teistele tugiteenustele, mida 
pakutakse vaid elamisloa saanutele.51 Ekspertide hinnangul on viisaga Eestis 
viibivatel välismaalastel suur tõenäosus sattuda ekspluateerimise ohvriks, 
kuna nad ei ole oma õigustest Eestis teadlikud.52 

Rändemahtude kasv ning sisserändegruppide ja lühiajaliste rändevormide 
mitmekesistumine mõjutavad oluliselt riikide võimekust rändega toime tulla, 

47 CIVITTA. 2019. Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi ESFi kohanemis- ja lõimumismeetme raken-
damise vahehindamine perioodil 2014–2018.

48 Siseministeerium. Kodakondsus ja ränne. 
49 CIVITTA. 2019. Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi ESFi kohanemis- ja lõimumismeetme raken-

damise vahehindamine perioodil 2014–2018.
50 Ibid.
51 Balti Uuringute Instituut. 2019. Uussisserändajate Eestis kohanemise analüüs.
52 CIVITTA. 2019. Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi ESFi kohanemis- ja lõimumismeetme raken-

damise vahehindamine perioodil 2014–2018.

https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/esf_kohanemis-ja_loimumismeetme_vahehindamine_-_lopparuanne.pdf
https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/esf_kohanemis-ja_loimumismeetme_vahehindamine_-_lopparuanne.pdf
https://www.siseministeerium.ee/et/siseturvalisuse-valdkond/kodakondsus-ja-ranne
https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/esf_kohanemis-ja_loimumismeetme_vahehindamine_-_lopparuanne.pdf
https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/esf_kohanemis-ja_loimumismeetme_vahehindamine_-_lopparuanne.pdf
https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/esf_kohanemis-ja_loimumismeetme_vahehindamine_-_lopparuanne.pdf
https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/esf_kohanemis-ja_loimumismeetme_vahehindamine_-_lopparuanne.pdf
https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/esf_kohanemis-ja_loimumismeetme_vahehindamine_-_lopparuanne.pdf


99

INIMÕIGUSES EESTIS
2020

Rahvusvähemused ja
lõimumispoliitika

tagada ühiskondlikku sotsiaalset sidusust ning lõimida sisserännanuid.53 
Seetõttu on ka Eestis teiste arenenud riikide ja linnade eeskujul väga oluline 
järgnevatel aastatel pöörata üha rohkem tähelepanu integratsioonipoliitikate 
ümbermõtestamisele ja arendamisele viisil, mis suudaks toetada erinevate 
sisserändajate kaasamist, hoiaks ära nende marginaliseerumise ja vähendaks 
ohte avalikule korrale.54

2018–2019 aastal on jätkuvalt üheks probleemiks ühiskonnas leviv 
võõraviha,55 poliitikute solvavad sõnavõtud56 ning vägivallakuriteod.57 
Tööandjad on viimase paari aasta jooksul üha enam kokku puutunud 
võõrapelgusega, ning tunnevad järjest enam muret, et poliitikute võõraviha 
õhutavad avaldused peletavad väärt tööjõudu Eestist eemale.58 Eestis elava 
Iraanist pärit ja tippspetsialistina töötanud mehe sõnul teab ta isiklikult 20–30 
inimest, kes võiksid praegu Eestis töötada, kuid on mujale kolinud, sest ei 
suuda siinset vaenulikkust taluda.59 2018. aastal avaldatud uuringu kohaselt 
kaotab Eesti otseste maksudena aastas 10 903 eurot, kui kõrgharidusega 
töötaja jääb aastaks tööturult kõrvale või Eestist lahkub.60 Üha kasvavate 
välisvärbamise kulude ning tihenevas konkurentsis tippspetsialistide nimel, 
muutub Eestis spetsialistipõua leevendamine üha keerulisemaks.61

53 Castles,S., Hein de Haas, M., ja J. Miller. 2014. The Age of Migration. International Population Movements 
in the Modern World, 5th edition. Palgrave Macmillan.

54 Martiniello, M., ja Rath, J. 2014. An Introduction to Immigrant Incorporation Studies: European 
Perspective, Amsterdam: Amsterdam University Press.

55 Postimees. 2019. Margus Parts: vana hea võõraviha, 17.02.2019. 
56 Delfi. 2019. Mart Helme vihakõne koosolekul: Tallinnas on plahvatuslikult kasvanud neegrite hulk. Kui 

neile vastu pead koputada, siis see on õõnespuit!, 01.06.2019.
57 Postimees, 2019. Mu rusikad ootavad neid, postitas mees ja peksis immigrandi läbi, 29.03.2019. 
58 Ärileht. 2019. Võõraviha on Eestis sealmaal, et eestlane küsib, kas ta peab ukrainlasega koos töötama, 

26.07.2019. 
59 Eesti Päevaleht. 2019. Must! Mine koju! Iraani tippspetsialist peab rassismi tõttu perega Eestist lahkuma, 

15.04.2019. 
60 Masso, M., Järve, J., Laurimäe, M,. Piirits, M., Koppe, K., Anspal, S., ja Kivi, L, H. 2018. Tööga seotud sot-

siaalkaitse mudelid ja nende sobivus alternatiivsete tööturuarengute korral Eestis.
61 Äripäev. 2018. Kukesamm lähemale spetsialistipõua leevendamisele,  27.08.2018. 

https://arvamus.postimees.ee/6525356/margus-parts-vana-hea-vooraviha
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mart-helme-vihakone-koosolekul-tallinnas-on-plahvatuslikult-kasvanud-neegrite-hulk-kui-neile-vastu-pead-koputada-siis-see-on-oonespuit?id=82522277
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mart-helme-vihakone-koosolekul-tallinnas-on-plahvatuslikult-kasvanud-neegrite-hulk-kui-neile-vastu-pead-koputada-siis-see-on-oonespuit?id=82522277
https://leht.postimees.ee/6556553/mu-rusikad-ootavad-neid-postitas-mees-ja-peksis-immigrandi-labi
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/vooraviha-on-eestis-sealmaal-et-eestlane-kusib-kas-ta-peab-ukrainlasega-koos-tootama?id=86939741
https://epl.delfi.ee/eesti/must-mine-koju-iraani-tippspetsialist-peab-rassismi-tottu-perega-eestist-lahkuma?id=85916267
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2018/02/tooga_seotud_sotsiaalkaitsemudelid_raport_.pdf
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2018/02/tooga_seotud_sotsiaalkaitsemudelid_raport_.pdf
https://www.aripaev.ee/uudised/2018/08/24/samm-lahemale-spetsialistipoua-leevenemisele
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Juhtumikirjeldus

Zahed* on 33-aastane Iraanist pärit tippspetsialist, kes töötab Eestis 
masinaehituse projektijuhina. Mehel on tänaseks eestlannast abikaasaga 
2-aastane poeg. Tumedama nahavärvi tõttu on tänavatel ja poes 
halvustavate kommentaaride osaliseks sattunud nii mees kui ka paari ühine 
laps. Zahed on otsustanud, et kolib esimesel võimalusel perega Eestist 
ära, sest ei suuda enam taluda inimeste rassilisi eelarvamusi ja verbaalseid 
rünnakuid. Pere pole solvangute peale politseisse pöördunud, kuna leiab, 
et solvajate ja jõllitajate vastu pole võimalik midagi ametlikku ette võtta. 
Zahedi sõnul on ta oma sõprusringkonnast ainsana Eestisse jäänud: kõik 
teised sõbrad on tema sõnul – tihti koos eestlannast abikaasaga – samadel 
põhjustel juba lahkunud. Pere ärakolimine tähendab, et Eesti jääb ilma 
kahest kodanikust ja ühest kõrgelt haritud spetsialistist, kelle ametikohta 
on keeruline täita.

Pikemalt on võimalik Zahedi looga tutvuda Eesti Päevalehe 15. aprilli 
2019. aasta artiklis: „„Must! Mine koju!” Iraani tippspetsialist peab 
rassismi tõttu perega Eestist lahkuma“.62

* Nimi muudetud

Soovitused
 } Rände-, lõimumis- ja kodakondsuspoliitika valdkondades on 

pikemaajaliste suundade ja eesmärkide seadmiseks ning mitmete 
probleemkohtade lahendamiseks vajalik korraldada kogu ühiskonda 
kaasav arutelu ning välja töötada terviklik nägemus Eesti tulevikust 
muutunud rändevormide ja -voogudega maailmas.

 } Ühiskondlikku arutelu, poliitilist otsust, lahendust ja tegevusi ootavad 
mitmed küsimused: täisealiste Eesti kodanike topeltkodakondsus, 
ühine koolisüsteem, eesti keele õppe korraldus, sisserändekvoot , 
tööjõuvajadus jpm.

62 Eesti Päevaleht. 2019. Must! Mine koju! Iraani tippspetsialist peab rassismi tõttu perega Eestist lahkuma, 
15.04.2019. 

https://epl.delfi.ee/eesti/must-mine-koju-iraani-tippspetsialist-peab-rassismi-tottu-perega-eestist-lahkuma?id=85916267
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 } Rändemahtude kasvu ja (lühiajaliste) rändevormide mitmekesistumise 
tõttu on lõimumispoliitika kujundamisel üha olulisem arvestada 
erinevate välis- ja kaasmaalaste rühmadega (sh määratlemata 
kodakondsusega isikud, välistudengid, lühiajalised töötajad, 
diplomaadid, rahvusvahelise kaitse taotlejad ja saajad, sisserändajate 
pereliikmed, tagasipöördujad, väliseestlased jt).

 } Erinevate kohanemist toetavate teenuste loomisel ning avalike teenuste 
kohandamisel tuleks senisest suuremat tähelepanu pöörata teenuse 
sihtrühmadele, et sarnaste vajadustega inimesed ei jääks ebamõistlike 
kitsenduste tõttu teenusest kõrvale.

 } Jätkuvalt ja senisest enam tuleb pöörata tähelepanu võõraviha 
probleemiga tegelemisele, et vältida paradoksaalset olukorda, kus ühelt 
poolt suunatakse avalikku raha välistalentide Eestisse meelitamise ja 
nende värbamise toetamiseks, teisalt peletatakse nii välismaalased kui 
ka nende (eestlastest) pereliikmed negatiivse suhtumise tõttu Eestist 
ära.
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AUTOR

Aili Kala
Aili Kala töötab riigikaitse ja inimõiguste valdkonna juristina.  Ta 
on Eesti LGBT Ühingu huvikaitseekspert ja juriidiline nõustaja, 
kus ta teeb koostööd poliitikakujundajate ja vabaühendustega 
ning pakub LGBT+ kogukonnale ja nende lähedastele juriidilist 
tuge. Aili on ka õiguskantsleri inimõiguste nõukoja liige.
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PEATÜKK 9

LGBT+ inimeste olukord

=

Võtmeteemad 
 } LGBT+ inimeste õiguste areng on suures osas seiskunud. 

Seadusandlik võim ei ole vastu võtnud LGBT+ inimestega 
arvestavaid strateegiaid ega arvestanud Euroopa Liidu valdkondlike 
ettepanekutega. 

 } Uuringuperioodi jooksul ei ole vastu võetud LGBT+ inimeste 
diskrimineerimise kõrvaldamise ja võrdse kohtlemise alaseid 
seaduseid ega kõrvaldatud olemasolevaid puuduseid. Teiselt poolt 
on osad rikkumised suudetud kõrvaldada Riigikohtu ja alamate 
astmete kohtute otsustega. 

 } Poliitiline kliima on läinud sõnavõttudes ja tegudes küll LGBT+ 
inimeste ja nende õiguste suunas vaenulikumaks, kuid paranenud 
on Eesti elanike suhtumine LGBT+ inimestesse ja kooseluseaduse 
vajalikusesse.

Poliitilised ja institutsionaalsed arengusuunad

Pärast 2019. aasta kevadel toimunud valimisi moodustas koalitsiooni 
Keskerakond, Isamaa ja EKRE. Koalitsioonilepingus reguleeriti tavatu 
täpsusega kavatsus läbi viia 2021. aastal kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimiste ajal rahvahääletus, millega tehakse ettepanek muuta Eesti 

 olukord jäi samaks
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põhiseadust, määratledes abielu mehe ja naise vahelise liiduna.1 Koalitsiooni 
plaan järgib viimastel aastatel Euroopas aset leidnud tendentse, kus näiteks 
nii Poola kui Ungari on muutnud sel viisil oma riikide põhiseaduseid. Eesti 
on senimaani olnud põhiseaduse muutmisel konservatiivne ning avalikes 
arvamustes osutuvad nii põhiseaduse teksti loojate kui õigusteadlaste 
arvamused sellele, et kui põhiseadust muuta, siis tuleks ka põhjalikult 
analüüsida selle mõju ning üleüldist vajadust.

Euroopa Komisjon väljastas 2018. aastal iga-aastase raporti LGBTI (lesbide, 
geide, biseksuaalsete, transsooliste ja intersooliste) inimeste võrdsuse 
suurendamise meetmete kohta, millega rõhutatakse vajadust EL-i võrdse 
kohtlemise direktiivi järele, mis laiendaks liikmesriikide LGBTI inimeste 
kaitset diskrimineerimise eest hariduse, sotsiaalkaitse ning kaupade ja 
teenuste, sealhulgas eluaseme kättesaadavuse ja pakkumise valdkondadele.2 
Direktiivi vastuvõtmise vajadusele viitavad ka Euroopa Põhiõiguste 
Ameti (FRA) 2019. aasta aruande põhjal valminud meetmed Euroopa 
Liidule ja liikmesriikidele. FRA aruandest ilmneb, et eri alustel toimuvat 
diskrimineerimist ja ebavõrdsust kohtab igapäevaelus kogu EL-is. Samuti 
tõendavad need tulemused järjepidevalt, et diskrimineerimist kogevad 
inimesed teatavad sellest harva.3

LGBT+ inimeste võrdse kohtlemise ja diskrimineerimisega võitlemise vallas 
koostas Eesti LGBT Ühing aruande ja soovitused valitsusele,4 mille kohaselt 
peaks riik võtma kasutusele meetmeid, et vastata Euroopa Nõukogu LGBTI 
inimeste diskrimineerimise vastaste soovituste nõuetele. Ulatusliku analüüsi 
ja soovituste sihtgruppideks on poliitikakujundajad ja riigiametnikud ning 
need hõlmavad Eesti seaduseid ja praktikat. Aruanne hindab Eesti valitsemises 

1 Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ning Isamaa Erakonna valitsusliidu alus-
põhimõtted 2019-2023.

