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I TEGEVUSARUANNE 

 

 
Sissejuhatus 
 
Õiguskantsleri Kantselei ülesandeks on õiguskantsleri tegevuse toetamine põhiseadusest ja 
seadustest tulenevate ülesannete täitmisel. 
 
Õiguskantsleri ülesandeks on teostada järelevalvet õigustloovate aktide põhiseadusele ja 
seadustele vastavuse üle, kontrollida isikute põhiõiguste ja vabaduste järgimist avalikke 
ülesandeid täitvate asutuste ja ametnike poolt, olla Eesti Vabariigi kui ÜRO isikute 
väärkohtlemise vastase konventsiooniga ühinenud riigi ennetusasutus. 
 
Käesoleva tegevusaruande eesmärgiks on anda eelarve koostajatele, Riigikogule ning 
avalikkusele informatsiooni Õiguskantsleri Kantselei konkreetsete eesmärkide ning tulemuste 
kohta aruandeaastal.  
 
Vastavalt riigieelarve seadusele koosneb Õiguskantsleri Kantselei majandusaasta aruanne 
raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. Tegevusaruandes antakse ülevaade 
asutuse tähtsamatest majandusnäitajatest ja tegevuskavade täitmisest. 
 
Dokument koosneb 39 leheküljest. 
 
Tegevusaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduses toodud nõudeid.  
 
Põhjaliku ülevaate 2010. aasta tegevustest esitab õiguskantsler Riigikogule 2011. aasta juunis 
ning suulise ettekande teeb sama aasta septembris. Ülevaade avaldatakse õiguskantsleri 
kodulehel http://www.oiguskantsler.ee.   
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1.1 Ülevaade riigiraamatupidamiskohustuslase tähtsamatest majandusnäitajatest 
 
 
Käesolevas aruandes esitatakse tähtsamad majandusnäitajad aastate 2006-2010 kohta. 
 
Õiguskantsleri Kantselei eelarves on planeeritud tulude laekumine projektide toetustest. 
Tegevustuludena on kajastatud sihtfinantseerimise tulusid, millena 2006. aastal sisaldus tulu 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolsest toetusest koolitusprojektidele. Rahvusvahelise 
Õigusalase Koostööfondi poolt on aastatel 2006-2007 kaetud osa õigusalaste konverentside 
kulusid. Läbi meetme 1.5. „Haldussuutlikkuse tõstmine“ on alates 2007. aastast toetatud 
juhtimiskoolitusi ja õppereiside korraldamist. Koostööd Hollandi kolleegidega on toetanud 
Hollandi Suursaatkond. 
 
Eelarve kulude mahu ja täitmise näitajad on toodud lähtuvalt kassapõhise arvestuse printsiibist 
ja need sisaldavad välisprojektide vahendeid, õppelaenude kustutamiseks eraldatud vahendeid 
samuti eelmistest eelarve aastatest üle toodud kasutamata jääke. Eelarve kulude maht on 
vähenenud 2009. aastal tingituna negatiivsete lisaeelarvete vastuvõtmisest, mõningat kulude 
kasvu 2010. aastal on võimaldanud toetused koolitusprojektidele.  
 
2006. aastast alates põhivara soetusi tehtud ei ole. Varad on bilansis toodud jääkmaksumuses, 
soetuste puudumisest ja kasutusel oleva põhivara täielikust amortiseerumisest tingituna on 
bilansis kajastatud ainult mitteamortiseeruv põhivara.  
 
2008. aastal toimunud maksukorralduse seaduse muudatustest tingituna on suurenenud nii 
varade kui kohustuste maht bilansis kuna detsembrikuu töötasudelt arvestatud tööjõukulude 
maksud kajastuvad bilansis nii nõuete kui ka kohustustena. 
 
Lühiajalised kohustused aasta lõpus koosnevad valdavalt kasutamata puhkuse reservist, mille 
summa 31.12.2010 seisuga moodustab 1 429 927 krooni ehk ~56 % lühiajalistes kohustustest. 
Lühiajaliste kohustustena on kajastatud lisaks kasutamata puhkusereservile detsembrikuu 
teenuste arved ja tööjõukulude maksud, mille maksetähtaeg on bilansipäevale järgneva aasta 
jaanuaris. 2010. aasta kohustuste summa sisaldab pensionieraldisi lühiajaliste kohustustena 
481 824 krooni ja pikaajalise eraldisena 17 373 910 krooni. Pikaajaline pensioni eraldis 
sisaldab alates 2009. aastast lisaks eripensionite eraldisele ka ametnike pensioni eraldist. 
 
Õiguskantsleri Kantselei reeglina ei teeni finantstulu, finantskulud sisaldavad intressi kulu 
diskonteeritud pikaajaliselt pensioni eraldise kohustuselt. 
 
Õiguskantsleri Kantselei koosseisus oli 31.12.2010 seisuga kokku 42 ametikohta.  
 
Õiguskantsleri Kantseleis on olnud aastatel 2002-2008 probleemiks personalivoolavus. 
Personalivoolavust on põhjustanud töötajate üleminek teistesse riigiasutustesse ja erasektorisse 
kas pakutava kõrgema palga või töö iseloomu tõttu. Muudatused tööjõuturul on 
personalivoolavust alates 2009. aastast vähendanud, ning aruandeaastal lahkus ainult üks 
töötaja. Andmed aruandeaastal makstud töötasudest ja soodustustest on toodud 
raamatupidamise aruande lisas 7.  
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Tabel 1. Tähtsamad majandusnäitajad (kroonides). 
 
 2010 2009 2008 2007 2006 
Bilansi näitajad      
   Varad aasta 

lõpus 
1 441 416 774 055 1 031 318 128 926 307 336 

 Varade ja 
kohustuste 
vahe 

-18 500 587 - 16 329 635 -13 315 765 -898 200 -519 983 

Kohustused 
aasta lõpus  

-19 942 003 -17 103 690 -14 347 083 -1 027 126 -827 319 

Tulemiaruande 
näitajad 

     

 Tegevustulud 407 833 97 742 93 843 517 184 599 098 
 Tegevuskulud -26 915 749 - 26 009 780 -27 235 508 -23 878 563 -19 357 600 
 Tegevustulem -26 507 916 - 25 912 038 -27 141 665 -23 361 379 -18 758 502 
 Finantstulud ja 

-kulud 
-878 970 - 699 676 -439 -33 717 -50 246 

Muud näitajad      
 Töötajate 

keskmine arv 
(inimest 
taandatuna 
täistööajale) 

35, 33 37,2 38,49 38,72 37,63 

Eelarve ja selle 
täitmise näitajad 

     

 Eelarve kulude 
maht 

25 349 767 24 934 598 27 020 588 23 468 815 19 061 055 

 Eelarve kulude 
täitmine 

25 021 859 24 692 327 26 979 749 23 487 589 18 952 258 

 
 
 
1.2 Ülevaade tegevuskavade täitmisest 
 
 
Tegevus valdkond: järelevalve õiguskorra üle  
 
Tegevusvaldkond hõlmab järelevalvet õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele 
vastavuse (normikontrolli ülesanne), isikute põhiseaduslike õiguste ja vabaduste järgimist, 
õiguspärasuse, samuti hea halduse tava järgimise üle (ombudsmani ülesanne); Riigikohtule 
põhiseaduslikkuse järelevalve asjades arvamuse andmist; Riigikogu liikmete arupärimistele ja 
kirjalikele küsimustele vastamist; kohtunike distsiplinaarmenetluse algatamist; 
diskrimineerimisvaidluste lahendamist (lepitusmenetlus); Riigikogu liikmete ja teiste kõrgete 
ametikandjate immuniteedi äravõtmise menetluses osalemist; osalemist Vabariigi 
Valimiskomisjoni ja Kohtute Haldamise Nõukoja töös. 
 