2 European Commission. 2018. List of actions to advance LGBTI equality, 18.03.2019.
3 Euroopa Põhiõiguste Amet. 2019. Põhiõiguste aruanne 2019 FRA arvamused.
4 Council Of Europe. 2010. Compliance Report on the implementation of Committee of Ministers’ 

Recommendation CM/Rec(2010)5 on measures to combat discrimination on grounds of sexual orienta-
tion or gender identity in Estonia, 31.02.2010.

https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/pictures/eesmargid/eesti_keskerakonna_eesti_konservatiivse_rahvaerakonna_ning_isamaa_erakonna_valitsusliidu_aluspohimotted_2019-2023.pdf
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/pictures/eesmargid/eesti_keskerakonna_eesti_konservatiivse_rahvaerakonna_ning_isamaa_erakonna_valitsusliidu_aluspohimotted_2019-2023.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/list-actions-advance-lgbti-equality_en
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-fundamental-rights-report-2019-opinions_et.pdf
https://www.coe.int/en/web/sogi/rec-2010-5
https://www.coe.int/en/web/sogi/rec-2010-5
https://www.coe.int/en/web/sogi/rec-2010-5
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toimunud muutusi seoses soovituste rakendamisega ja toob esile valdkonnad, 
mis vajavad edasist tööd.

Seadusandlikud arengusuunad 

Võrreldes eelmise aruandeperioodiga on valdkonna seadusandlik areng 
pidurdunud.5 Eelmises aruandes kajastatud võrdse kohtlemise seaduse 
muutmise seadust, millega kavatsetakse laiendada võrdse kohtlemise seaduse 
kohaldamisala selliselt, et see oleks ühtne kõigi diskrimineerimistunnuste 
puhul, ei ole pärast aastaid valitsuses menetlemist poliitilise vastuseisu 
tõttu ikka veel vastu võetud. Sama olukord on transsooliste inimeste 
soo tunnustamise regulatsiooni õiguspärasemaks muutmisega, kus uue 
rahvatervise seadusega kavandatavad muudatused võeti eelnõust üldsegi 
välja. 

Juba aastaid vajavad muutmist vaenuavaldusi reguleerivad karistusseadustiku 
sätted – ja LGBT+ inimesed vajavad vaenu õhutamise eest tõhusamat kaitset. 
Euroopa Liidu kriminaalõiguse vahenditega rassismi ja ksenofoobia vormide 
ja ilmingute vastu võitlemise kohta käiva raamotsuse kohaldusala laieneb 
ka LGBT+ inimeste suhtes toimepandavate kuritegude kriminaalõiguslikele 
meetmetele, mis sätestaksid, et vaenukuriteo motiiv oleks karistuse määramisel 
raskendav asjaolu.6 Hoolimata sellest, et raamotsus on liikmesriikidele 
ülevõtmiseks kohustuslik (ning mille ülevõtmine on võimalikuks eelduseks 
karistusseaduse muutmisel), on Eesti üks vähestest riikidest, mis ei ole 
raamotsust üle võtnud, ning riiki ähvardab rikkumismenetlus.

Paigalseis ootas ka kooseluseaduse rakendussätete vastuvõtmist, kuna nii 
eelmise valitsusperioodi koalitsioonis kui praeguses puudus üksmeel ning 
seetõttu otsustati kooseluseaduse õiguspärase rakendamisega mitte tegeleda. 
Sellest hoolimata on üksikute kohtuprotsessidega saavutatud edusamme, 
millest on allpool pikemalt juttu. 

5 Ibid.
6 Euroopa Nõukogu. 2008. Euroopa Nõukogu raamotsus 2008/913/JSK.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33178
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2018. aasta kevadel sai vastuse kooseluseaduse kehtivust puudutav küsimus, 
mida aeg-ajalt debattides tõstatati. Riigikohus selgitas määruses, et vaatamata 
rakendusaktide puudumisele on kooseluseaduse näol tegemist kehtiva 
õigusega ning see on osa Eesti õiguskorrast. Kolleegiumi hinnangul ei piisa 
põhiseadusvastase lünga tuvastamiseks üksnes üldisest tõdemusest, et vastu 
võtmata on kooseluseaduse rakendusaktid. Kohtul on kohustus hoolimata 
Riigikogu tegemata tööst kooseluseadust üksikjuhtudel rakendada ning 
vajadusel lahendatakse küsimused õiguse üldpõhimõtetele tuginedes.7 

Alates kooseluseaduse jõustumisest seisid kooseluperekonnad probleemi ees 
olukorras, kus Eesti kodaniku samast soost elukaaslasele ei ole antud võimalust 
ühineda perekonnaga ja saada Eestis elamiseks elamisluba. Välismaalaste seadus 
lubas taotleda Eestis resideeruva abikaasa juurde elama asumiseks elamisluba, 
kuid ei võimaldanud seda samast soost kooselupartneri või abikaasa puhul. 
See küsimus jõudis kohtuasjana Riigikohtu põhiseaduspärasuse kontrolli 
ning päädis 2019. aasta 21. juunil. otsusega, millega tunnistati välismaalaste 
seadus põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, milles see välistab 
tähtajalise elamisloa andmise välismaalasele Eesti Vabariigi kodanikust 
samast soost registreeritud elukaaslase juurde Eestisse elama asumiseks.8 

Tihti on tõstatunud avalikkuses küsimus, millistest õigustest kooselupered 
ilma jäävad ning sellele küsimusele ei ole olnud siiani ammendavat vastust, 
sest olukorrad, mis on tingitud riigipoolsest ebavõrdsest kohtlemisest või 
põhiseadusvastasusest, pole veel täies mahus ilmnenud. Siiski on praktika 
näidanud, et aja jooksul need tõstatuvad ning vajavad lahendamist. Näiteks 
kodusel ja alla 8-aastast last kasvataval abikaasal on õigus riigipoolsele 
ravikindlustusele, kuid kooseluseaduse rakendussätete puudumise tõttu 
keeldus riik kooselulepingu sõlminud samast soost vanemale seda õigust 
laiendamast. 2019. aasta sügisel tunnistas Tallinna Halduskohus põhiseadusega 

7 Riigikohtu Põhiseaduslikkuse järelvalve kolleegiumi 10.04.2018 määrus nr 5-17-42.
8 Riigikohtu üldkogu 21.06.2019 otsus nr 5-18-5.

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=5-17-42/9
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=5-18-5/17
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vastuolevaks sotsiaalmaksuseaduse sätte, mis kohtleb kooselulepingu 
sõlminud lapsevanemaid erinevalt abielus olevatest lapsevanematest.9

Muutusi oli ka rahvusvahelist kaitset vajavate inimeste kohtlemises. 2018. 
aasta alguses võttis Euroopa Kohus vastu otsuse, mille kohaselt tunnistati 
inimõigustega vastuolus olevaks psühholoogiaekspertiisi tegemine LGBT+ 
inimestele nende seksuaalse orientatsiooni kindlakstegemiseks. Kui selleks 
vajadus tekib, siis võivad ametnikud tugineda dokumentaalsetele tõenditele 
ja isiku avaldusele.10 

Statistika ja uuringud

2019. aastal Eesti Inimõiguste Keskuse poolt avaldatud järjekordse LGBT+ 
inimeste teemalise avaliku arvamuse uuringust nähtub, et Eesti elanike 
suhtumine lesbidesse ja geidesse ei ole võrreldes kahe aasta taguse ajaga 
oluliselt muutunud, kuid üle poole peavad homoseksuaalsust täiesti või pigem 
vastuvõetamatuks. Esmakordselt on kooseluseaduse toetajaid rohkem, kui 
on selle vastaseid.11 Kokkuvõtvalt tähendab see, et kuigi enamuse jaoks on 
homoseksuaalsus vastuvõetamatu, on pea pooled pidanud siiski vajalikuks, et 
samast soost paaridel oleks registreeritud kooseluvorm. Vastukaaluks, 2019. 
aasta mais avaldatud Euroopa Komisjoni Eurobaromeetri küsitlus LGBTI 
inimeste kohta näitas suhtumise paranemist võrreldes 2015. aastaga pea 
kõikides küsimustes. Üle poole küsitletutest arvas, et LGB inimestel peaksid 
olema heteroseksuaalsete inimestega võrdsed õigused.12 

2018. aasta suvel viis Eesti LGBT Ühing läbi uuringu koolikeskkonna 
turvalisuse ja kaasatuse kohta põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli LGBT+ 
õpilaste hulgas. Esmakordse uuringu tulemused näitavad, et küsitluses 
osalenute kogemuste põhjal kogetakse solvanguid, vaimset ja füüsilist 
vägivalda ning õpetajate toetuse puudumist. Koguni 68% LGBT+ õpilastest 
on kogenud vaimset ahistamist oma seksuaalse identiteedi, sooidetiteedi või 

9 Eesti Inimõiguste Keskus. 2019. Kohus: sotsiaalmaksuseadus on vastuolus põhiseadusega, 10.09.2019. 
10 Euroopa Liidu Kohus. 2019. Kohtuasi C-473/16, F v Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, 25. 01.2018.
11 Eesti Inimõiguste Keskus. 2019. LGBT teemaline avaliku arvamuse uuring.
12 European Comision. 2019. Eurobarometer on the social acceptance of LGBTI people in the EU.

https://humanrights.ee/2019/09/kohus-ravikindlustuse-seadus-on-vastuolus-pohiseadusega-sest-jatab-last-kasvatava-kooselupartneri-haigekassata/?fbclid=IwAR1QpTVNEoPbTALrxbYuSpGSlchVODeg2U54WKtllmqHXNj9QKiJMlDhoxI
https://humanrights.ee/app/uploads/2019/06/2019-LGBT-aruanne.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/eurobarometer-social-acceptance-lgbti-people-eu-2019_en
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soolise eneseväljenduse tõttu. Kooli ülesanne on pakkuda kvaliteetset haridust 
ja korrektset infot turvalises keskkonnas, kuid 61% vastanutest märkis, et 
koolitöötajad ei sekkunud kunagi, kui keegi tegi homofoobseid märkusi ning 
42% õpilaste koolis pole LGBT-temaatikat üldse puudutatud.13 

Suundumused

2019. aasta sügisel toimus rida aktiivseid rünnakuid Eesti LGBT Ühingu 
(ühing) ja LGBT+ kogukonna vastu, mille eesmärgiks on keelata ühingu 
osalemine avaliku teenuse osutamise projektikonkursil,14 vaigistada ja 
marginaliseerida LGBT+ kogukonda ning luua hirmuõhkkond kogukonnale 
ja aktivistidele. 

Valitsuserakonna EKRE juhtkonna liikmed ja toetajad avaldasid meelt Pärnus 
korraldatud LGBT+ filmiseansi vastu,15 korraldasid Tartus meeleavalduse 
ühe noortekeskuse LGBT+ teemalise ürituse vastu,16 vaenates sellega 
nii noorsootöötajaid kui noori ja nurjates ühingu teavitusürituse.17 Selle 
foonil on SA Perekonna ja Traditsioonide Kaitseks algatanud ühingu vastu 
petitsioonikampaania,18 mis sisaldab põhistamata väiteid ja liialdusi, ning 
MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut tellinud ühingu rahastuse teemalise 
küsitluse,19 mille küsimusepüstitus rajaneb valedel ning annab vahendi 
ühingu ründamiseks. 

EKRE kuulub valitsusse koos Keskerakonna ja Isamaaga, esimene neist on 
peaministrierakond. Mõned peaministri reageeringud EKRE sõnavõttudele 
sotsiaalmeedias ei ole nende seisukohti muutnud ega ka rünnakuid lõpetanud. 
Vastupidi, EKRE sõnavõtud on muutunud agressiivsemaks, ning tõenäosus, 

13 Eesti Lgbt Ühing. 2019. Anneta, et LGBT+ noortel oleks koolis turvaline! 
14 ERR. 2019. EKRE: LGBT ühingu rahastamine hasartmängumaksust on ebaseaduslik, 26.10.2019.
15 Nestor. S. 2019. Palun, teeme seakisa kultuuriklubi Tempel kaitseks!, 05.11.2019.
16 ERR. 2019.  EKRE meeleavaldus Tartus tõi Raekoja platsile ka LGBT-toetajaid, 01.11.2019. 
17 Keskküla, R. 2019. Ekrelased nurjasid LGBT-ühingu teavitusürituse, kohale kutsuti politsei, Pärnu 

Postimees, 05.11.2019. 
18 Nagel. R., Raal, K. 2019.  Varro Vooglaid alustas petitsioonikampaaniat LGBT ühingult toetuse võtmiseks: 

homoaktivistid mõjutasid tüdrukut sugu vahetama, Delfi, 05.11.2019.
19 Ühiskonnauuringute Instituut. 2019. Koalitsioon itoetajad on LGBT Ühingu riikliku rahastamise osas üks-

meelel, abordi riikliku rahastamise osas mitte.

https://www.lgbt.ee/post/turvalinekool
https://www.err.ee/996317/ekre-lgbt-uhingu-rahastamine-hasartmangumaksust-on-ebaseaduslik
https://www.err.ee/998619/galerii-ekre-meeleavaldus-tartus-toi-raekoja-platsile-ka-lgbt-toetajad
https://parnu.postimees.ee/6805666/ekrelased-nurjasid-lgbt-uhingu-teavitusurituse-kohale-kutsuti-politsei
https://ekspress.delfi.ee/areen/palun-teeme-seakisa-kultuuriklubi-tempel-kaitseks?id=87657123
https://ekspress.delfi.ee/areen/palun-teeme-seakisa-kultuuriklubi-tempel-kaitseks?id=87657123
https://www.inst.ee/uudised/koalitsiooni-toetajad-on-lgbt-uhingu-riikliku-rahastamise-lopetamise-osas-uksmeelel-abordi-riikliku-rahastamise-osas-mitte
https://www.inst.ee/uudised/koalitsiooni-toetajad-on-lgbt-uhingu-riikliku-rahastamise-lopetamise-osas-uksmeelel-abordi-riikliku-rahastamise-osas-mitte
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et EKRE ja nende toetajate rünnakud LGBT+ kogukonna suhtes tihenevad ja 
agressiivsemaks muutuvad, tekitab LGBT+ kogukonnas hirmu tagakiusamise 
ees. Ühiskonnas on tekkinud uus arengusuund, kus üks valitsuserakond on 
seadnud eesmärgiks tekitada hirmuõhkkond ja rikkuda inimeste turvatunnet 
ning nende koalitsioonipartnerid ei ole soovinud või suutnud seda muuta. 
Rünnak ühe sihtgrupi ja ühe mittetulundusühingu vastu on rünnak kogu 
ühiskonna turvalisuse ja kodanikuühiskonna vastu.

Juhtumikirjeldus

Kristiina ja Sarah Raud sõlmisid 2015. aastal USA-s abielu ja asusid 
elama Eestisse. Riik ei tunnustanud USA-s sõlmitud kahe samast soost 
inimese abielu ja keeldus väljastamast Sarah’le elamisluba. Paar pöördus 
seetõttu kohtusse ning 2018. aastal jõustus Riigikohtu otsus, mille 
kohaselt Kristiina ja Sarah abielu ei ole Eestis tunnustatud ja see ei saa 
olla elamisloa väljastamise aluseks. Kuigi kohtuotsus nende probleemi 
ei lahendanud, võttis Riigikohus selle kohtuasja raames esmakordselt 
seisukoha, et perekonnaelu kaitse nõue ei ole seotud perekonnaliikmete 
soo või seksuaalse sättumusega.20 Võttes selle arvesse, sõlmisid Kristiina 
ja Sarah Eestis kooselulepingu ning kuna vahetult enne seda oli Riigikohus 
ühe teise juhtumi raames võtnud vastu otsuse tunnistada välismaalaste 
seaduse abielu kohustuse säte põhiseadusevastaseks,21 sai Sarah võimaluse 
kooselulepingu alusel taotleda elamisluba Eestis elamiseks.22 Paari 
teekonda toetas Eesti Inimõiguste Keskus oma strateegilise hagelemise 
programmi raames. Juhtum näitab, kuidas inimõiguste tagamisel võivad 
inimeste julgus, kodanikuühiskonna pühendumus ning kohtusüsteemi 
õiglus ja usaldusväärsus ületada Eesti seadusandja tegevusetuse.

20 Riigikohtu halduskolleegiumi 27.05.2017 määrus nr 3-3-1-19-17.
21 Riigikohtu üldkogu  21.06.2019 otsus nr 5-18-5.
22 Eesti Inimõiguste Keskus. 2019. Võit kooselupaaridele.

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-3-1-19-17
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=5-18-5/17
file:///Users/egert/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/AA1535F0-EFBC-4864-8804-BBB24D2F8DBE/.%20https:/humanrights.ee/2019/08/voit-kooselupaaridele
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Soovitused
 } Võtta vastu kooseluseaduse rakendusaktid, mis tagavad kooseluseaduse 

rakendamise täies mahus.
 } Eraldada transsoolise isiku soo tunnustamisel meditsiinilised ja 

juriidilised protsessid. Isik peab saama mõistliku aja jooksul muuta 
isikuandmeid meditsiinilistest toimingutest sõltumata. Meditsiiniliste 
toimingute puhul peab isikule jääma otsustusõigus, milliseid 
toiminguid ta soovib ja vajab, kui üldse, selleks, et ta tunneks end 
vastavalt oma tunnetuslikule soole.

 } Reguleerida seadusandlusega LGBT+ inimeste kaitset vaenu õhutamise, 
vaenukuritegude ja diskrimineerimise eest, sh kaitset diskrimineerimise 
eest väljaspool töövaldkonda (hariduses, tervishoius ja sotsiaalteenuste 
tarbimisel ning toodete ja teenuste kättesaadavusel).

 } Viia läbi uuringuid LGBT+ inimeste olukorra paremaks 
kaardistamiseks ja mõistmiseks eri valdkondades (sh koolikiusamine 
koolisüsteemis, ebavõrdne kohtlemine tervishoiusüsteemis, LGBT+ 
inimeste kohtlemine kinnipidamisasutustes).

 } Tagada spetsialistidele (õpetajatele, noorsoo- ja tervishoiutöötajatele, 
politseinikele, kohtunikele jt-le) LGBT+ teemalised täiendkoolitused 
ning lisada LGBT+ inimestega seotud küsimused õpetajate, 
noorsootöötajate, politseinike, kohtunike, tervishoiutöötajate jt 
õppeprogrammidesse.

 } Kaasata senisest efektiivsemalt LGBT+ teemad ja 
huvikaitseorganisatsioonid strateegiliste otsuste tegemisse ja 
poliitikakujundamisse.
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 =

Võtmeteemad
 } Valitsus otsustas lõpetada osalemise rahvusvahelist kaitset vajavate 

isikute ümberasustamise ja -paigutamise programmides. 
 } Eestisse saabuvate varjupaigataotlejate arv on stabiilselt väike, 

möödunud aastal taotles kaitset alla saja inimese.
 } Politsei- ja Piirivalveamet on korduvalt keeldunud rahvusvahelise 

kaitse saanud isikute elamislubade pikendamisest muutunud 
olukorra tõttu päritoluriikides.

Poliitilised ja institutsionaalsed arengusuunad

Viimaste aastate jooksul on Euroopasse saabuvate varjupaigataotlejate 
arv vähenenud märkimisväärselt võrreldes 2015.–2016. aasta rändekriisi 
tasemega.1 Sellele vaatamata puudub EL-i liikmesriikide vahel üksmeel 
vastutuse jagamise osas, eriti Vahemerelt päästetud varjupaigataotlejate ja 
migrantide puhul, mis on aidanud kaasa hukkumiste kasvule protsentides.2 

1 Eurostat. 2019. Asylum applications (non-EU) in the EU-28 Member States, 2008–2018. 
2 UNHCR. 2019. Desperate Journeys: Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders.

 olukord jäi samaks

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67712
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Vastuseks osade liikmesriikide plaanile luua ajutine varjupaigataotlejate 
ümberpaigutamise skeem, on siseminister Mart Helme kinnitanud, et Eesti ei 
aruta ühegi jagamismehhanismi üle.3 

2018. aasta alguses luges valitsus lõppenuks Eesti kohustused Euroopa Liidu 
2015. aasta ümberasustamise ja -paigutamise rändekava raames. Eesti võttis 
nimetatud rändekava alusel vastu kokku 206 rahvusvahelise kaitse saajat.4 
Teise rändekava raames nõustus valitsus 2018. ja 2019. aastatel Türgist 
ümberasustama kokku 80 inimest. 2018. aastal ei jõudnud sellel alusel Eestisse 
ühtegi inimest, 2019. aastal asustati Türgist ümber seitsmeliikmeline Süüria 
pere.5 

2019. aasta valimiste järel võimule tulnud erakondade koalitsioonileppe 
kohaselt hakkab valitsus järgima ranget sisserändepoliitikat, tõhustab kontrolli 
illegaalse immigratsiooni üle ning ei nõustu kohustuslike pagulaskvootidega.6 
Uue koalitsioonileppe järgi jätkab Eesti ida maismaapiiri väljaehitamist.7 

2018. aasta detsembris kolis varem Harkus asunud varjupaigataotlejate 
ja väljasaadetavate kinnipidamiskeskus uude asukohta Rae vallas. Uus 
ja suurema mahutavusega kinnipidamiskeskus asub samal alal Tallinna 
arestimajaga, kuid varjupaigataotlejad ja väljasaadetavad on eraldatud 
arestimaja kinnipeetavatest.8 Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid keskust 
2019. aasta 29. aprillil ning tõid välja mitmed probleemid, sealhulgas 
puudulikud vaba aja veetmise ja lähedastega suhtlemise võimalused, tõlkide 
nappuse ning probleemid toitlustusega.9 

3 Mälberg, M. 2019. Mart Helme: Eesti ei osale Macroni ja Conte rändearutelus, ERR, 19.09.2019.
4 ERR. 2019. Eesti esimene pagulaskvoot sai täis, 14.03.2019.
5 ERR. 2019. Seitsmeliikmeline kvoodipagulaste pere jõuab Türgist lähiajal Eestisse, 23.01.2019.
6 Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ning Isamaa Erakonna valitsusliidu alus-

põhimõted 2019-2023.
7 Ibid.
8 Rajavee, A. 2018. Harku kinnipidamiskeskus liidetakse Tallinna arestimajaga, ERR, 14.03.2018.
9 Õiguskantsler. Kontrollkäik Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo kinnipidamiskeskusesse, 23.08.2019. 

https://www.err.ee/982019/mart-helme-eesti-ei-osale-macroni-ja-conte-randearutelus
https://www.err.ee/689654/eesti-esimene-pagulaskvoot-sai-tais
https://www.err.ee/903114/seitsmeliikmeline-kvoodipagulaste-pere-jouab-turgist-lahiajal-eestisse
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/pictures/eesmargid/eesti_keskerakonna_eesti_konservatiivse_rahvaerakonna_ning_isamaa_erakonna_valitsusliidu_aluspohimotted_2019-2023.pdf
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/pictures/eesmargid/eesti_keskerakonna_eesti_konservatiivse_rahvaerakonna_ning_isamaa_erakonna_valitsusliidu_aluspohimotted_2019-2023.pdf
https://www.err.ee/689453/harku-kinnipidamiskeskus-liidetakse-tallinna-arestimajaga
https://adr.rik.ee/okk/dokument/6624072
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Seadusandlikud arengusuunad

2018–2019 viidi välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusesse 
(VRKS) sisse vaid üksikud muudatused, mis täpsustasid isikuandmete 
töötlemisega seotud sätteid.

Suuremaid sisulisi muudatusi on ette nähtud väljasõidukohustuse ja 
sissesõidukeelu seaduse (VSS) ja VRKS-i muutmise seaduse eelnõus, mille 
Siseministeerium esitas 2019. aasta 3. juunil valitsusele heakskiitmiseks. 
Eelnõu sisaldab erisätteid, mis rakenduvad massilisest sisserändest tingitud 
hädaolukorras (kui Eestisse saabub vähemalt 3000 välismaalast väikestes 
mitmekümnetest inimestest koosnevates gruppides).10 

Kohtupraktika

2018–2019 on varjupaigavaldkonnas tehtud olulisi kohtulahendeid 
kinnipidamise, usupõhise tagakiusu ja varjupaigataotlejate haavatavuse 
teemal. 

2018. aasta 30. jaanuaril tegi Riigikohus otsuse asjas 3-17-792, milles selgitas 
õiguslikke eelduseid varjupaigataotlejate kinnipidamise pikendamisel. 
Kolleegium rõhutas, et viivitus, mida ei ole põhjustanud taotleja, ei õigusta 
kinnipidamise jätkamist. Kinnipidamise pikendamise taotlemisel tuleb 
PPA-l selgitada, milliseid toiminguid vahepealsel ajal on tehtud, et kohtul 
oleks võimalik kontrollida vajaliku hoolsuse ja kinnipidamisaluse tingimuse 
täitmist. 

2019. aasta 19. juunil tegi Riigikohus otsuse asjas 3-19-415, milles kinnitas, et 
kinnipidamiskeskusse paigutamist õigustavat põgenemisohtu ei ole kohane 
põhjendada sellega, et „ei ole alust välistada isikust lähtuvat võimalikku 
põgenemisohtu“. Varjupaigataotleja põgenemisohu hindamisel tuleb iga 
juhtumi asjaolusid eraldi hinnata ning rangelt kontrollida kinnipidamise 

10 Õiguskantsler. Arvamus nr 18-2/170466/1701575 vastuseks Siseministeeriumi 17.03.2017 kirjale nr 
SIM/17-0364/-1K, 1-6/1382-1, 10.04.2017.

https://adr.rik.ee/okk/dokument/5055251
https://adr.rik.ee/okk/dokument/5055251
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vajalikkust ja proportsionaalsust konkreetsel juhul. Põgenemisohuna 
käsitatavad asjaolud on seaduses sätestatud ammendava loeteluna. 

Lisaks jõustusid 2019. aasta kevadel mitu kohtulahendit seoses rahvusvahelist 
kaitset taotlenud Jehoova tunnistajatega, kes põgenesid tagakiusu eest 
Venemaalt. Riigikohus keeldus menetlusse võtmast PPA kassatsioonkaebusi, 
seega jäid jõusse Tallinna Ringkonnakohtu otsused, millega kinnitati 
varjupaigataotlejate vastavust pagulasseisundi kriteeriumitele.11 Kohus 
kinnitas, et usulisel alusel tagakiusamist kujutavad endast ka sellised 
tegevused, mis riivavad taotleja vabadust mitte ainult oma usku eraviisiliselt 
praktiseerida, vaid ka avalikult oma usutavade kohaselt elada. 

Tallinna Halduskohus kinnitas 2019. aasta 19. septembri otsuses 
varjupaigataotlejate haavatavuse hindamise olulisust. Kohus rõhutas, et 
varjupaigataotlejate haavatavus või erivajadus tuleb tuvastada võimalikult 
kiiresti pärast taotluse esitamist, vajadusel eksperdi abiga. Vaimselt 
ebastabiilses olekus inimesega menetlustoimingute läbiviimine olukorras, kus 
menetluse tulemus sõltub suuresti taotleja selgitustest, mille usutavust peab 
PPA hindama, ei ole võimalik enne inimese terviseseisundi kindlakstegemist ja 
vajadusel tema ravimist. Selle tegemata jätmisel ei ole menetlus õiguspärane.12

Statistika ja uuringud

Eestis taotles 2018. aastal rahvusvahelist kaitset 95 isikut, neist 5 olid 
korduvtaotlused ning 5 taotlused perekonnaliikmega koos elamiseks. 
Kõige rohkem oli taotlejaid Ukrainast, Venemaalt ja Egiptusest. 2019. 
aastal (30. septembri seisuga) taotles varjupaika 87 isikut, neist 3 olid 
korduvtaotlused ning 13 taotlused perekonnaliikmega koos elamiseks. 
Peamisteks päritoluriikideks on sellel aastal olnud Venemaa, Türgi ja Ukraina. 
Pagulasstaatuse või täiendava kaitse staatuse sai 2018. aastal 35 isikut, 
nendest 18 olid ümberasustatud esimese rändekava raames. 2019. aastal (30. 