Alates 1999. aastast täidab õiguskantsler ombudsmani ülesandeid.  
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1. juulil 2002. aastal jõustunud põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus 
suurendas oluliselt põhiseaduslikkuse järelevalve menetluste arvu ning laiendas samas 
õiguskantsleri osalust põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses Riigikohtus.  
 
1. jaanuaril 2004. aastal jõustunud õiguskantsleri seaduse muudatusest tulenenud ombudsmani 
funktsioonide laienemisega kontrollib õiguskantsler ka kohalikke omavalitsusi, avalik-
õiguslikke juriidilisi isikuid ning avalikke ülesandeid täitvaid eraõiguslikke isikuid.  
 
18. veebruaril 2007. aastal jõustunud õiguskantsleri seaduse muudatustega lisandusid 
õiguskantslerile piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava 
kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivse protokolli artiklis 3 sätestatud 
riigi ennetusasutuse ülesanded. 
 
Riigi ennetusasutuse ülesanded on järgmised:  
- korrapäraselt kontrollida kinnipidamiskohtades vabaduse kaotanud isikute kohtlemist, et 

vajaduse korral tõhustada nende kaitset piinamise ning muu julma, ebainimliku või 
inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastu;  

- esitada asjaomastele ametiasutustele soovitusi, mille eesmärk on parandada vabaduse 
kaotanud isikute kohtlemist ja kinnipidamistingimusi ning ennetada piinamist ning muud 
julma, ebainimlikku või inimväärikust alandavat kohtlemist ja karistamist, arvestades 
ÜRO asjakohaseid norme;  

- teha õigusaktide ja nende eelnõude kohta ettepanekuid ja tähelepanekuid.  
 
Eestis on lisaprotokolli mõttes kinnipidamiskohtadena kvalifitseeruvaid asutusi kokku veidi 
alla 150. Neist suurima osa moodustavad kinnipidamiskohad ja sotsiaalhoolekandeasutused. 
 
Tegevusvaldkonna strateegiline eesmärk on sõnastatud järgnevalt: õiguskord on legitiimne 
ning tagatud on isikute põhiõiguste ja vabaduste kaitse. 
 
Eesmärgi saavutamiseks rakendatud meede on: järelevalve põhiseaduslike õiguste ja 
vabaduste järgimise üle ning järelevalve õigustlootvate aktide põhiseadusele ja seadustele 
vastavuse üle. 
 
 
Meede, järelevalve põhiseaduslike õiguste ja vabaduste järgimise üle ning järelevalve 
õigust loovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle 
 
 
2010. aastal esitati õiguskantslerile 2430 avaldust, mille põhjal algatati 2003 asjamenetlust. 
Avalduste arv on võrreldes 2009. aastaga langenud 11%. 
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Joonis 1. Avalduste arv aastatel 1994–2010 
 
Aruandeaastal algatas õiguskantsler 2003 asjamenetlust, mis on 1,5% vähem kui 2009. aastal. 
Seisuga 01.02.2010 oli neist 1868 menetlust lõpetatud, 44 menetlust järelmenetluses ning 91 
menetlust töös. Algatatud asjamenetlustest 480 korral toimus sisuline menetlus, 1523 asjas 
jäeti menetlus erinevatel põhjustel algatamata. Omal algatusel toimus 75 asjamenetlust ning 
korraldati 42 kontrollkäiku. 
 
Kui eelnevatel aastatel näitas asjamenetluste arv sisuliste menetluste osas langust ning 
menetluseta asjamenetluste arv tõusvat tendentsi, siis 2010. aastal on mõnevõrra tõusnud 
nende menetluste arv, milles algatati sisuline järelevalvemenetlus ning langenud nende 
menetluste osakaal, milles sisulist menetlust ei toimunud. Võrreldes 2009. aastaga on pisut 
vähenenud omaalgatuslike menetluste osakaal ning sellest tulenevalt ka läbiviidud 
kontrollkäikude arv. 
 
 
Tabel 2. Asjamenetluste jaotus sisu järgi 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Menetlusse võetud 
asjamenetlusi 

551 
34,6% 

474 
27,2% 

480 
24,7% 

449 
22,1% 

480 
24% 

sh normikontrolli 
menetlusi 

207 
13% 

150 
8,6% 

151 
7,8% 

124 
6,1% 

168 
8,4% 

sh ombudsman’i 
menetlusi 

258 
16,2% 

252 
14,5% 

258 
13,3% 

231 
11,4% 

214 
10,7% 

sh erimenetlusi 
86 

5,4% 
72 

4,1% 
71 

3,7% 
94 

4,6% 
98 

4,9% 

Menetluseta 
asjamenetlusi 

1043 
65,4 % 

1266 
72,8% 

1464 
75,3% 

1584 
77,9% 

1523 
76% 
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sh omaalgatuslikke 
menetlusi 

35 
2,2 % 

70 
4% 

66 
3,5% 

82 
4% 

75 
3,7% 

sh kontrollkäike 8 28 
 

33 
 

49 42 

 
 
 
1.2.1 Asjamenetluste tulem  
 
Asjamenetluste tulem näitab seda, milliste lahendusteni või toiminguteni õiguskantsler oma 
menetluste tulemusena jõudis. Algatatud menetluste ja tulemite arv ei ole täpses vastavuses, 
kuna tulem saab olla üksnes lõppenud asjamenetlusel, samas kui asjamenetluste jaotus sisu 
järgi hõlmab kõiki aruandeaastal algatatud menetlusi.  
 
 
 
1.2.2 Õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse kontrollimine  
 
Õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse kontrollimiseks algatati 
168 asjamenetlust, mis moodustab 8,4% asjamenetluste üldarvust ja 35% sisuliste menetluste 
üldarvust. Neist 150 algatati isiku avalduse alusel ning 18 omal algatusel.  
 
Põhiseaduslikkuse järelevalve menetlustes kontrolliti:  

• seaduste põhiseadusele vastavust (103 menetlust, neist 91 isiku avalduse alusel ning 12 
omal algatusel);  

• Vabariigi Valitsuse määruste põhiseadusele ja seadustele vastavust (8 menetlust, neist 
7 isiku avalduse alusel ja 1 omal algatusel); 

• ministrite määruste põhiseadusele ja seadustele vastavust (17 menetlust, neist 14 isiku 
avalduse alusel ja 3 omal algatusel); 

• kohaliku omavalitsuse volikogude ning valla- ja linnavalitsuste määruste põhiseadusele 
ja seadustele vastavust (39 menetlust, neist 1 maavanema avalduse alusel ja 36 isiku 
avalduse alusel ja 2 omal algatusel); 
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Joonis 2. Põhiseaduslikkuse järelevalve menetluste jagunemine
 
 
Õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse kontrollim
õiguskantsler järgmiste tulemiteni: 

• ettepanek seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks (1);
• ettepanek määruse põhiseadusega ja seadusega kooskõlla viimiseks (3);
• taotlus Riigikohtule õigustloova akti põhiseadusvastaseks ja kehtetuks 

(4); 
• ettekanne Riigikogule (1);
• märgukiri täitevvõimule seaduseelnõu algatamiseks (10);
• märgukiri täitevvõimule õigustloova akti vastuvõtmiseks (8);
• lahendatud institutsiooni poolt menetluse käigus (10);
• seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta (64). 
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. Põhiseaduslikkuse järelevalve menetluste jagunemine 

Õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse kontrollim
õiguskantsler järgmiste tulemiteni:  

ettepanek seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks (1); 
ettepanek määruse põhiseadusega ja seadusega kooskõlla viimiseks (3);
taotlus Riigikohtule õigustloova akti põhiseadusvastaseks ja kehtetuks 

ettekanne Riigikogule (1); 
märgukiri täitevvõimule seaduseelnõu algatamiseks (10); 
märgukiri täitevvõimule õigustloova akti vastuvõtmiseks (8); 
lahendatud institutsiooni poolt menetluse käigus (10); 
seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta (64).  
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Joonis 3. Põhiseadusele ja seadustele vastavuse kontrollimiseks algatatud asjamenetlu
tulemid 
 
 
Põhiseadusele ja seadustele vastavuse kontrollimiseks algatatud menetluste puhul tuvastati 
vastuolu põhiseaduse või seadustega kokku 22% juhtudest. 2009. aastal oli see näitaja 24%.
Võrreldes 2009. aastaga on langenud menetluste arv, kus vastuolu lahendati menetluse käigus 
vastustajaks oleva institutsiooni poolt.
 
 
1.2.3 Avalikke ülesandeid täitvate asut
 
 
Riigi, kohaliku omavalitsuse, muu avalik
täitva eraisiku, organi või asutuse tegevuse seaduslikkuse kontrolliks algatati 214 menetlust, 
mis moodustab 10,7% asjamenetluste üldarvust ja 44,6% sisuliste menetluste üldarvust. Neist 
157 algatati isiku avalduse alusel ning 57 omal algatusel. 
 
Avalikke ülesandeid täitvate asutuste tegevuse kontrollimiseks algatatud menetlustes 
kontrolliti: 

• riigiorgani või asutus
30 omal algatusel); 

• kohaliku omavalitsuse organi või asutuse tegevust (51 menetlust, neist 40 isiku 
avalduse alusel ning 11 omal algatusel); 

• avalik-õigusliku juriidilise isiku organi või asutuse või avalikke ülesandeid täitva 
eraõigusliku isiku tegevust (27 menetlust, neist 11 isiku avalduse alusel ning 16 omal 
algatusel).  

Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta

Lahendatud institutsiooni poolt menetluse käigus

Märgukiri täitevvõimule õigustloova akti 
vastuvõtmiseks

Märgukiri täitevvõimule seaduseelnõu algatamiseks

Ettekanne Riigikogule

Taotlus Riigikohtule õigustloova akti 
põhiseadusvastaseks ja kehtetuks tunnistamiseks

Ettepanek määruse põhiseadusega ja seadusega 
kooskõlla viimiseks

Ettepanek seaduse põhiseadusega kooskõlla 
viimiseks

. Põhiseadusele ja seadustele vastavuse kontrollimiseks algatatud asjamenetlu

Põhiseadusele ja seadustele vastavuse kontrollimiseks algatatud menetluste puhul tuvastati 
põhiseaduse või seadustega kokku 22% juhtudest. 2009. aastal oli see näitaja 24%.

Võrreldes 2009. aastaga on langenud menetluste arv, kus vastuolu lahendati menetluse käigus 
vastustajaks oleva institutsiooni poolt. 

Avalikke ülesandeid täitvate asutuste tegevuse seadustele vastavuse kontrollimine

Riigi, kohaliku omavalitsuse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku või avalikke ülesandeid 
täitva eraisiku, organi või asutuse tegevuse seaduslikkuse kontrolliks algatati 214 menetlust, 

7% asjamenetluste üldarvust ja 44,6% sisuliste menetluste üldarvust. Neist 
157 algatati isiku avalduse alusel ning 57 omal algatusel.  

Avalikke ülesandeid täitvate asutuste tegevuse kontrollimiseks algatatud menetlustes 

riigiorgani või asutuse tegevust (136 menetlust, neist 106 isiku avalduse alusel ning 
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kohaliku omavalitsuse organi või asutuse tegevust (51 menetlust, neist 40 isiku 
avalduse alusel ning 11 omal algatusel);  

õigusliku juriidilise isiku organi või asutuse või avalikke ülesandeid täitva 
eraõigusliku isiku tegevust (27 menetlust, neist 11 isiku avalduse alusel ning 16 omal 
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Joonis 4. Isikute, asutuste ja organite tegevuse kontrollimiseks alg
jagunemine  
 
 
Järelevalve tulemused avalikke ülesandeid täitvate asutuste tegevuse üle:

• ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks (7);
• soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks (58);
• lahendatud institutsiooni poolt menetluse käi
• seisukoht õigusrikkumise puudumise kohta (90).
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Joonis 5. Isikute, asutuste ja organite tegevuse kontrollimiseks algatatud asjamenetluste 
tulemid 
 
 
Isikute, asutuste ja organite tegevuse kontrollimiseks algatatud menetluste puhul tuvastati hea 
halduse ja õiguspärasuse rikkumine 30,4% juhtudest. 2009. aastal oli see näitaja 42%. 
 
 
1.2.4 Erimenetlused 
 
Erimenetlusi oli aruandeaastal 98 ehk 4,9% 
menetluste üldarvust, mis on enam
 
Erimenetlused jagunevad järgmiselt:

• õigustloova akti kohta põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses arvamuse andmise 
menetlus (15 menetlust); 

• Riigikogu liikme arupärimisele vastamise menetlus (3 menetlust);
• Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele vastamise menetlus (3 menetlust);
• kohtuniku distsiplinaarmenetluse algatamise menetlus ja kohtu muu tegevusega 

seonduv menetlus (30 menetlust);
• lepitusmenetlus eraisikute diskrimineerimisvaidluse lahendamiseks (1 menetlus);
• arvamused õigusaktide ja muude dokumentide eelnõudele (21 menetlust);
• muu seadusest tulenev tegevus (25 menetlust).
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Suurima osa ehk 30,6% erimenetlustest moodustavad aruandeaastal kohtuniku 
distsiplinaarmenetluse algatamise ja kohtu muu tegevusega seonduvad menetlused.  
 
Eraisikute vahelise diskrimineerimisvaidluse lahendamiseks algatati aruandeaastal üks 
lepitusmenetlust, mis katkestati ühe osapoole soovimatuse tõttu lepitusmenetluses osaleda.  
 
2010. aastal on 36% kasvanud kohtuniku distsiplinaarmenetluse ja kohtu muu tegevusega 
seonduvate menetluste arv1. Erinevalt 2008 ja 2009. aastast, pidi õiguskantsler 2010. aastal 
omaalgatusliku menetluse raames pöörduma Riigikohtu poole distsiplinaarsüüdistusega. 
Lisaks edastas õiguskantsler kohtutele 5 soovitust kohtute töö parandamiseks, ühe märgukirja 
õigusliku regulatsiooni muutmiseks ning ühe ringkirja kohtutele.  
 
 
1.2.5 Menetlusse võtmata jäetud asjamenetlused 
 
Õiguskantsler ei algata avalduse osas sisulist menetlust juhul, kui avalduse lahendamine ei 
kuulu õiguskantsleri pädevusse. Sellisel juhul selgitatakse avaldajale, milline institutsioon või 
asutus antud küsimusega tegeleb. Sisulist menetlust ei algatata ka siis, kui avaldus on 
ilmselgelt alusetu või kui avaldusest ei selgu, milles avaldaja õiguste või hea halduse tava 
rikkumine seisneb.  
 