11 Tallinna Ringkonnakohtu 27.09.2018 otsus haldusasjas nr 3-18-721; Tallinna Ringkonnakohtu 04.09.2018 
otsus haldusasjas nr 3-18-388.

12 Tallinna Halduskohtu 19.09.2019 otsus haldusasjas nr 3-19-990.
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septembri seisuga) on rahvusvahelise kaitse saanud 31 isikut, nendest 7 olid 
ümberasustatud teise rändekava raames.

2019. aasta suvel avalikustas ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet (UNHCR) 
uuringu „Access to legal aid for asylum-seekers in Estonia“. Uuring annab 
ülevaate õigusabi kättesaadavusest varjupaigataotlejatele Eestis, toob välja 
kitsaskohad ning annab soovitusi praktika ja seaduste muutmiseks. Uuringus 
rõhutati vajadust luua varjupaigataotlejate jaoks realistlik võimalus saada 
piiripunktides õigusabi, tuvastada haavatavad taotlejad, kes vajaksid üldjuhul 
varakult täiendavat õigusabi, pakkuda ulatuslikumat õigusnõustamist 
kinnipidamis- ja majutuskeskustes ning tagada taotlejatele võimalus suhelda 
tõhusalt riigi õigusabi pakkuvate advokaatidega.13

Head tavad

Hea tavana integratsiooni vallas võib välja tuua Eesti Pagulasabi sotsiaalse 
ettevõtte „Siin & Sääl“, mis aitab pagulastel Eestis ettevõtlusega alustada.14 
Samuti pakuvad pagulastele integratsiooni vallas toetust Johannes 
Mihkelsoni Keskus, Tartu Rahvusvaheline Maja ja Rahvusvaheline 
Migratsiooniorganisatsioon (IOM). Eesti Inimõiguste Keskus pakub endiselt 
UNHCR-i toel tasuta õigusabi varjupaigataotlejatele ning alates 2018. aasta 
algusest ka rahvusvahelise kaitse saanud isikutele. 

Lisaks suurendati rahvusvahelise kaitse saajatele pakutava keeleõppe mahtu, 
varasema 100 eesti keele tunni asemel saavad pagulased alates 2018. aasta 
algusest 300 tundi keeleõpet.15

Olulisemad avalikud arutelud

Suurem avalik arutelu toimus 2018. aasta sügisel ÜRO rändeleppe (Global 
Compact for Migration) ümber. Valimisteks valmistuvad erakonnad kasutasid 
rändelepet ära tähelepanu saamiseks, külvates segadust deklaratiivse sisuga 

13 UNHCR. 2019. Access to Legal Aid for Asylum-Seekers in Estonia.
14 Pagulasabi. Sotsiaalne ettevõte Siin & Sääl. 
15 Postimees. 2017. Uuest aastast suureneb pagulastele antava keeleõppe maht, 09.11.2017.

https://www.refworld.org/docid/5d4bedea4.html
https://www.pagulasabi.ee/sotsiaalne-ettevote-siin-saal
https://www.postimees.ee/4305485/uuest-aastast-suureneb-pagulastele-antava-keeleoppe-maht
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dokumendi õigusliku siduvuse kohta16 ja jagades valefakte selle sisu kohta.17 
Meedias kutsuti lepet nii rändeleppeks kui „pagulasleppeks“.18 Valitsus 
ei jõudnud rändeleppe osas kokkuleppele ning selle allkirjastamise kiitis 
Riigikogu heaks 2018. aasta 26. novembril.19 Reaalsuses ei käsitle rändelepe 
pagulaste ega varjupaigataotlejate õigusi. ÜRO pagulasraamistik (Global 
Compact on Refugees) on eraldi deklaratsioon, millekohased Eesti seisukohad 
kiitis valitsus heaks juba 2018. aasta 22. märtsil.20 

Suundumused

2019. aastal on PPA teinud korduvalt otsuseid tunnistada Eestis rahvusvahelise 
kaitse saanud isikute pagulasstaatus või täiendav kaitse kehtetuks sellel alusel, 
et PPA hinnangul on lähteriikides olukord piisavalt paranenud, võimaldamaks 
pagulaste tagasipöördumist. 

2018. aastal jätkus ebaühtlane praktika karistada varjupaigataotlejaid 
ebaregulaarse piiriületuse eest rahalise maksega riigituludesse. Ühel korral 
alustati kriminaalmenetlust, mis lõpetati, kui süüdistatavaid tunnustati 
pagulastena. Pagulaste ja varjupaigataotlejate karistamine ebaregulaarse 
piiriületuse eest on vastuolus rahvusvahelise õigusega.21 

Viimase aasta jooksul on Eesti Inimõiguste Keskusele laekunud mitmeid 
kaebusi seoses ligipääsuga territooriumile ja varjupaigasüsteemile. 
Varjupaigataotlejad on kirjeldanud piiripunktides aset leidnud olukordi, kus 
PPA ametnikud on üritanud neid veenda kaitse taotlemise asemel päritoluriiki 
tagasi pöörduma või keeldunud esialgu varjupaigataotlust vastu võtmast.

16 ERR. 2018. Reinsalu: ÜRO rändelepe võib osutuda siduvaks, 14.11.2018.
17 Kelomees, H. 2018. Faktikontroll: Kas EKRE valetas jälle ÜRO rändeleppe „tsensuuri“ ja „meelsuskon-

trolli“ puudutava osas?, Eesti Päevaleht, 29.11.2018. 
18 ERR. 2018. Mikser lubas pagulasleppe teema arutelu valitsuses ja väliskomisjonis, 11.11.2018.
19 Postimees. 2018. Blogi ja galerii: Riigikogu kiitis ränderaamistiku avalduse heaks, 26.11.2018.
20 Kolk, A. 2018. Välisministeerium vastab Helen Häälele: ÜRO pagulasraamistik ei riiva kuidagi Eesti 

suveräänsust, Eesti Päevaleht, 18.12.2018.
21 Pagulasseisundi konventsioon (1951) – Riigi Teataja RT II 1997, 6, 26, artikkel 31.

https://www.err.ee/877006/reinsalu-uro-randelepe-voib-osutuda-siduvaks
https://epl.delfi.ee/faktikontroll/faktikontroll-kas-ekre-valetas-jalle-uro-randeleppe-tsensuuri-ja-meelsuskontrolli-puudutava-osas?id=84602329
https://epl.delfi.ee/faktikontroll/faktikontroll-kas-ekre-valetas-jalle-uro-randeleppe-tsensuuri-ja-meelsuskontrolli-puudutava-osas?id=84602329
https://www.err.ee/876176/mikser-lubas-pagulasleppe-teema-arutelu-valitsuses-ja-valiskomisjonis
https://poliitika.postimees.ee/6462171/blogi-ja-galerii-riigikogu-kiitis-randeraamistiku-avalduse-heaks?_ga=2.201712529.164441298.1568029407-515509448.1567418364
https://epl.delfi.ee/arvamus/valisministeerium-vastab-helen-haalele-uro-pagulasraamistik-ei-riiva-kuidagi-eesti-suveraansust?id=84783801
https://epl.delfi.ee/arvamus/valisministeerium-vastab-helen-haalele-uro-pagulasraamistik-ei-riiva-kuidagi-eesti-suveraansust?id=84783801
https://www.riigiteataja.ee/akt/78623
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Juhtumikirjeldus

Usulisse vähemusgruppi kuuluv abielupaar põgenes oma koduriigist 
peale korduvaid surmaähvardusi. Ähvardava ohu tõttu ei olnud neil 
võimalik taotleda viisasid ja nad olid sunnitud kasutama smugeldajate 
abi. Smugeldajad andsid paarile valeinformatsiooni, tõid nad Vene-Eesti 
piiri lähedale metsa ja kinnitasid, et piirivalvurid on lühikese jalutuskäigu 
kaugusel. Isikud kõndisid tunde läbi metsa, esimesi piirivalvureid 
kohates taotlesid nad koheselt varjupaika. Neile tehti trahv ebaseadusliku 
piiriületuse eest ja nad paigutati kinnipidamiskeskusesse, kus neid 
hoiti ligi kaks kuud, vaatamata asjaolule, et naine oli rase. Perekond on 
nüüdseks saanud Eestis pagulasstaatuse ja Eesti Inimõiguste Keskuse 
abiga edukalt ebaregulaarse piiriületuse trahvi vaidlustanud.  

Soovitused
 } Uuesti läbi mõelda valitsuse seiskoht mitte osaleda varjupaigataotlejate 

ümberasustamise ja -paigutamise programmides. 
 } Hinnata varjupaigataotlejate haavatavust/erivajadusi süstemaatiliselt 

osana varjupaigamenetlusest.
 } Parandada õigusabi kättesaadavust varjupaigataotlejatele UNHCR-i 

raportis välja toodud soovituste kohaselt.
 } Lõpetada varjupaigataotlejate karistamine ebaregulaarse piiriületuse 

eest.
 } Tagada piiripunktides varjupaigataotlejatele kohene ligipääs 

varjupaigasüsteemile. 
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Helika Saar
Helika Saar töötab MTÜ-s Lastekaitse Liit lapse õiguste 
programmi koordinaatorina. Lastekaitse Liidus töötab ta alates 
2009. aastast. Enne seda töötas ta juristina, sh nõunikuna Euroopa 
Parlamendis. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 
ja omandanud teise magistrikraadi Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö 
Instituudist sotsiaalteaduste alal. Helika on Lastekaitse Liidus 
koordineerinud erinevaid eestkoste ja lapse õigustega seotud 
siseriiklikke ja rahvusvahelisi projekte, sh koostanud ÜRO lapse 
õiguste konventsiooni täiendava aruande (2015) sisulise analüüsi. 

AUTORID
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PEATÜKK 11

Lapse õigused

=
Võtmeteemad

 } Laste osalemine erinevates otsustusprotsessides nii pere-, kooli-, 
kui ühiskondlikul tasandil. 

 } Tendents, et vanuse lisandumisega laste subjektiivne heaolu 
väheneb, väheneb nii koolirõõm kui halvenevad vaimse tervise 
näitajad.

Institutsionaalsed arengusuunad 

Lapse õiguste konventsiooni tõhusus sõltub sellest, kui laialdaselt selles 
sätestatud lapse õiguseid tuntakse, mõistetakse ja rakendatakse.1 Lapse õigus 
vägivallavabale ja toetavale keskkonnale on üks kesksematest õigustest lapse 
elus. Paraku 36% täiskasvanutest ei pea laste füüsilist karistamist vägivallaks 
vaid kasvatusmeetodiks.2 Murettekitavalt näitavad erinevad uuringud 
tendentsi, et vanuse lisandumisega laste subjektiivne heaolu väheneb, väheneb 
nii koolirõõm kui halvenevad vaimse tervise näitajad. 

1 Rajani, R., Petrén, A. 2005. Teadlikkuse tõstmine laste õigustest. Laste õigused. ÜRO lapse õiguste 
konventsiooni põhimõtete rakendamine praktikas, Lastekaitse Liit, lk 123‒138.

2 Anniste, K., Biin, H., Osila, L., Koppel, K. ja Aaben, L. 2018. Lapse õiguste ja vanemluse uuring 2018, 
Praxis.

 olukord jäi samaks

https://www.sm.ee/sites/default/files/lovu_lopparuanne_final_1.11.18.pdf
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ÜRO Lapse Õiguste Komitee poolt riigile esitatud lõppjäreldusi3 arutati 
Vabariigi Valitsuse poolt loodud lastekaitse nõukogu4 2018. aasta istungil ja 
määrati vastutavad ministeeriumid.

2018. aasta 1. jaanuaril jõustusid mitmed muudatused alaealiste õigusrikkujate 
kohtlemise süsteemis, et reageerida kiiremini ja tõhusamalt alaealiste 
õigusrikkumistele ning tegeleda intensiivsemalt lapse abivajadusega. Hakkas 
tööle kinnise lasteasutuse teenus, muudeti alaealiste õigusrikkumistele 
reageerimise süsteemi ning lõpetati alaealiste komisjonide tegevus ja kehtestati 
üldpõhimõte, et alaealisele võib karistuse mõista ainult siis, kui ühegi teise 
mõjutusvahendiga ei ole võimalik alaealist õigusrikkumisest hoiduma panna. 

Alates aastast 2018 kujundati asenduskoduteenus ja perekonnas 
hooldamine ümber asendus- ja järelhooldusteenuseks, delegeerides vastutus 
omavalitsustele. Paraku viidi reform ellu kiirustades, sh puudusid analüüsid, 
mis võimaldaksid hinnata omavalitsustele vastutuse delegeerimise otsuse 
pikaajalist mõju asendushoolduse süsteemile tervikuna. Statistikaameti 
kohaselt elas asenduskodudes 2018. aastal 990 last, seega suundumus 
perepõhisele asendushooldusele vajab jätkuvalt riigi täiendavat tuge. 
Järelhooldusteenuse kättesaadavus ei ole piisav, teenuse sisu ei ole üheselt 
selge, teenuse maht ja ulatus sõltub omavalitsusest. 

Seadusandlikud arengusuunad

Alates 2018. aasta 25. maist hakkas kehtima Euroopa Liidu isikuandmete 
kaitse üldmäärus, kus rõhutatakse, et lapse isikuandmed vajavad võrreldes 
täiskasvanu andmetega erilisemat kaitset.5 Uue Eesti isikuandmete kaitse 
seaduse kohaselt kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti a seoses infoühiskonna teenuste pakkumisega 

3 Lapse Õiguste Komitee. CRC/C/EST/CO/2-4, 08.03.2017. 
4 Nõukogusse kuuluvad Lastekaitse Liidu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti 

Õpilasesinduste Liidu ja Eesti Noorteühenduste Liidu esindajad, samuti ka haridus- ja teadusminister, 
kultuuriminister, justiitsminister, siseminister, rahandusminister ning Sotsiaalkindlustusameti ja Tervise 
Arengu Instituudi direktorid. Nõukogu esimees on sotsiaalkaitseminister, kelle vastutusalasse kuulub 
lastekaitsepoliitika koordineerimine.

5 Iro, M. 2018. Lapsed ja andmekaitse. Milliseid muudatusi toob kaasa EL-i isikuandmete kaitse üldmäärus, 
Märka Last.

http://www.sm.ee/et/lapse-oigused-ja-heaolu-0
https://ajakiri.lastekaitseliit.ee/2018/02/05/lapsed-ja-andmekaitse-milliseid-muudatusi-toob-kaasa-el-i-isikuandmete-kaitse-uldmaarus/
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otse lapsele, mis sätestab, et lapse isikuandmete töötlemine on lubatud ainult 
juhul, kui laps on vähemalt 13-aastane.6 

Alates 2018. aasta 1. jaanuarist saab vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse 
§ 1302-le kohaliku omavalitsuse üksus taotleda kohtult lapse paigutamist 
kinnisesse lasteasutusse. Rahvastikuregistri seaduse § 68 muudatus sätestab 
inimese kohustuse tagada oma elukoha andmete õigsus rahvastikuregistris, 
aga ka alaealiste laste ja eestkostetavate aadressi olemasolu ja õigsuse. Alates 
2019. aasta 1. septembrist jõustusid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 
muudatused, mis annavad koolidele võimaluse rakendada mõjutusmeetmeid 
õpilase suhtes, kelle kasutuses on koolis keelatud ese või aine. 

Edasiminekuna saab välja tuua 2019. aasta märtsis jõustunud 
tsiviilkohtumenetluse seadustiku jt seaduste muutmise seadusega7 tehtud 
muudatusi, mis rõhutavad senisest selgemalt vajadust arvestada lastega 
seotud eestkoste- ja suhtlusõiguse kindlaksmääramise menetlustes alati 
lapsevanema vägivaldsusega nii teise vanema kui lapse suhtes. Selleks, et 
võtta üle Euroopa Liidu alaealiste menetlusõiguste direktiiv,8 kiitis Vabariigi 
Valitsus heaks karistusseadustiku muutmise eelnõu, millega tagatakse 
edaspidi kuriteokahtluse alla sattunud laste individuaalne hindamine ning 
nende teadlikkus oma õigustest.9

Õiguskantsler10 on palunud sotsiaalministril kaaluda seadusemuudatust, mis 
võimaldaks pöörduda alaealistel psühhiaatri poole ilma lapsevanema loata. 
Igal aastal on juhtumeid, milles abi otsivad lapsed ei saa abi, sest nende vane-
mad on kategooriliselt psühhiaatrilise abi vastu.11 

6 Riigikogu. 2019. Isikuandmete kaitse seadus. RT I, 04.01.2019, 11.  
7 Riigikogu. 2019. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus, RT I, 19.03.2019, 2.
8 Euroopa Liidu Teataja, L132/1. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv (EL) 2016/800.
9 Justiitsministeerium. 2019. Laste õigused kriminaalmenetluses on edaspidi paremini kaitstud, 14.05.2019.
10 Õiguskantsler. 2019. Õiguskantsleri tegevused lapse õigustega seonduvalt perioodil 2018-2019.
11 Õiguskantsleri kiri nr 6-8/190575/1903391 sotsiaalministrile. Alaealise nõusolek psühhiaatriliseks raviks, 

03.07.2019.

https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011
https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0800&from=EN
https://www.just.ee/et/uudised/laste-oigused-kriminaalmenetluses-edaspidi-paremini-kaitstud
https://www.oiguskantsler.ee/et/aasta-
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Alaealise nьhhiaatriliseks raviks.pdf
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Kohtumenetlus ja -praktika

Riigikohtu mitmed lahendid puudutasid aastatel 2018–2019 laste ülalpidamist 
ning hooldus- ja suhtlusõigusega seotud küsimusi. Eriarvamusi tekitas 
tsiviilkolleegiumi otsus, milles rõhutati, et kohtute diskretsiooni piiridesse 
mahub võimalus määrata suhtluskord kindlaks selliselt, et laps viibib 
vaheldumisi kahe nädala kaupa kummagi vanema juures.12 Pretsedendina 
algatas kohus ise vanema hooldusõiguse piiramise ja eestkostja määramise.13 
Riigikohus rõhutas, et enne vanemalt hooldusõiguse ära võtmist on vajalik 
põhjalik kaalumine,14 kohus selgitas mh nii lepitusmenetluse,15 lapse 
viibimiskoha16 kui ka lapserööviga seonduvat.17 Riigikohus tegi pretsedenditu 
otsuse koolikiusamise osas.18 

 Statistika ja uuringud
Vaatamata viimasel kümnendil tehtud ulatuslikele investeeringutele 
regionaalarengusse on Eesti piirkondlik ebavõrdsus ja selle süvenemine 
jätkuvalt suureks väljakutseks.19 Piirkonniti erineb lastega leibkondade 
ekvivalentnetosissetulek ligi kaks korda, suhtelise vaesuse määr kolm 
korda.20 Suureks probleemiks on lastekaitsetöötajate arvu vähenemine 
ja lastekaitsetöötajate suur voolavus. Seega on laste heaolu ja õiguste 
realiseerumine endiselt sõltuvuses sellest, millises omavalitsuses tema 
vanemad elavad. Statistika ja erinevad uuringud osutavad ebavõrdsusele 
tervises, erinevustele muu hulgas teenuste, tugispetsialistide, huvihariduse 
kättesaadavusel.21 Ka Euroopa Liidu uue noortestrateegia loomisel tõid Eesti 
noored esile vajadust pöörata ühiskonnas rohkem tähelepanu muu hulgas 

12 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 07.12.2018 määrus nr 2-17-3347. 
13 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 16.01.2019 määrus nr 2-18-3298.
14 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 30.04.2019 määrus nr 2-18-3628.
15 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 24.04.2019 määrus nr 2-17-9910.
16 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20.03.2019 määrus nr 2-17-11804.
17 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 27.02.2019 määrus nr 2-18-10797.
18 Riigikohtu halduskolleegiumi 05.12.2017 otsus nr. 3-14-52324.
19 Kattai, K., Lääne, S., Noorkõiv, R., Sepp, V., Sootla, G., Lõhmus, M. 2019. Peamised väljakutsed ja 

poliitikasoovitused kohaliku omavalitsuse ja regionaaltasandi arengus. Tallinna Ülikool. 
20 Raid, K. 2018. Eesti piirkondlik areng 2018. Statistikaamet.
21 Eesti  Puuetega Inimeste Koda. 2017. Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuring 2017.

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-17-3347/128
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-18-3298/40
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-18-3628/62
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-17-9910/133
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-17-11804/175
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-18-10797/67
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-14-52324/185
https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2014/11/Lдljakutsed-ja-soovitused-KOV-ja-regionaalarengus_31.01.2019.pdf
https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2014/11/Lдljakutsed-ja-soovitused-KOV-ja-regionaalarengus_31.01.2019.pdf
https://www.stat.ee/valjaanne-2018_eesti-piirkondlik-areng-2018
https://www.epikoda.ee/puudega-lastega-perede-toimetuleku-ja-vajaduste-uuring-2017/
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võrdsele kohtlemisele,22 kusjuures 81% vastanutest pidas ebavõrdsuse küsimust 
Eesti ühiskonnas oluliseks.

 Tervise Arengu Instituudi andmetel on rasvunud laste arv Eestis kaheksa aasta 
võrdluses üha kasvanud, risikirühmaks on kehvemast majandusliku seisuga 
peredest noored (21%). Olukorras, kus leetrijuhtumite arv maailmas on 
suurim alates 2006. aastast ja WHO teatel on vaktsiinikõhklus üks kümnest 
terviseohust 2019. aastal, on Eestis vaktsineeritud laste arv langenud viimastel 
aastatel alla soovitatava taseme.23 

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraporti „Puuetega 
inimeste eluolu Eestis“ kohaselt näitab puuetega laste arv viimasel kümnendil 
tugevat kasvutrendi. Praktilises elus kogevad puuetega lapsed puudulikku 
kaitset diskrimineerimise eest, vähest kaasamist ja abi ning piiratud juurdepääsu 
haridusele. Puudulik on ka vaimupuudega, samuti psüühikahäiretega lastele 
suunatud teenuste kättesaadavus. Puuetega laste õiguste teostamine on Eestis 
otseses sõltuvuses vanemate võimekusest ega ole kõigile võrdselt tagatud.24 

Enamik Eesti lastest tunneb end internetis enesekindlalt ja turvaliselt, selgub 
EU Kids Online’i Eesti 2018. aasta uuringust-25 9–17-aastastest Eesti lastest 
kasutab internetti igapäevaselt 97%. Midagi häirivat on netikeskonnas 
näinud ligi kolmandik lastest ning küberkiusamist on pealt näinud ligi 40% 
lastest. Kiusamisega on kokku puutunud 23%, paraku ligi kolmandik lastest 
ei räägi kogetust kellelegi. Noored alustavad suitsetamisega hiljem, oluliselt 
on vähenenud vesipiibu tarbimine ning kasvanud on nende õpilaste osakaal, 
kes ei ole kunagi alkoholi tarvitanud.26 Siiski on Eesti õpilased võrreldes 
teiste Euroopa ja Põhja-Ameerika õpilastega esimeste seas varase alkoholi 
proovimise, purju joomise ning suitsetamise ja kanepi proovimise poolest. 
Nii rahvusvahelise heaolu uuring Children´s World kui ka Eesti kooliõpilaste 

22 Eesti Noorteühenduste Liit. 2017. “Noored Euroopas – mis järgmiseks?”
23 Vikat, M. 2018. Vanemad alahindavad rängalt koolilaste vaktsineerimise vajalikkust, Postimees, 

21.08.2018.
24 Eesti  Puuetega Inimeste Koda. 2018. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport 

„Puuetega inimeste eluolu Eestis”.
25 Tartu Ülikool. 2019. EU Kids Online’i Eesti 2018. aasta uuring.
26 Ibid.

https://enl.ee/2018/03/07/projekti-noored-otsustajad-2017-konsultatsiooni-tulemuste-kokkuvote/
https://tervis.postimees.ee/6136956/vanemad-alahindavad-rangalt-koolilaste-vaktsineerimise-vajalikkust
https://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2018/03/EPIK_variraport_webi.pdf
https://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2018/03/EPIK_variraport_webi.pdf
https://sisu.ut.ee/sites/default/files/euko/files/eu_kids_online_eesti_2018_raport.pdf
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tervisekäitumise uuring näitavad tendentsi, et vanuse lisandumisega laste 
subjektiivne heaolu väheneb, väheneb nii koolirõõm kui halvenevad vaimse 
tervise näitajad. 

Alaealised panid 2018. aastal toime 1124 kuritegu, mis on 10% rohkem kui 
2017. aastal. Alaealiste kuritegude arv suurenes eeskätt varguste arvu tõusu 
tõttu. Sagenud on noortekampade vägivalla- ja vandalismijuhtumid.27  Aasta 
lõpu seisuga oli vanglas 14 alaealist, nendest kümme süüdimõistetut ja neli 
vahistatut.28

Lapse õigus vägivallavabale ja toetavale keskkonnale on üks kesksematest 
õigustest lapse elus. Paraku 36% täiskasvanutest ei pea laste füüsilist karistamist 
vägivallaks vaid kasvatusmeetodiks.29 Seksuaalkuritegude koguarv (2018. 
aastal - 505) on kümne aasta suurim ja suurenenud just alaealise kannatanuga 
seksuaalkuritegude sagenemise tõttu (koguarvust 87%), tõusnud on 
vägistamisjuhtumite arv (137).30 

Võrreldes 2012. aastaga ei ole kasvanud lapse õigustest kuulnud täiskasvanute 
osakaal, lapse õigustest kuulnud laste osakaal on veidi kahanenud. Laste 
hinnangul pakutakse Eestis lastele hoolitsust ja kaitset ohu eest, kuid nende 
arvamuse kuulamist ja sellega arvestamist ei ole täiskasvanud veel eriti omaks 
võtnud, samuti jääb täiskasvanutel vajaka kriitilistel hetkedel laste mõistmist 
soodustavatest eluoskustest.31

27 Justiitsministeerium. 2018. Kuritegevus Eestis 2018.
28 Info pärineb vestlusest Viru Vangla juhtkonnaga Viru Vangla vanglakomisjoni istungilt 24.09.2019.
29 Anniste, K., Biin, H., Osila, L., Koppel, K. ja Aaben, L. 2018. Lapse õiguste ja vanemluse uuring 2018, 

Praxis.
30 Justiitsministeerium. 2018. Kuritegevus Eestis 2018.
31 Turk, P., Sarv, M. 2019. Lapse osalusõigusest laste ja täiskasvanute vaates. Statistikaamet.

https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/05_alaealiste_oigusrikkumised.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/lovu_lopparuanne_final_1.11.18.pdf
https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/08_seksuaalkuriteod.pdf
https://www.stat.ee/valjaanne-2019_laste-subjektiivne-heaolu-kohalikus-ja-rahvusvahelises-vaates
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Head tavad 

Lapse õiguste konventsiooni tõhusus sõltub sellest, kui laialdaselt selles 
sätestatud lapse õiguseid tuntakse, mõistetakse ja rakendatakse.32 Alljärnevalt 
on toodud hea tava näitena mõned lahendused ajavahemikust 2018–2019: 

a) Kuldmuna grand prix läks 2019 dokumentaallavastusele „Südames 
sündinud”, mis oli osa TAI teavitusest eesmärgiga avada kasuvanemluse 
teemat ja julgustada inimesi kasuvanemaks saama. Lavastust saab nüüd 
vaadata täispikkuses portaalis tarkvanem.ee.33

b) Lastekaitse Liidu algatusena koostöös Justiitsministeeriumi vanglate 
osakonnaga koondati www.vangla.ee lehele materjalid lastele ja 
lapsevanematele, kelle lähedane on vanglas.34

c) Õiguslik alus inimõiguste käsitlemiseks ja rakendamiseks Eesti 
haridussüsteemis ja koolides on olemas, kuid inimõiguste õpetamine 
sõltub sageli sellest, kui pädevad on õpetajad inimõiguse teemasid lõimitult 
käsitlema.35 MTÜ Mondo andis välja metoodilise juhendi lapse õiguste 
käsitlemiseks koolis „Õigus olla laps“.36

d) Lastekaitse Liit on loonud programmide „Kiusamisest vabaks!“ ja „Targalt 
internetis“37 ühendava digitaalse juhendmaterjali, mis tutvustab koolieelsete 
lasteasutuste ja koolide õpetajale võimalusi „Kiusamisest vabaks!“ programmi 
raames oluliste teemade käsitlemist digikeskkondadega seoses.38

e) Politsei- ja Piirivalveamet võttis vastu ennetustöö kontseptsiooni39 ja laste 
õiguste deklaratsiooni,40 milles Eesti 100. sünnipäeval sõnastati tegevused, 

32 Rajani, R., Petrén, A. 2005. Teadlikkuse tõstmine laste õigustest. Laste õigused. ÜRO lapse õiguste 
konventsiooni põhimõtete rakendamine praktikas, Lastekaitse Liit, lk 123‒138.