Õiguskantsleril puudub pädevus sekkuda ka siis, kui avaldusaluses asjas on jõustunud 
kohtuotsus, toimub kohtumenetlus või kohustuslik kohtueelne kaebemenetlus (nt kui kaebust 
menetleb individuaalse töövaidluse lahendamise komisjon või muu kohtueelse 
kaebemenetluse organ). Õiguskantsler ei saa ega tohi nimetatud menetlusi dubleerida, kuna 
õiguskantsleri poole pöördumise võimalus ei ole õiguskaitsevahend. Pigem on tegemist 
petitsiooniorganiga, kellel puudub otsene võimalus kasutada sunnivahendit. Õiguskantsler 
lahendab isikute õiguste rikkumise asju, kui isikul ei ole võimalik kasutada teisi 
õiguskaitsevahendeid. Kui isikul on võimalik esitada vaie, kasutada muid 
õiguskaitsevahendeid või kui toimub vaidemenetlus või muu mittekohustuslik kohtueelne 
menetlus, siis on tegu kaalutlusõiguse alusel tehtava otsustusega, mis arvestab iga konkreetse 
pöördumise asjaolusid.  
 
Õiguskantsler võib jätta avalduse alusel menetluse algatamata ka siis, kui avaldus on esitatud 
pärast ühe aasta möödumist ajast, mil isik sai või pidi saama teada oma õiguste rikkumisest. 
Üheaastase tähtaja kohaldamine on õiguskantsleri otsustada ning sõltub juhtumi asjaoludest, 
näiteks sellest kui raske oli rikkumine, milliseid tagajärgi see kaasa tõi, kas rikkumine mõjutas 
kolmandate isikute õigusi või kohustusi jne.  
 
2010. aastal jättis õiguskantsler sisulise menetluse algatamata 1523 asjas, mis moodustab 76% 
asjamenetluste üldarvust.  
 
Menetlus jäeti algatamata alljärgnevatel põhjustel: 

• isikul oli võimalik esitada vaie või kasutada muid õiguskaitsevahendeid 
(622 menetlust); 

• puudus pädevus (524 menetlust); 

                                                 
1 Alates 2010. aastast muutus Õiguskantsleri Kantselei praktika kohtute ja kohtunike tegevust puudutavate 
asjamenetluste kohta andmete kogumise metoodika nii, et kui varem kuulusid erimenetluste alla üksnes 
kohtuniku tegevusega seonduvad menetlused, siis alates 2010. aastast ka kohtu muu tegevusega seonduvad 
menetlused. Sellest muudatusest on tingitud ka nimetatud menetluste arvu kasv. 
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• toimus kohtumenetlus või kohtueelne kohustuslik menetlus (168 menetlust);
• avaldus ei vastanud õiguskantsleri seaduses sätestatud nõuetele (126 menetlust);
• avaldus oli ilmselgelt alusetu (68 menetl
• avaldus oli esitatud pärast ühe aasta möödumist rikkumisest teadasaamist (11 

menetlust); 
• toimus vaidemenetlus või muu vabatahtlik kohtueelne menetlus (4 menetlust).
 

Joonis 7. Avalduse menetlusse võtmata jätmise põhjused
 
Menetlemata avalduste puh
õigusakte. Avalduste põhjal tehtud toimingud 2010. aastal jagunesid järgnevalt:
 

•••• selgitav vastus (1348 menetlust);
•••• avalduse edastamine vastavalt pädevusele (122 menetlust);
•••• avalduse teadmiseks võtmine (67 menetlust).
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. Avalduse menetlusse võtmata jätmise põhjused 
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Joonis 8. Vastuste jaotus avalduse menetlusse võtmata jätmise korral
 
Sarnaselt eelnevatele aastatele on peamisteks menetluse algatamata jätmise põhjusteks muude 
õiguskaitsevahendite kasutamise võimalikkus ja pädevuse
aastaga on langenud alusetute avalduste arv. Edastatud avalduste arv on võrreldes 2009. 
aastaga jäänud enam-vähem samasse suurusjärku.
 
 
1.2.6 Kontrollkäigud 
 
Õiguskantsleril on õigus teha kontrollkäike vanglasse, väeossa, arest
väljasaatmiskeskusse, varjupaigataotlejate vastuvõtukeskusse või registreerimiskeskusse, 
psühhiaatriahaiglasse, erihooldekodusse, erivajadustega õpilaste kooli, üldhooldekodusse, 
lastekodusse ja noortekodusse, samuti kõikidesse muudesse järelevalve
 
Kontrollkäigud liigituvad korralisteks ja erakorralisteks. Korralised kontrollkäigud määratakse 
kindlaks Õiguskantsleri Kantselei aasta tegevusplaanis ja nende toimumisest teavitatakse 
järelevalvealust asutust ette. Erakorralised ko
järelvalvealusele ette teada ei anta või tehakse seda vahetult enne kontrollkäigu toimumist. 
 
Kuna alates 18.02.2007 on õiguskantsler ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või 
inimväärikust alandava kohtle
protokolli (ingliskeelne lühend: OPCAT) artiklis 3 sätestatu järgi riigi ennetusasutus, siis on 
kontrollkäikude objektiks lisaks riiklikele kinnipidamisasutustele ka kõik teised asutused, kus 
võidakse piirata isikute vabadust.
 
Kontrollkäigud jagunevad kolmeks selle põhjal, millist asutust kontrollitakse:

• kinniste asutuste kontrollimine 
viibivate isikute vabadust võidakse piirata (OPCAT

• lahtiste asutuste kontrollimine 
lastekodud); 
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Sarnaselt eelnevatele aastatele on peamisteks menetluse algatamata jätmise põhjusteks muude 
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kindlaks Õiguskantsleri Kantselei aasta tegevusplaanis ja nende toimumisest teavitatakse 

ntrollkäigud ei kajastu aastaplaanis. Nendest 
järelvalvealusele ette teada ei anta või tehakse seda vahetult enne kontrollkäigu toimumist.  

Kuna alates 18.02.2007 on õiguskantsler ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või 
mise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivse 

protokolli (ingliskeelne lühend: OPCAT) artiklis 3 sätestatu järgi riigi ennetusasutus, siis on 
kontrollkäikude objektiks lisaks riiklikele kinnipidamisasutustele ka kõik teised asutused, kus 

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

 
asutused, kus isikud viibivad vaba tahte alusel (koolid, 

1348

1500
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• ametiasutuste kontrollimine 
kontrollitakse hea halduse tava järgimist.

 
Aruandeaastal tegi õiguskantsler kokku 42 kontrollkäiku, neist 2
lahtistesse asutustesse ja 9 ametiasutustesse. Erakorralisi kontrollkäike oli 13, neist kõik 
kinniste asutuste kontrollimiseks. OPCAT
kontrollkäikude arv on võrreldes 2009. aastaga suurenenud, lahtistest asutuste kontrollkäikude 
arv aga oluliselt langenud.  
 
Tabel 3. Õiguskantsleri poolt läbi viidud kontrollkäigud
 

 

kontrollkäigud 
kinnistesse 

asutustesse (OPCAT) 

kontrollkäigud 
lahtistesse asutustesse 

kontrollkäigud 
ametiasutustesse 

kontrollkäigud kokku 

neist erakorralised 
kontrollkäigud 

 
 
1.2.7 Isikute vastuvõtt 
 
2010. aastal käis Õiguskantsleri Kantseleis vastuvõtul kokku 177 isikut, mida on 
võrra vähem kui 2009. aastal.
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ametiasutuste kontrollimine – valitsusasutused või kohaliku omavalitsuse asutused, kus 
kontrollitakse hea halduse tava järgimist. 