33 Dokumentaallavastus „Südames sündinud“.
34 MTÜ Eesti Lastekaitseliit. 2019. Materjalid lastele ja lapsevanematele, kelle lähedane on vanglas.   
35 Balti Uuringute Instituut, Inimõiguste Keskus. 2017. Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis 

ja hariduspoliitikas.
36 Mondo Maailmakool. Metoodiline juhend “Õigus olla laps”.
37 Kiusamisvaba Kool ja Targalt Internetis
38 MTÜ Lastekaitse Liit. 2019. Digitaalne juhendmaterjal: „Sõber Karuga targalt internetis“.
39 Politsei- ja Piirivalveamet. 2018. Ennetustöö kontseptsioon.
40 Politsei- ja Piirivalveamet. 2018. Laste õiguste deklaratsioon.

http://tarkvanem.ee/
http://www.vangla.ee/
https://tarkvanem.ee/kasupere/lavastus-sydames-syndinud/
https://www.lastekaitseliit.ee/2019/06/materjalid-lastele-ja-lapsevanematele-kelle-lahedane-on-vanglas/
https://www.hm.ee/sites/default/files/uuringud/io_lopparuanne.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/uuringud/io_lopparuanne.pdf
https://maailmakool.ee/oigus-olla-laps/
http://kiusamisvaba.ee/
http://www.targaltinternetis.ee/
http://kiusamisestvabaks.ee/content/editor/files/S
https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/politsei-ja-piirivalveameti-ennetustoo-kontseptsioon-sept-2018_0.pdf
https://www.politsei.ee/files/Ennetus/ppa-laste-iguste-deklaratsioon.pdf?5f32c7e3ca
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mida PPA teeb selleks, et iga laps saaks õnnelikult suureks kasvada. 
Prokuratuuri alaealistele spetsialiseerunud prokurörid sõlmisid 2018. aastal 
Narva-Jõesuus kokkuleppe kuriteo toime pannud alaealiste erikohtlemise 
kohta kriminaalmenetluses.41 Õiguskantsler on koostanud seisukoha laste 
õiguste kohta esmasel kokkupuutel politseiga.42 Justiitsministeeriumi 
kriminaalpoliitika osakonna eestvedamisel valmis lapsesõbraliku menetluse 
meelespea,43 mis on mõeldud praktikutele, kes lastega erinevates menetlustes 
kokku puutuvad.

Väljakutsed ja suundumused

Kuigi Rootsi kliimaaktivist Greta Thunberg, 16-aastane koolitüdruk, kelle 
2018. aasta augustis algatatud kooliõpilaste igareedesed kliimameeleavaldused 
on pannud aluse ülemaailmsele liikumisele #FridaysForFuture,44 on paelunud 
tähelepanu meil ja mujal, näitavad uuringud45 endiselt, et kui last ennast 
mõjutavates küsimustes saavad Eestis lapsed enamasti kaasa rääkida, on 
kogu pereringi puutuvate küsimuste korral kaasarääkimise kogemusi vähem 
ning koolieluga või laiemalt ühiskonnaga seotud teemadel veelgi väiksem. 
Isegi väga aktiivsed noored tunnetavad, et nende kaasamine on sageli pigem 
formaalne ja näiline.46 Viimase vältimiseks peab laste ja noorte kaasamine 
muu hulgas kohalike otsuste tegemisse olema pidev ja süsteemne ega saa 
muutuda päevakajaliseks üksnes kord nelja aasta jooksul. Euroopa noorte 
küsitlusuuring näitab Eesti noorte leiget huvi sisepoliitika47 vastu ja seda, 
et ärevad ajad muudavad noored ühiskondlikult aktiivseks.48 2018. aasta 
juunis toimunud noorte [eel]arvamusfestivali arutelude keskmes oli noorte 

41 Prokuratuur. 2018. Kuriteo toime pannud alaealiste erikohtlemine kriminaalmenetluses. Alaealistele spet-
sialiseerunud prokuröride kokkulepe.

42 Õiguskantsler. 2019. Lapse õigustest esmasel kokkupuutel politseiga.
43 Justiitsministeerium. 2019. Lapsesõbraliku menetluse meelespea.
44 Fridays For Future.
45 Kutsar, D., Raid, K. 2019. Laste subjektiivne heaolu kohalikus ja rahvusvahelises vaates, Statistikaamet.
46 Aksen, M., Kiisel, M., Saarsen, K., Koppel, H., Jaanits, J., Tammsaar, H., Rajaveer, L., Narusson, D., 

Trumm, E. 2017-2018. Noorte osalemine otsustusprotsessides, Tartu Ülikool.
47 Kantar EMOR. 2019. Noorte valimiskäitumise uuring KOV valimiste kontekstis.
48 ERR. 2018. Uuring: ärevad ajad muudavad noored ühiskondlikult aktiivseks, 31.05.2018.

https://kriminaalpoliitika.us12.list-manage.com/track/click?u=0642154ed4723bb53c2b00947&id=95fa05ac5d&e=7054571c20
https://kriminaalpoliitika.us12.list-manage.com/track/click?u=0642154ed4723bb53c2b00947&id=95fa05ac5d&e=7054571c20
https://www.prokuratuur.ee/sites/www.prokuratuur.ee/files/elfinder/Kuriteo toime pannud alaealiste erikohtlemine kriminaalmenetluses.pdf
https://www.prokuratuur.ee/sites/www.prokuratuur.ee/files/elfinder/Kuriteo toime pannud alaealiste erikohtlemine kriminaalmenetluses.pdf
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Laste 
https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/lapsesobraliku-menetluse-meelespea
http://www.fridaysforfuture.org/
https://www.stat.ee/valjaanne-2019_laste-subjektiivne-heaolu-kohalikus-ja-rahvusvahelises-vaates
https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/lopparuanne_19.03_noorte_osalus_rake.pdf
https://entk.ee/wp-content/uploads/2018/08/Noorte-valimisk
https://novaator.err.ee/835650/uuring-arevad-ajad-muudavad-noored-uhiskondlikult-aktiivseks
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arvamusvabadus, 2019. aasta arvamusfestvalil  kliimaarutelus osalenud 
noored väljendasid oma muret ökokriisi pärast.49

Kiusamine on vähenenud,50 aga laste heaolu uuringu andmetel on 
narrimist kogenute osakaal isegi suurenenud.51 Ebaturvaliste suhete tõttu 
on õpilased vähem rahul kaasõpilastega ja see vähendab ka koolirõõmu, 
mis osaliselt selgitab laste kooliga seotud rahulolu arvestatavat vähenemist 
pärast 4. klassi.52 Koolikiusamine ei jää tihti kooliseinte vahele, vaid  tuleb 
lastega telefonides ja internetis koju kaasa. Eesti ühiskonna väljakutse on 
aidata erinevate tegevustega kaasa Eesti laste kooliturvatunde loomisele ja 
koolirõõmu suurendamisele. 

Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring näitab, et ajas on kasvanud kooliõpilaste 
depressiivsus, 2017/2018 õppeaastal oli seda kogenud juba iga kolmas õpilane. 
Mida vanemaks lapsed saavad, seda kehvemini nad end tunnevad. Märgatavalt 
kehvemaks on muutunud 15-aastaste noorte vaimne tervis, kellest iga viies on 
aasta jooksul mõelnud ka enesetapule.

Positiivne on tõdeda, et perioodil 2018–2019 on nende teemadega eri 
tasanditel aktiivsemalt tegelema hakatud ja seda nii ennetuse kui ka sekkumise 
osas. Eri viisidel tõstetakse ühiskonna teadlikkust perevägivalla, kiusamise ja 
vaimse tervise probleemide negatiivsetest tagajärgedest ja rõhutakse varajase 
märkamise vajalikkusele.53

49 UNICEF. 2019. Europe Kids Want.
50 Tervise arengu instituut. 2019. Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring ja Tervise arengu instituut. 2019. 

Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC), 2017/2018. a uuring, 07.05.2019.
51 Murakas, R., Soo, K., Otstavel, S. 2019. Laste subjektiivne heaolu koolis. Kogumikus “Laste subjektiivne 

heaolu kohalikus ja rahvusvahelises vaates”, Statistikaamet.
52 Kutsar, D., Kasearu, K. 2017. Do children like school – crowding in or out? An international comparison 

of children’s perspectives. Children and Youth Services Review, 80, lk 140‒148.
53 Näiteks lasteabitelefoni 116111 teavituskampaania „Aga mina HOOLIN ja märkan“.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9293&furtherNews=yes
https://www.stat.ee/valjaanne-2019_laste-subjektiivne-heaolu-kohalikus-ja-rahvusvahelises-vaates.
https://www.stat.ee/valjaanne-2019_laste-subjektiivne-heaolu-kohalikus-ja-rahvusvahelises-vaates.
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lastekaitse/lasteabi-telefon-116111
https://www.ev100.ee/et/algab-kampaania-aga-mina-hoolin-ja-markan
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Soovitused
 } Suurendada laste mõju ühiskonna kujundamisel, edendada laste 

osalemist erinevates otsustusprotsessides, seeläbi tugevdada ühiskonna 
sidusust.

 } Teavitada ühiskonda senisest enam lapse õigustest, sh suurendada 
inimõiguste hariduse mahtu erinevatel koolitasemetel ning lastega 
seotud ametialade täiendõppes.

 } Tagada senisest efektiivsem ÜRO lapse õiguste konventsiooni 
rakendamine, sh laste sotsiaalsete põhiõiguste tagamine. Pöörata 
rohkem tähelepanu ennetusele, varajasele märkamisele, vaimse tervise 
teenuste ja tugispetsialistide kättesaadavuse tagamisele. Panustada 
multidistsiplinaarse koostöö edendamisele.                                             

 } Koguda süsteemselt statistilist teavet (sh esitada regulaarselt raporteid), 
mille analüüsile tuginevalt kujundada lapse õigusi tagavaid poliitikaid.
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PEATÜKK 12

Puuetega inimeste olukord

=
Võtmeteemad

 } ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (ÜRO PIK) 
variraporti esitamine ÜRO-le Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt.

 } ÜRO PIK-i järelevalve mehhanismi loomine õiguskantsleri juurde.
 } Võrdse kohtlemise seadus diskrimineerib endiselt puudega inimesi.
 } Puuetega inimeste õiguste olukord KOV-i tasandil on ebaühtlane ja 

nõrk.
 } Jätkuvad probleemid tahtevastase ravi ja kinnisesse asutusse 

paigutamisega.

Poliitilised ja institutsionaalsed arengusuunad

2019. aasta keskel elas Eestis üle 157 000 puudega inimese, mis moodustas 
12% elanikkonnast.1 

Aastatel 2018–2019 on Eestis olukord puuetega inimeste õiguste valdkonnas 
võrreldes eelmise aruande perioodiga mõnevõrra paranenud. Hinnang 
põhineb eelkõige ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (ÜRO 
PIK)2  täitmise järelevalve mehhanismi seadustamisel. Alates 2019. aasta 

1  Sotsiaalkindlustusamet. (2019).
2  Riigikogu. 2006. Puuetega inimeste õiguste konventsioon ja fakultatiivprotokoll.

 olukord jäi samaks

https://www.riigiteataja.ee/akt/204042012006
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1. jaanuarist täidab ÜRO PIK artiklist 33 tulenevat konventsiooni rakendamise 
edendamise, kaitse ja seire ülesandeid õiguskantsler.3

2018. aasta 1. märtsil  avaldas Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) 
ÜRO PIK-i täitmise variraporti pika eestikeelse versiooni4 ja 13.02.19. esitati 
variraport ÜRO-le puuetega inimeste õiguste komiteele.5 Raportis juhitakse 
tähelepanu kitsaskohtadele ÜRO PIK-i täitmisel ning antakse soovitusi 
lahendusteks.  2019. aasta 9. aprillil kohtus EPIKoja esindus  komitee 
liikmetega, et raportit tutvustada ja komitee küsimustele vastata. Kohtumisel 
osales õiguskantsleri esindaja. Peale tutvumist riigi raporti6 ja variraportiga 
koostas komitee soovitused, millele riik vastab 2020. aasta kevadeks.7 Mitmed 
variraportis, samuti käesolevas artiklis käsitletud küsimused, on kajastatud 
riigile sõnastatud soovitustes.

Puudega inimesed ootavad endiselt ladusamat asjaajamist e-riigiga. Kuigi 
Sotsiaalkindlustusamet (SKA) on astunud samme olukorra parandamiseks, 
ei ole käegakatsutavad tulemused veel puudega inimesteni jõudnud. Riigile 
olemasolevate andmete vahendamine eri asutuste vahel on abivajajate õlul, 
abi saamiseks tuleb täita hulk taotlusi. See tähendab inimestele suurt aja- ja 
energiakulu. 

KOV-ide poolt pakutavad teenused ei vasta sageli puudega inimeste tegelikele 
vajadustele kättesaadavuse, mahtude ega sisu osas.8 KOV-i sotsiaalteenuste, 
näiteks isikliku abistaja, tugiisiku ja sotsiaaltranspordi saamine sõltub 
ebaõiglaselt suurel määral puudega inimese enda võimekusest vajaliku abi 
taotlemisel, kuid see peaks sõltuma eelkõige abivajadusest. Üheks takistuseks 

3 Riigikogu. 1999. Õiguskantsleri seadus. 
4 Eesti Puuetega Inimeste Koda. 2018. Puuetega inimeste eluolu Eestis. ÜRO puuetega inimeste õiguste kon-

ventsiooni täitmise variraport.
5 The Estonian Chamber of Disabled People. 2018. Shadow report on the Rights of Persons with Disabilities. 

The Estonian Chamber of Disabled People. 
6 OHCHR. 2015. Initial report submitted by Estonia under article 35 of the Convention, due in 2014. 
7 OHCHR. 2019. List of issues in relation to the initial report of Estonia. 
8 Rasu, A. 2017. Sotsiaalteenuste arendamine maakondades 2016–2020, Läänemaa Arenduskeskus. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/103072018016?leiaKehtiv
https://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2018/03/EPIK_variraport_webi.pdf
https://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2018/03/EPIK_variraport_webi.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fICO%2fEST%2f33965&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fICO%2fEST%2f33965&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEST%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEST%2fQ%2f1&Lang=en
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalteenuste_ja_-toetuste_andmeregister_STAR/Lisainfo/mak_analuus_toimetatud.pdf
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on kõrge omaosaluse määr sotsiaalteenuste eest tasumisel – KOV-i tasandil 
48% ja riigi tasandil 13%.9 

2018. aastal käivitunud kodude kohandamise meede10 on aidanud parandada 
puudega inimeste elukvaliteeti, kuid see ei ole olnud kõigi abivajajate jaoks 
piisavalt paindlik. 

ÜRO PIK-i artikkel 12 ratifitseeriti Eestis koos deklaratsiooniga.11 Eesti on 
võtnud endale õiguse jätkata praktikat, mille kohaselt võib kohus määrata 
piiratud teovõimega isikule eestkostja.12 Ehkki kehtiv õigus seab esikohale 
eestkostetava õigused, ei saa praktikas isiku õigusvõime ja teovõime teostamist 
ÜRO PIK-i tähenduses kirjeldada kui inimõiguste keskse lähenemisega 
süsteemi13 Ka ÜRO soovitused rõhutavad vajadust kaaluda deklaratsiooni 
tagasivõtmist ja liikumist asendatud otsustamiselt toetatud otsustamise 
põhimõttele, mis väärtustab puudega inimese autonoomsust.14

Kahjuks ei olnud kõik valimisjaoskonnad kevadel 2019 toimunud Riigikogu 
ja Euroopa Parlamendi valimistel puuetega inimestele juurdepääsetavad. 
Ka puudega inimesel peab olema õigus otsustada valimisviisi üle – kas 
ta tahab valimisõigust teostada jaoskonda minnes, e-hääletamise teel või 
hääletamiskasti koju kutsumise teel.15 

 Seadusandlikud arengusuunad

Lisaks ÜRO PIK-i järelevalve seadustamisele, millega kaasnes puuetega 
inimeste nõukoja moodustamine õiguskantsleri juurde,16 kehtestati 2018. 
aasta 3. juunil kolm aastat veninud ligipääsetavuse määrus.17 

9 Sotsiaalministeerium. 2018. Erivajadusega inimeste poliitika põhimõtete ja abistamise kaasajastamise 
alusanalüüs. 

10 Sotsiaalministeerium. 2019. Erihoolekande teenuskohtade loomine ja puudega inimeste eluruumide 
kohandamine.

11 Riigikogu. 2006. Puuetega inimeste õiguste konventsioon ja fakultatiivprotokoll.
12 Õigusakt: Perekonnaseadus. https://www.riigiteataja.ee/akt/109052017029
13 The Estonian Chamber of Disabled People. 2018. Shadow report on the Rights of Persons with Disabilities. 

The Estonian Chamber of Disabled People.
14 OHCHR. 2019. List of issues in relation to the initial report of Estonia. 
15 Õiguskantsler. 2019. Õiguskantsleri aastaülevaade 2018/2019. 
16 Õiguskantsler. 2019. Õiguskantsler kutsub kokku puuetega inimeste nõukoja. 
17 Riigikogu. 2018. Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele. 

https://www.elvl.ee/documents/21189341/22306955/07_analyys_fin.pdf/4cee966c-97fa-4f82-ae1f-8ec167348146
https://www.elvl.ee/documents/21189341/22306955/07_analyys_fin.pdf/4cee966c-97fa-4f82-ae1f-8ec167348146
https://www.riigiteataja.ee/akt/204042012006
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fICO%2fEST%2f33965&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fICO%2fEST%2f33965&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEST%2fQ%2f1&Lang=en
https://www.oiguskantsler.ee/ylevaade2019/%20%20%20%20Pressiteade:%20Õiguskantsler%20kutsub%20kokku%20puuetega%20inimeste%20nõukoja
https://www.oiguskantsler.ee/et/%C3%B5iguskantsler-kutsub-kokku-puuetega-inimeste-n%C3%B5ukoja
https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018055
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Alates 2018. aasta 1. jaanuarist teostab Andmekaitse Inspektsioon veebilehe 
ja mobiilirakenduse pidamise nõuete täitmise järelevalvet18 ja alates 2019. 
aasta 1. jaanuarist  kontrollib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 
avalikkusele suunatud teenuse osutamisel ehitise vastavust puudega inimeste 
erivajadustest tulenevatele nõuetele.19

Käivitati päeva- ja nädalahoiuteenus intellektihäirega täisealistele, samuti 
kujundati igapäevaelu toetamise teenus sobivaks autismispektri häirega 
inimestele. Mõlemad leevendavad senist teravat puudust spetsiifiliste teenuste 
järele.20 Uute meelepuudega inimeste iseseisvat elu parandavate teenustena 
käivitas SKA 2018. aastal juhtkoera, kirjutustõlke ja viipekeele kaugtõlke 
teenused.21

2019. aastast kehtiv abivahendite rahastamise põhimõte tagab abivahendi 
igale õigustatud abivajajale kuni eelarveaasta lõpuni.22 Abivahendeid saavad 
senisest suuremas ulatuses ka hoolekandeasutustes elavad inimesed. Alates 
2018. aasta 1. juulist kehtib töölepinguseaduses tasustatud hoolduspuhkus,23 
mis laieneb küll vaid sügava puudega täisealise isiku pereliikmetele, kel on 
tööleping.

Puuetega inimeste tasuta hambaravi kättesaadavus laienes märgatavalt. Alates 
2019. aasta 1. jaanuarist tasub puuduva suuhügieeni võimekusega vaimse ja 
füüsilise puudega isikutele hambaraviteenuste eest Haigekassa.24 

Negatiivse mõjuga on võrdse kohtlemise seaduse muutmise järjekordne 
pidurdumine 2018. aastal. Seaduses on hierarhia, mille kohaselt on kõige 
laiem kaitse diskrimineerimise eest rahvuse, rassi või nahavärvuse tõttu 
ja aste madalam kaitse usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või 

18 Riigikogu.2018. Avaliku teabe seadus. Riigi Teataja.
19 Riigikogu. Ehitusseadustik.
20 Sotsiaalministeerium. 2017. Raske ja sügava intellektihäirega täisealistele luuakse päeva- ja nädalahoid, 

13.11.2017 
21 Sotsiaalkindlustusamet. 2018. Abivahendid. 
22 Sotsiaalministeerium. 2017. Uus rahastamispõhimõte toob järgnevatel aastatel abivahendite hüvitamisse 

olulises mahus lisaraha, 17.04.2017.
23 Riigikogu. 2018. Töölepingu seadus. 
24 Riigikogu. 2018. Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001?leiaKehtiv
https://www.sm.ee/et/uudised/raske-ja-sugava-intellektihairega-taisealistele-luuakse-paeva-ja-nadalahoid
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/puudega-inimesele/juhtkoera-taotlemine
https://www.sm.ee/et/uudised/uus-rahastamispohimote-toob-jargnevatel-aastatel-abivahendite-huvitamisse-olulises-mahus
https://www.sm.ee/et/uudised/uus-rahastamispohimote-toob-jargnevatel-aastatel-abivahendite-huvitamisse-olulises-mahus
https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014146?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/118122018014
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seksuaalse sättumuse alusel. EPIKoda on aastatel 2015–2018 korduvalt 
teinud ettepanekuid seaduse muutmiseks, et ka puuetega inimesed saaksid 
kaitse diskrimineerimisjuhtumite korral hariduses, sotsiaalhoolekandes-, 
tervishoius- ja sotsiaalkindlustuses, avalikkusele pakutavate kaupade ja 
teenuste, sealhulgas eluaseme kättesaadavuses. Tänaseni ei kohtle võrdse 
kohtlemise seadus puuetega inimesi võrdselt kõigiga, millele viitab ka ÜRO 
puuetega inimeste õiguste komitee.25 

Alates 2018. aasta 1. veebruarist kehtiv põhikooli- ja gümnaasiumiseadus tõi 
kaasa muudatused kaasava hariduse korralduses. 26  Muudatus aitab küll kaasa 
kergema puudega laste kaasamisele haridusse, kuid ei taga suure abivajadusega 
lastele ÜRO PIK-ile vastavat juurdepääsu kaasavale, kvaliteetsele tasuta alg- 
ning keskharidusele võrdsetel alustel kogukonna teiste liikmetega. Näiteks 
ei mahu üks-ühele õpet vajavate laste õpetamine tavakoolis kehtestatud nn 
pearaha koefitsiendi „4“ sisse, mis võrreldes eelmise seaduse versiooniga 
tähendab kolme ja poole kordset langust. Erikoolides õppivate puuetega 
laste osakaal on küll kahanenud, kuid nende tavakoolidesse kaasamine on 
toimunud väga aeglaselt. Koolides ei ole piisavalt vajalike oskustega õpetajaid, 
abiõpetajaid ega tugispetsialiste,27nagu ka lasteaedades.28  

Juurdepääsetava ühistranspordi visa areng tekitab puudega inimestele 
endiselt takistusi. Kuigi ühistranspordi seadus lubab toetada riigieelarvest 
kohandatud ühissõidukite soetamist või kohandamist, pole see kohustuslik.  
Näiteks on enamik maakondadevahelisi liine teenindavatest bussidest 
ratastoolikasutajatele juurdepääsematud.29 Ühistranspordi juurdepääsetavuse 
probleemile on juhtinud tähelepanu ka õiguskantsler.30 

25 OHCHR. 2019. List of issues in relation to the initial report of Estonia.
26 Riigikogu. 2017.  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seadus 519 SE. 
27 Uuringu raport: Räis, M. L., Kallaste, E., Sandre, S.-L. 2016. Haridusliku erivajadusega õpilaste kaasava 

hariduskorralduse ja sellega seotud meetmete tõhusus. 
28 Õiguskantsler. 2019.  Õiguskantsleri aastaülevaade 2018/2019. 
29 The Estonian Chamber of Disabled People. 2018. Shadow report on the Rights of Persons with Disabilities. 

The Estonian Chamber of Disabled People.
30 Õiguskantsler. 2019. Õiguskantsleri pöördumine Riigikogu majandus- ja sotsiaalkomisjoni poole 

Juurdepääs ühistranspordile. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEST%2fQ%2f1&Lang=en
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/3b567a86-345e-41d9-8ed4-01977cbec99f/%20P%C3%B5hikooli-%20ja%20g%C3%BCmnaasiumiseaduse%20%20muutmise%20ning%20sellega%20%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/3b567a86-345e-41d9-8ed4-01977cbec99f/%20P%C3%B5hikooli-%20ja%20g%C3%BCmnaasiumiseaduse%20%20muutmise%20ning%20sellega%20%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus
http://www.centar.ee/uus/wp-content/uploads/2017/01/P%C3%B5hiraport-final.pdf
http://www.centar.ee/uus/wp-content/uploads/2017/01/P%C3%B5hiraport-final.pdf
https://www.oiguskantsler.ee/ylevaade2019/
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fICO%2fEST%2f33965&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fICO%2fEST%2f33965&Lang=en
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Juurdepääs%20ühistranspordile.pdf
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Juurdepääs%20ühistranspordile.pdf
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Puudega tallinlased on pahandanud 2019. aasta 1. juuli Tallinna Linnavolikogu 
sotsiaaltranspordi korda reguleeriva määruse üle. Määruse tingimused 
sotsiaaltranspordi saamiseks, näiteks tehniliste abivahendite kasutamise nõue, 
ei võimalda hinnata inimese tegelikku abivajadust. Ka Põhja-Tallinna Valitsus 
on puudega inimese vaiet menetledes leidnud, et sotsiaalabi eesmärgiks ei ole 
toetada ainult neid inimesi, kes kasutavad liikumiseks määruses nimetatud 
abivahendit, vaid kõiki raskendatud liikumisvõimalustega puudega inimesi.31 

Positiivse arenguna tegi Riigikogu 2019. aasta 13. veebruaril otsuse oluliselt 
suurendada 2006. aastast muutumatuna püsinud puudega laste toetusi alates 
2020. aasta 1. jaanuarist.32

Kohtupraktika

Riigikohtu 2019. aasta 5. septembri otsus ütleb, et töövõime hindamise ja 
puude raskusastme tuvastamise otsused tuleb põhjendada nii, et taotlused 
esitanud inimene otsustest aru saaks. „Selgitamine ei tähenda õigusaktide 
normide kopeerimist haldusaktis, vaid isikule arusaadavaks tegemist. 
Haldusakti põhjendamine on oluline tagamaks, et haldusakti adressaat 
mõistaks, miks nii tehti“, sedastab Riigikohus.33 