õiguskantsler kokku 42 kontrollkäiku, neist 27 kinnistesse asutustesse, 
lahtistesse asutustesse ja 9 ametiasutustesse. Erakorralisi kontrollkäike oli 13, neist kõik 
kinniste asutuste kontrollimiseks. OPCAT-i asutuste kontrollimiseks läbiviidud 

ikude arv on võrreldes 2009. aastaga suurenenud, lahtistest asutuste kontrollkäikude 
 

Tabel 3. Õiguskantsleri poolt läbi viidud kontrollkäigud 

2007 2008 2009 

18 19 25 

5 10 17 

5 4 7 

28 33 49 

6 8 4 

2010. aastal käis Õiguskantsleri Kantseleis vastuvõtul kokku 177 isikut, mida on 
vähem kui 2009. aastal. 
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Joonis 9. Vastuvõtul käinud isikute arv aastatel 1994–2010 
 
 
Kuna õiguskantsleri vastuvõtule registreerunuid on aasta aastalt üha vähem, siis puudub 
vajadus piirkondlike vastuvõttude korraldamiseks ning isikute probleemid leiavad üha 
sagedamini lahenduse telefoni teel. 2010. aastal käis kõige rohkem isikuid vastuvõttudel 
Tallinnast ja Harjumaalt (vastavalt 144 ja 15 isikut). 
 
Lisaks tavapärasele isikute vastuvõtule toimus õiguskantsleri vastuvõtt Narva Linnavalitsuses 
Ida-Virumaale korraldatud kontrollkäigu raames, kus vastuvõtul käis 9 isikut. 
 
Vastuvõttudel küsiti teistest enam kohtueelse kriminaalmenetlusega seotud küsimusi (17 
isikut), järgnesid terviseõigust, tsiviilkohtumenetlust ja võlaõigust puudutavad küsimused 
(kõigil juhtudel 15 isikut), muu avaliku õiguse (11 isikut), täitemenetluse (9 isikut), 
mittetulundusühingu ja sihtasutuseõiguse (7 isikut) ning riigi õigusabi ja 
sotsiaalhoolekandeõigusega seotud küsimused (mõlemal juhul 6 isikut).  
 
Võrreldes 2009. aastaga on terviseõigust puudutavates küsimustes õiguskantsleri vastuvõtule 
pöördunud isikute arv rohkem kui kahekordistunud. 
  
Peamiselt vajasid vastuvõtule tulnud isikud erinevate õigusaktide selgitamist ning juriidilist 
nõu. 
 
 
1.2.8 Kokkuvõte 
 
Esmakordselt viimase nelja aasta jooksul on õiguskantslerile esitatud avalduste hulk langenud. 
Aruandeaastal pöörduti õiguskantsleri poole 2430 avaldusega, mida on võrreldes eelneva 
aastaga 11% vähem. 
 
2010. aastal algatas õiguskantsler kokku 2003 asjamenetlust, mida on enam-vähem sama palju 
kui eelmisel aastal. Kasvanud on nende menetluste arv, mille raames algatas õiguskantsler 
sisulise järelevalvemenetluse. Muutunud on aga normikontrolli ja ombudsman’i menetluste 
suhe. Nimelt kui varasemalt oli ombudsman’i menetlusi umbes poole rohkem kui 
normikontrolli menetlusi, siis 2010. aastal on see suhe tasakaalustunud. Erimenetluste osakaal 
sisuliste menetluste osas on jäänud samale tasemele. Pisut on langenud omaalgatuse korras 
algatatud asjamenetluste, sh läbiviidud kontrollkäikude arv.  
 
Normikontrolli menetluste käigus tuvastas õiguskantsler vastuolu põhiseaduse või seadustega 
kokku 37 korral (22%), neist 10 juhul lahendati küsimus institutsiooni poolt menetluse käigus. 
Ombudsman'i menetluste puhul tuvastas õiguskantsler hea halduse tava ja õiguspärasuse 
rikkumise kokku 92 juhul (30,4%), millest lahendati institutsiooni poolt menetluse käigus 27 
menetlust, mida on poole rohkem kui 2008. aastal. Võrreldes 2009. aastaga on selliste 
menetluste arv, mille käigus tuvastati vastuolu või rikkumine, pisut langenud, nii 
normikontrolli kui ombudsman'i menetluste puhul. Institutsiooni poolt menetluse käigus 
lahendatud menetluste arv on normikontrolli menetluste puhul võrreldes eelneva aastaga 
langenud, ombudsman'i menetluste puhul aga oluliselt tõusnud. 
 
Kõige rohkem asjamenetlusi algatati endiselt kinnipeetavate avalduste alusel 
Justiitsministeeriumi valitsemisalasse jäävate kriminaaltäitemenetluse ja vangistusõiguse 
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valdkonda puudutavate küsimuste lahendamiseks, millest enamikul juhtudest (85%) sisulist 
järelevalvemenetlust ei algatatud. Kriminaaltäitemenetlus ja vangistusõigus on sarnaselt 
eelnevate aastatega need valdkonnad, millega seoses algatati 2010. aastal suurem osa 
menetlustest ehk peaaegu 24% asjamenetluste koguarvust. Võrreldes 2009. aastaga on peaaegu 
poole rohkem menetlusi energeetika-, ühisveevärgi ja kanalisatsiooniõiguse küsimustes. 
Kolmandiku võrra on suurenenud kohtueelset kriminaalmenetlust ja sotsiaalkindlustust 
puudutavate menetluste arv. 
 
Regionaalses lõikes algatati kõige rohkem asjamenetlusi taaskord Tallinnast ja Tartust esitatud 
avalduste alusel. Maakondadest on asjamenetluste arvu poolest endiselt esimesel kohal Ida-
Virumaa, kust laekunud avalduste alusel algatatud menetlustest kolmandik on seotud Viru 
vangla tegevusega. 
 
Eestikeelsete avalduste alusel algatatud asjamenetluste osakaal on taas pisut tõusnud ning 
moodustab 78,1% asjamenetluste üldarvust. Venekeelsete avalduste põhjal algatatud 
menetluste arv on sellest tulenevalt langenud, moodustades 16,6% asjamenetluste koguarvust. 
 
Kontrollkäike viidi 2010. aastal läbi natuke vähem kui 2009. aastal, aruandeaastal toimus  
42 kontrollkäiku, neist 27 OPCAT asutuste kontrollimiseks, 6 lahtiste asutuste kontrollimiseks 
ning 9 ametiasutuste kontrollimiseks. 
 
2010. aastal käis Õiguskantsleri Kantseleis vastuvõttudel 177 isikut. Vastuvõttudel küsiti nõu 
peamiselt kohtueelse kriminaalmenetluse (17 isikut), terviseõiguse, tsiviilkohtumenetluse ja 
võlaõigusega seonduvates küsimustes (kõikidel juhtudel 15 isikut)  
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1.3 Õiguskantsleri hinnang sisekontrollisüsteemi kohta  
 
 
Õiguskantslerina hindan Õiguskantsleri Kantselei sisekontrollisüsteemi tõhusaks. 
Õiguskantsleri Kantselei sisekontrollisüsteemi rakendamisel on järgitud kehtivaid õigusakte ja 
rahvusvaheliselt üldtunnustatud standardeid.  
 
Hinnang sisekontrollisüsteemile põhineb muu hulgas ka varasemates auditiaruannetes toodud 
informatsioonil. 
 
Õiguskantsleri Kantseleis on kehtestatud õigusaktidest tulenevad ning asutusesisesed vajalikud 
protseduurireeglid, mille täitmist järgitakse.  
 
Tagatud on kohustuste lahusus asutuse funktsioonide täitmisel. Tehingute dokumenteerimisel 
ja autoriseerimisel toimib vajalik järelevalve.  
 
Professionaalse personali tagamiseks toimuvad töötajate iga-aastased arenguvestlused, mille 
alusel hinnatakse koolitusvajadust ja koostatakse koolitusplaan. 
 
Sisekontrolli süsteemiga on tagatud õiguskantsleri ja Õiguskantsleri Kantselei ametnikkonna 
kindlustunne, et rakendatavad juhtimis- ja kontrollimeetmed on suunatud õiguskantsleri ja 
Õiguskantsleri Kantselei eesmärkide saavutamisele, on küllaldased ega ole üleliigsed. 
Raamatupidamine vastab raamatupidamise heale tavale, Õiguskantsleri Kantselei tegevus on 
seaduspärane. Õiguskantsleri Kantselei varad on kaitstud raiskamise, ebasihipärase 
kasutamise, pettuste ja ebakompetentsest juhtimisest jms tingitud kahju eest, tegevus on 
säästlik, tõhus ja mõjus ning on tagatud teenuste kõrge kvaliteet ning tegevust kajastav 
juhtimis- ja finantsinformatsioon on usaldusväärne, tõene ja õigeaegne.  
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II RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 
 
 
 
2.1 Bilanss  
 
 
BILANSS 
kroonides Lisa 31.12.2010 31.12.2009 
Varad    
Käibevara    
 Muud nõuded ja ettemaksed 1,2,3 1 405 816 738 455 
Käibevara kokku  1 405 816 738 455 
Põhivara    
 Materiaalne põhivara 4  35 600 35 600 
Põhivara kokku  35 600 35 600 
Varad kokku  1 441 416 774 055 
Varade ja kohustuste vahe  18 500 587 16 329 635 
Kohustused ja netovara    
Lühiajalised kohustused    
 Võlad tarnijatele  20 943 12 347 
 Võlad töövõtjatele  1  429 927 1 352 839 
 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 3 635 398 598 781 
 Eraldised 5 481 824 481 824 
Lühiajalised kohustused 3,5 2 568 093 2 445 791 
Pikaajalised kohustused  17 373 910 14 657 899 
Eraldised 5 17 373 910 14 657 899 
Kohustused kokku  19 942 003 17 103 690 
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2.2 Tulemiaruanne 
 
 
TULEMIARUANNE  01.01.2010-

31.12.2010 
01.01.2009-
31.12.2009 

kroonides Lisa    
Tegevustulud    
  Tulud majandustegevusest  455 0 
   Saadud toetused ja muud tulud 6A 407 378 97 742 
Tegevustulud kokku  407 833 97 742 
Tegevuskulud    
   Antud toetused 6B - 8 136 -8 136 
   Tööjõukulud 7 - 20781 319 -20 136 779 
   Majandamiskulud 8 - 5 207 031 -5 002 702 
   Maksu- ja lõivukulud  -919 263 -850 273 
   Põhivara amortisatsioon ja 
ümberhindlus 

4 0 -11 890 

Tegevuskulud kokku  -26 915 749 -26 009 780 
Tegevustulem  -26 507 916 -25 912 038 
Finantstulud ja -kulud     
   Muud finantskulud/ tulud  504 -110 
   Intressikulud 5 -879 474 -699 566 
   Finantstulud ja -kulud kokku   -878 970 -699 676 
Aruandeperioodi tulem  -27 386 886 -26 611 714 
Siirded 9 27 386 886 26 611 714 

 
 
 
 
 
 
  



 22 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Alo Heinsalu 
Direktor 

 
2.3 Varade ja kohustuste vahe muutuse aruanne 
 
 
kroonides Lisa Kokku 
Saldo 31.12. 2007  898 200 
Muutused arvestuspõhimõtetes  3 785 359 
Siire tulemi elimineerimisest 9 8 632 206 
Kokku muutused  12 417 565 
Saldo 31.12.2008   13 315 765 
Muutused arvestuspõhimõtetes  1 5 10 525 
Siire tulemi elimineerimisest 9 1  503 345 
Kokku muutused  3 013 870 
Saldo 31.12.2009  16  329 635 
Siire tulemi elimineerimisest  2 170 952 
Saldo 31.12.2010  18 500 587 
 
Muutused arvestuspõhimõtetes kajastavad pensioneraldiste arvelevõtmist. 
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2.4 Eelarve tulude ja kulude täitmise aruanne 
kroonides 
 
 
Klassifikaatori 
kood 

2010 esialgne 
eelarve 

2010 lõplik 
eelarve 

2010  
tegelik eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine - 
lõplik 
eelarve 

Üleviidud 
2011 
aastasse 

Riigieelarve tulud         
 Saadud toetused 70 465 287 749 287 749 0 0 
Riigieelarve kulud -24 899 575 -25 349 767 -25 021 859 327 908  -321 042 
 Eraldised -15 000 -15 000 -8 136 6 864 0 
 Tegevuskulud -24 884 575 -25 334 767 -25 013 723 321 044 -321042 
Siirded riigikassaga  24  734 110    
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2.5 Rahavoogude aruanne 
 
 
Rahavoogude aruanne 
kroonides Lisa 01.01.2010 01.01.2009 
  31.12.2010 31.12.2009 
Rahavood põhitegevusest    
Tegevustulem   -26 507 916 -25 912 038 
   Korrigeerimised    
   Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 4 0 11 890 
   Kokku korrigeeritud tegevustulem  -26 507 916 -25 900 148 
Käibevara netomuutus  -667 361 245 373 
Kohustuste netomuutus  1 958 839 546 516 
Kokku rahavood põhitegevusest  -25 216 438 -25 108 259 
Rahavood investeerimistegevusest    
Rahavood finantseerimistegevusest    
   Makstud intressid ja muud 
finantskulud/tulud 

 
504 -110 

   Rahalised netosiirded riigieelarvest 9 25 215 934 25 108 369 
   Rahavood finantseerimistegevusest 

kokku  
 

25 216 438 25 108 259 
Puhas rahavoog  0 0 
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2.6 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja 
hindamisalused 
 
 
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea 
raamatupidamistavaga ja riigieelarve seadusega. Hea raamatupidamistava tugineb 
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise 
direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori 
raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, 
mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi 
raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.  
 
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. 
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiskrooni täpsusega. 
 
Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisena 
Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või 
kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast. 
Pikaajaliste kohustustena kajastatakse penisonieraldisi. Bilansiväliselt on kajastatud pikaajalisi 
rendikohustusi. 
 
Raha ja raha ekvivalendid   
Asutus saab raha ülekanneteks riigikassast ja talle kuuluvad laekumised kantakse riigikassasse. 
Luba pangakonto avamiseks pole taotletud. 
 
Muud nõuded  
Muud nõuded on bilansis kajastatud soetusmaksumuses meetodil. Nõudeid kajastatakse 
bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest 
summadest. Vajaduse korral hinnatakse iga konkreetset laekumata nõuet eraldi. 
Ebatõenäoliselt laekuvad nõudeid bilansis ei ole. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt 
kuludesse kantud nõuded ei ole. 
 
Varusid aruandeaastal ei soetatud. 
 
Materiaalne põhivara 
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle 1 aasta ja 
soetusmaksumusega alates 30 000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid 
mille soetusmaksumus on alla 30 000 krooni, võetakse koheselt kasutusele ja 
kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Bilansivälises arvestuses on kasuliku tööajaga üle 
1 aasta ja soetusmaksumusega üle 1 000 krooni maksvad varad. 
 
Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, 
kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. 
 
Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja 
võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse 
lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle 
kasulikust tööeast. 
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Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised: 
 
• Masinad ja seadmed  20% 
• Infotehnoloogilised seadmed ja 

arvutustehnika 
33% 

• Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 25% 
 
Maad ja hooneid ega rajatisi asutusel ei ole.  
 
Immateriaalne põhivara asutusel ei ole 
 
Bioloogilised varad asutusel puuduvad. 
 
Renditud varad 
Sõlmitud kasutusrendilepingud kajastatakse kasutusrendina kuna asutusel puudub tahe ja 
võimalus renditud vara väljaostmiseks, lepingu periood ei kata 75% renditava vara 
majanduslikust elueast, rendilepingute jõustumise hetkel on rendimaksete miinimumsumma 
nüüdisväärtus väiksem kui 90% renditava vara õiglane väärtus.  
 
Kasutusrendilepingutest tulenevad kohustused on kajastatud bilansivälistel kontodel.  
 
Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul. 
 
Kohustused 
Kohustusena töövõtjatele kajastatakse kasutamata puhkuse kohustust. Töötasud makstakse 
välja aruande kuul.  
Kohustusena hankijatele kajastatakse detsembrikuu tekkepõhiseid kulusid osutatud teenuste 
eest. 
 
Eraldised ja tingimuslikud kohustused 
Pikaajalised eraldised on diskonteeritud 6%-lise diskontomääraga. Pensionieraldistena 
kajastatakse töötajatele seaduse alusel tagatud hüvitisi eripensionide ja pensionisuurenduste 
maksmiseks. Pensionieraldiste suurus bilansipäeva seisuga arvestatakse välja eraldi endistele 
pensionile jäänud ja praegustele töötajatele. Eripensionid ja pensionisuurendused kajastatakse 
kuluna proportsionaalse osa krediteerimise meetodil, mille kohaselt tekitab iga tööalase 
teenistuse periood lisaühiku pensioni saamiseks vastavalt pensioni saamiseks nõutavale 
staažile. Pensionieraldiste arvestamiseks kasutatakse Statistikaameti andmeid keskmise 
järelejäänud eluea kohta ning Rahandusministeeriumi hinnanguid keskmise pensioni 
muutumise kohta tulevastel perioodidel. Töötajate puhul hinnatakse lisaks, kui suur osa 
töötajatest lahkub töölt enne eripensioni või pensionisuurenduse väljateenimist. 
 
Sihtfinantseerimine 
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud 
toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist. 
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et 
toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset.  
 
Bilansis on kajastatud tegevuskulude sihtfinantseerimist, kajastamisel lähtutakse tulude ja 
kulude vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega 
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/allkirjastatud digitaalselt/ 
Alo Heinsalu 
Direktor 

seonduvate kuludega).  
 
Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine 
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval 
ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kahjumid on 
tulemiaruandes kajastatud perioodi kuluna. 
 
Maksude arvestus 
Põhivara soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud on kajastatud soetamishetkel 
kuluna ning neid ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus. 
 
Tuludena on kajastatud sihtfinantseerimise tulu. 
 
Netofinantseerimine riigieelarvest 
Kulude ja põhivara soetus kaetakse riigieelarvest ja kajastatakse saadud siiretena. Arvestatud 
tulude üleandmist riigieelarvesse kajastatakse antud siiretena. Samuti kajastatakse siiretena 
teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega tehtud muid tehinguid (varade, kohustuste, tulude ja 
kulude vastastikused üleandmised). Riigi koondaruandes siirded elimineeritakse. 
 
Bilansipäevajärgsed sündmused: 1. jaanuaril 2011.a. ühines Eesti eurotsooniga. Alates 
01.01.2011.a. konverteeriti raamatupidamisearvestus eurodesse. 2011.aasta ja järgnevad 
finantsaruanded koostatakse eurodes. Võrdlusandmete konverteerimisel kasutatakse ametlikku 
üleminekukurssi 15,6466 Eesti krooni euro kohta. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Alo Heinsalu 
Direktor 

Lisa 1. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega 
kroonides 
 
 
1.A. Nõuded ja kohustused avaliku sektori ning sidusüksustele 
kroonides 
 

 Lühiajalised 
nõuded 

Lühiajalised 
kohustused 

Seisuga 31.12.2009   
Eesti Post AS  582 
Tallinna Linnakantselei 
Finantsteenistus 

 680 

Eesti Rahvusraamatukogu  525 
Riigi Infokommunikatsiooni SA 25  
Kokku avaliku sektori ja 
sidusüksused 

25 1 787 

Seisuga 31.12.2010   
Eesti Post AS  1769 
Tallinna Linnakantselei 
Finantsteenistus 

 360 

Riigi Infokommunikatsiooni SA  3457 
  5586 
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/allkirjastatud digitaalselt/ 
Alo Heinsalu 
Direktor 

 
1.B. Kulud tehingutes avaliku sektori ja sidusüksustega 
kroonides 
 
 

 2010 2009 
 Tegevuskulud Tegevuskulud 
Riigi Kinnisvara AS 2 764 956 2 926 250 
Registrite ja Infosüsteemide Keskus 903 333 894 000 
Riigi Infokommunikatsiooni SA 28 754 31 234 
Presidendi Kantselei 20 924  
Eesti Post AS 19 370 29 284 
Andmevara AS 11 286 11 286 
Tallinna Tehnikaülikool 2 240  
Rahvusarhiiv 2 240  
Tallinna Linnakantselei 
Finantsteenistus 

2 038 4 602 

Eesti Rahvusraamatukogu 1 319 3 349 
Sisekaitseakadeemia 1 000  
Eesti Kunstimuuseum 983  
Tervisearengu Instituut 429  
Taru Ülikool ( õigusinstituut)  9600 
Eesti Riiklik Nukuteater  5 500 
Avaliku sektori üksused kokku  3 758 872 3 915 105 
Teised avaliku sektori ja 
sidusüksused 

 280 

Kokku avaliku sektori ja 
sidusüksused 

3 758 872 3 915 385 
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/allkirjastatud digitaalselt/ 
Alo Heinsalu 
Direktor 

Lisa 2. Maksud, lõivud ja trahvid  
kroonides 
 
 

 Makstud 
ettemaksed 

Lühiajalised 
kohustused 

Seisuga 31.12.2009   
Maksud   
Sotsiaalmaks  354 660 
Tulumaks  194 764 
Töötuskindlustusmaks  40 037 
Kogumispensioni makse  0 
Erisoodustuse tulumaks  9 320 
Maksud kokku 737 807 598 781 
Seisuga 31.12.2010   
Maksud   
Sotsiaalmaks  370 281 
Tulumaks  201 154 
Töötuskindlustusmaks  42 916 
Kogumispensioni makse  11 836 
Erisoodustuse tulumaks  8 992 
Arvestuslik intress  219  
Maksud kokku 1  277 792 635 398 
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/allkirjastatud digitaalselt/ 
Alo Heinsalu 
Direktor 

Lisa 3. Muud nõuded ja kohustused 
kroonides 
 
 
 31.12.2010 31.12.2009 

 
Lühiajaline 

osa 
Lühiajaline 

osa 
Nõuded ja makstud ettemaksed 126 523  
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded  1  277 792 737 807 
Ettemakstud tulevaste perioodide 
kulud 

1 501 648 

Muud nõuded ja makstud 
ettemaksed kokku 

1 405 816 738 455 

Kohustused ja saadud ettemaksed   
Maksu- ja lõivukohustused  ( lisa 2 ) 635 398 598 781 
Muud kohustused ja saadud 
ettemaksed kokku 