Riigikohus on teinud ka kaks otsust, mis selgitavad erihoolekande teenuse 
ja sundravi teenuse erisusi. Kohus leidis, et sotsiaalhoolekande seadusest ei 
tulene hoolekandeasutuse õigus osutada seal viibivale isikule tahtevastast 
ravi. Riigikohtu hinnangul saab erihoolekande teenusele paigutada üksnes 
isiku, kes tahtevastast psühhiaatrilist ravi ei vaja.34

Esineb KOV-e, kus kohustuslike sotsiaalteenuste osutamist reguleerivad 
aktid ei ole põhiseadusega kooskõlas. Näiteks on õiguskantsler pöördunud 
Riigikohtusse taotlusega tunnistada mitmed kohustuslikke sotsiaalteenuseid 
reguleerivate Narva Linnavolikogu määruste sätted kehtetuks. 20. septembriks 

31 Põhja-Tallinna Valitsus sotsiaalhoolekande osakonna otsus 14.08.2019 nr 19-04553.
32 Riigikogu. 2019.  Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus.
33 Riigikohus. 3-17-1110. 
34 Riigikohus. 2-18-5670 ja 1-10-8154. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/127022019013
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=3-17-1110/84
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-18-5670/52
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=1-10-8154/359
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2019 ei olnud Riigikohus veel otsust teinud. Otsusel võib olla oluline mõju 
riigi ja kohalike omavalitsuste ülesannete jaotusele.35

Statistika ja uuringud, mis on ilmunud käsitletaval 
perioodil

Valdkonna olulisimaks uuringuks perioodil oli ÜRO PIK-i täitmise 
variraport.36 

Tallinna Ülikoolis kaitstud Karin Hanga doktoritöö37 avab probleemi, 
milleks on puuetega inimeste arvu ja osakaalu kasv ühiskonnas ning vajadus 
tõenduspõhisteks poliitikameetmeteks. Töö praktiliseks väärtuseks on 
hindamisvahend, mille võttis kasutusele SKA.38

Lootustandvad ja head tavad

Märgilise algatusena kohandati EPIKoja eestvedamisel esmakordselt 
kuulmis- ja nägemispuudega inimestele ligipääsetavaks 2019. aasta üldlaulu- 
ja tantsupidu koos teleülekannetega.39 Algatusest loodetakse väärt eeskuju 
kultuurisündmuste korraldajatele. 

Eestis seni vähekäsitletud inimõiguste aspektiga seotud algatusteks on  
Eesti Inimõiguste Keskuse projekt „Politsei ja vabaühenduste koostöö 
vaenukuritegudega võitlemiseks Eestis, Lätis ja Leedus“, mis käsitleb puuetega 
inimeste vastu suunatud vaenukuritegude olemuse väljaselgitamist ning 
nende vastu võitlemist40 ning MTÜ Eluliini ja Eesti Vaimupuudega Inimeste 

35 Õiguskantsler. 2018. Õiguskantsleri taotlus tunnistada Narva linnas kohustuslikke sotsiaalteenuseid regu-
leerivad määrused kehtetuks põhiseadusvastases osas. 

36 Eesti Puuetega Inimeste Koda. 2018. Puuetega inimeste eluolu Eestis. ÜRO puuetega inimeste õiguste kon-
ventsiooni täitmise variraport.

37 Hanga, K. 2018. Developing an Initial Social Rehabilitation Needs Assessment Procedure and the Scope of 
Rehabilitation Services for Persons with Disabilities in Estonia. 

38 Tallinna Ülikool. 2018. Karin Hanga pälvis oma teadustööga riiklikul konkursis 3600-eurose peapreemia, 
11.12.2018.

39 Eesti Puuetega Inimeste Koda. 2019. Laulu-ja tantsupeo minu arm ligipääsetavus, 20.09.2019.
40 Eesti Inimõiguste Keskus. 2018. Politsei- ja vabauhenduste koostöö vaenukuritegudega võitlemiseks Eestis, 

Lätis ja Leedus.

https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Taotlus%20tunnistada%20Narva%20linnas%20kohustuslikke%20sotsiaalteenuseid%20reguleerivad%20m%C3%A4%C3%A4rused%20kehtetuks%20p%C3%B5hiseadusvastases%20osas.pdf
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Taotlus%20tunnistada%20Narva%20linnas%20kohustuslikke%20sotsiaalteenuseid%20reguleerivad%20m%C3%A4%C3%A4rused%20kehtetuks%20p%C3%B5hiseadusvastases%20osas.pdf
https://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2018/03/EPIK_variraport_webi.pdf
https://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2018/03/EPIK_variraport_webi.pdf
https://www.etera.ee/zoom/42694/view?page=1&p=separate&tool=info&view=0,0,2067,2834
https://www.etera.ee/zoom/42694/view?page=1&p=separate&tool=info&view=0,0,2067,2834
https://www.tlu.ee/yti/uudised/karin-hanga-palvis-oma-teadustooga-riiklikul-konkursil-3600-eurose-peapreemia
https://www.epikoda.ee/laulu-ja-tantsupeo-minu-arm-ligipaasetavus/?fbclid=IwAR0JZnJybDpklcrNHEnU264GEkJtgSjfg08s71b9uBDDR_1pxbQ1ToYIwOQ
https://humanrights.ee/tegevused/politsei-ja-vabauhenduste-koostoo-vaenukuritegudega-voitlemiseks-eestis-latis-ja-leedus/
https://humanrights.ee/tegevused/politsei-ja-vabauhenduste-koostoo-vaenukuritegudega-voitlemiseks-eestis-latis-ja-leedus/
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Tugiliidu projekt puudega inimkaubanduse ohvrite märkamiseks ning 
esmaseks sekkumiseks.41

Riigikantselei juurde on moodustatud kõrgetasemeline ligipääsetavuse 
rakkerühm42 ning Sotsiaalministeerium (SoM) alustas katseprojektidega, mis 
hõlmavad  hoolduskoordinatsiooni, sotsiaaltransporti, erivajadusega laste ja 
isikukeskse erihoolekande teenuseid.43 2019. aastal alustati SoM-i tellimusel 
põhiliste ühistranspordi sõlmpunktide ligipääsetavuse analüüsi, mille käigus 
arvutatakse ka vajalike kohanduste maksumus.44  Projektide mõju on vara 
hinnata, kuid õnnestumise korral luuakse eeldusi puuetega inimeste õiguste 
tõhusamaks kaitseks nii riigi kui KOV-i tasandil.  

Märgilise sündmusena andis Eesti Naisliit 2018. aastal aasta ema tunnustuse 
Eesti Invaspordi Liidu juhile Signe Falkenbergile.45

Olulisemad avalikud arutelud

Enim diskussiooni on tekitanud deinstitutsionaliseerimine. Tegemist on 
püüdega tuua puude tõttu tuge vajavate täiskasvanute abistamine suurtest 
hooldekodudest tavaeluga sarnastesse vormidesse. Kui enamik kohalikke 
kogukondi, kuhu uusi teenuskohti rajatakse, on võtnud toetava hoiaku, 
siis Keilas, Paides, Antslas ja Märjamaal on avaldunud vastuseis allkirjade 
kogumisest kuni kohtusse pöördumiseni.46 Narva linnavalitsus asus 
seisukohale, et psüühilise erivajadusega inimesed võivad teistele ohtlikud 
olla ning seepärast peaksid erihooldekodud asuma linnast väljas.47 
Puuetega inimeste häält on avalikus diskussioonis võimendanud SoM, 
Hoolekandeteenused AS ning EPIKoda.48 

41 MTÜ Eluliin. 
42 Riigikantselei. 2019. Ligipääsetavuse rakkerühm
43 Sotsiaalministeerium. 2014. Struktuurivahendid sotsiaalvaldkonnas. 
44 Sotsiaalministeerium. 2019. Transpordi ja tehiskeskkonna ligipääsetavuse analüüs. 
45 Eesti Naisliit. Aasta emad. 
46 Mallene, L. 2019. Keila elanikud läksid puudega inimeste kodu pärast kohtusse. „Mitte meie naabrusesse!”, 

Delfi, 09.01.2019.  
47 Nikolajev, J. 2019. Narva linn tõrjub erihooldekodu linnast välja, ERR, 05.08.2019. 
48 Habicht, A. 2019. Vuih, puudega inimene!, Postimees, 13.08.2019.

https://eluliin.ee/projektid
https://www.riigikantselei.ee/et/ligipaasetavuse-rakkeruhm
https://www.sm.ee/et/struktuurivahendid-sotsiaalvaldkonnas-2014-2020
http://naisliit.ee/aasta-ema/aasta-emad
https://epl.delfi.ee/eesti/keila-elanikud-laksid-puudega-inimeste-kodu-parast-kohtusse-mitte-meie-naabrusesse?id=84965657
https://www.err.ee/967754/narva-linn-torjub-erihooldekodu-linnast-valja
https://arvamus.postimees.ee/6752708/anneli-habicht-vuih-puudega-inimene
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Suundumused ja tulevikuvaade

Suundumusena ilmneb puudega inimeste aina parem teadlikkus ja aktiivsus 
oma õiguste kaitsel. Näiteks on vastavate õiguskantsleri poole pöördumiste 
arv suurenenud 62-lt 2018. aastal 67-ni 2019. aasta esimesel seitsmel kuul.49 
Võrdõigusvoliniku poole pöörduti 2018. aastal 28 ja  2019. aasta kaheksa kuu 
jooksul juba 40 korral.50

MTÜ Händikäpp käivitas 2019. aastal projekti eesmärgiga nõustada ja 
esindada kohtus puudega inimesi, kes on sotsiaalsüsteemiga suheldes kimpu 
jäänud. Kümme nägemispuudega inimest esitas projekti toel riigile nõude 
seoses asjaoluga, et nad ei saanud seitsme kuu jooksul kõrvalise abita kasutada 
DigiDoc4 tarkvara. Nõuet ei rahuldatud, misjärel pöörduti kaebusega Tallinna 
Halduskohtu poole.51 Riik ei nõustunud mittevaralise nõudega, kuid pakkus 
hea tahte märgiks kompromissi, mille kohaselt ütlevad kaasuse kohtusse 
esitanud inimesed riigi infosüsteemi ametile (RIA) mittetulundusühingu 
nime, mille kontole kantakse 5550 eurot. RIA esindaja sõnul ollakse 
vahejuhtumist õppinud, et erinevate huvigruppidega peab senisest rohkem 
suhtlema. 52

Puuetega inimeste aktiviseerumine oma õiguste kaitsel loob eeldusi nii 
teadlikkuse kasvuks kui puudega inimeste suuremaks kaasatuseks ühiskonda. 

Juhtumikirjeldus

2018. aastal pöördus  võrdõigusvoliniku poole nägemispuude ja 
diabeediga, juhtkoera kasutav inimene,  kellele ei oldud valmis kohandama 
riigi rahastusel toimunud erivajadustega inimeste kogemusnõustajate 
koolitust. Pöörduja küsis koolitusmaterjale ekraanilugejaga loetavas 
vormis, luba einestada ka koolituse kestel ja osaleda juhtkoeraga, samuti 
võimalust koolitust lindistada. Koolitaja keeldus kohandustest, viidates 

49 Õiguskantsleri kantselei.
50 Võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse voliniku kantselei
51 Liive, R. 2019. Nägemispuudega inimesed esitasid vigase ID-kaardi tarkvara tõttu riigile 10 000-eurose 

nõude. Delfi, 31.07.2019.
52 Liive, R. 2019. Riik sõlmis hea tahte märgiks nägemispuudega inimestega kompromissi, geenius.ee, 

08.11.2019

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=%C3%95iguskantsleri+kantselei.&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.volinik.ee/
https://digi.geenius.ee/rubriik/uudis/nagemispuudega-inimesed-esitasid-vigase-id-kaardi-tarkavara-tottu-riigile-10-000-eurose-noude
https://digi.geenius.ee/rubriik/uudis/nagemispuudega-inimesed-esitasid-vigase-id-kaardi-tarkavara-tottu-riigile-10-000-eurose-noude
https://digi.geenius.ee/rubriik/uudis/riik-solmis-hea-tahte-margiks-nagemispuudega-inimestega-kompromissi/
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koolituse metoodikale ning välistas koolitusel osalemise. Volinik leidis, 
et koolitaja käitus diskrimineerivalt ja pöördus lahenduse leidmiseks 
koolitaja, SoM-i ning Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse poole. 
Pärast pikki läbirääkimisi võeti pöörduja koolitusele ning võimaldati 
osad palutud kohandustest. Lisaks koolitajaga kompromissi otsimise 
olulisusele leidis volinik, et riik peaks riigi rahastuse jagamisel seadma 
alati tingimuseks erivajadustega inimeste vajadustega arvestamise.53 

Soovitused
 } Muuta võrdse kohtlemise seadust, et puuetega inimesed oleksid 

diskrimineerimise eest kaitstud kõigis ühiskonnaelu valdkondades.
 } Kindlustada puuetega inimestele võrdne, vajadustele vastav ligipääs 

sotsiaalkaitsele, rakendades ühtset abivajaduse hindamise metoodikat 
ning sisulist järelevalvet kohalikes omavalitsustes.

 } Viia ühistranspordi seadus vastavusse ÜRO PIK-iga. 
 } Kaaluda ÜRO PIK-i artiklile 12 sätestatud deklaratsiooni tagasivõtmist 

ja üleminekut asendatud otsustamiselt toetatud otsustamisele.
 } Astuda samme, et psühhiaatriavaldkonnas ei kasutataks ülemääraseid 

ohjeldusmeetmeid ning et ravimite manustamine toimuks vaba ning 
teadva nõusoleku tingimustes.

53 Võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse voliniku kantselei

https://www.volinik.ee/


151

INIMÕIGUSES EESTIS
2020

Puuetega
inimeste olukord



152

INIMÕIGUSES EESTIS
2020

Puuetega
inimeste olukord



Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus
info@inimoigused.ee
www.inimoigused.ee
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www.humanrights.ee
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