635 398 598 781 
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/allkirjastatud digitaalselt/ 
Alo Heinsalu 
Direktor 

 
Lisa 4. Materiaalne põhivara 
kroonides 
 
 
 Masinad ja 

seadmed 
Muu põhi-

vara 
Kokku 

Bilansiline väärtus perioodi 
alguses 

   

Soetusmaksumus  267 087 155 461 422 548 
Akumuleeritud kulum -267 087 -119 861 -386 948 
Jääkväärtus  0 35 600 35 600 
Aruandeperioodi liikumised    
Amortisatsioon ja 
allahindlused 

0 0 0 

Liikumised kokku 0 0 0 
Bilansiline väärtus perioodi 
lõpus 

   

Soetusmaksumus  205 368 155 461 360 829 
Akumuleeritud kulum -205 368 -119 861 -325 229 
Jääkväärtus  0 35 600 35 600 
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/allkirjastatud digitaalselt/ 
Alo Heinsalu 
Direktor 

Lisa 5. Eraldised ja tingimuslikud kohustused 
kroonides 
 
 
Eraldised Perioodi algul Kasutatud 

perioodi 
jooksul 

Tühistatud 
/lisandunud 
perioodi 
jooksul 

Arvestatud 
intressikulu 

Perioodi 
lõpul 

2009      
Pensionieraldised 
eripensionid ja avaliku 
teenistuse pensionid 

12 237 496 -510 795 2 713 455 699 567 15 139 723 

Kokku 12 237 496 -510 795 2 713 455 699 567 15 139 723 
s.h. lühiajalised 578 052    481 824 
      pikaajalised 11 659 444    14 657 899 
2010      
Pensionieraldised 
eripensionid ja avaliku 
teenistuse pensionid 

15  139 723 -481 824 2 318 361 879 474 17  855 734 

Kokku  15 139 723 -481 824 2 318 361 879 474 17 855 734 
s.h. lühiajalised 481 824    481 824 
      pikaajalised 14 657 899    17  373 910 
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/allkirjastatud digitaalselt/ 
Alo Heinsalu 
Direktor 

 
Lisa 6. Saadud ja antud toetused 
kroonides 
 
 
Lisa 6.A. Saadud toetused 
kroonides  
 
 
 Arvestatud 

tulu 

2009  
Saadud toetused  
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 97 742 
Sh. meede 1.5. „Haldussuutlikuse 
tõstmine“  

67 193 

Sh. Hollandi saatkonna toetus 30 549 
Saadud toetused kokku 97 742 
2010  
Saadud toetused  
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 407 378 
Sh. meede 1.5. „Avaliku sektori 
töötajate koolitus ja arendamine“ 

383 418 

Sh. Hollandi saatkonna toetus 23 960 
Saadud toetused kokku 407 378 

 
 
 
Lisa 6.B. Antud toetused  
 
 
Antud toetusena on 2009. aastal Ombudsman’ide Instituudi liikmemaks 8 136 krooni, sama 
liikmemaksu kulu oli 2010. aastal samuti 8 136 krooni. 
 
 
 
 
 
 



 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Alo Heinsalu 
Direktor 

 
 
Lisa 7. Tööjõukulu 
kroonides 
 
 
 2010 2009 
Avaliku teenistuse ametnike töötasud 12  819 582 13 203 064 
Valitavate ja ametisse nimetatud isikute 
töötasud 

648 021 753 962 

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud 93 689 1 000 
sealhulgas puhkusereserv -1063 934 -23 823 
Eripensionid – ja pensionisuurendused 2 318 361 1 202 931 
Töötasukulud kokku 15 879 653 15 160 957 
Erisoodustused 150 235 150 312 
Sotsiaalkindlustusmaks  4 469 449 4 586 552 
Töötuskindlustusmaks  180 273 125 099 
Tulumaks erisoodustustelt 39 554 44 278 
Sotsiaalmaks erisoodustustelt 62 155 69 581 
Tööjõukulud kokku  20 781 319 20 136 779 
 
Keskmine töötajate arv 2010 2009 
Avaliku teenistuse ametnikud 34,33 36,2 
Valitavad ja ametisse nimetatud isikud 1 1 
Kokku 35,33 37,2 
 
 
Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale arvestatud töötasud  
(ei sisalda puhkusereservi korrektuuri) 

Ametikoht 2010 2009 
Töötasud Töötasud 

Õiguskantsler  668  727 717 860 
Õiguskantsleri asetäitja-nõunik  
(kuni 30.09.10) 

875 081 638 203 

Õiguskantsleri asetäitja-nõunik  612 193 618 973 
Direktor  593 816 567 303 
Kokku 2 749 817 2 542 339 
 
Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale pole arvestatud muid tasusid peale töötasude. 
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/allkirjastatud digitaalselt/ 
Alo Heinsalu 
Direktor 

 
Lisa 8. Majandamiskulud 
kroonides 
 
 
 2010 2009 
Ruumide rent 2 767 556 2 926 654 
Administreerimiskulud 555 332 432 415 
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 051 898 956 365 
s.h info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise vara rent 21 851 15 996 
Lähetuskulud 142 046 281 631 
Koolituskulud (s.h koolituslähetused) 517 634 159 866 
s.h meede 1.5“Avaliku sektori töötajate koolitus ja 
arendamine“ 383 418 67 193 
      toetus Hollandi saatkonnalt 23 960 30 549 
Sõidukite majandamiskulu 136 072 178 409 
s.h sõidukite rent 70 579 100 086 
Inventari majandamiskulu 21 645 24 780 
s.h inventari rent 17 557 19 704 
Uurimistööd  16 000 
Meditsiini- ja tervishoiuteenused 11 377 20 300 
Spordikulud 3 471 6 282 
Kokku 5 207 031 5 002 702 
 
 
Rendikulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt 
tulevastel perioodidel 

2010 2009 

Järgmisel majandusaastal 4 255 564 4 532 536 
2. kuni 5. aastal 12 260 840 14 489 347 
peale 5. aastat 116 285 434 129 389 762 

Kokku 132 801 838 148 411 645 
 
 
Tulevaste perioodide ( 2011.a.- 2052.a.) kasutusrendilepingud põhivara liikide lõikes: 
• ruumide rent – 131 586 149; 
• sõidukite rent – 101 347; 
• info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise vara rent – 1 089 600; 
• inventari rent – 24 742. 
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/allkirjastatud digitaalselt/ 
Alo Heinsalu 
Direktor 

 
Lisa 9. Siirded 
kroonides 
 
 
 31.12.2010 31.12.2009 
Rahalised siirded   
Saadud riigikassast ülekannete tegemiseks 25 073 915 24 761 184 
Riigikassale üleantud laekumised  -339 805 -174 345 
Rahalised siirded kokku  24 734 110 24 586 839 
Mitterahalised siirded teiste 
riigiraamatupidamiskohuslastega   
Saadud teistelt riigiraamatupidamiskohuslastelt 481 824 521 530 
Üleantud teistele riigiraamatupidamiskohuslastele 0  0 
Mitterahalised siirded kokku 481 824 521 530 
Siirded tulemi elimineerimiseks 2 170 952 1 503 345 
Siirded kokku  27 386 886 26 611 714 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Alo Heinsalu 
Direktor 

 
 
Lisa 10. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 
kroonides 
 
 
Lõpliku eelarve kujunemine Tulud Kulud 
Esialgne eelarve 70 465 -24 899 575 
Üle toodud eelmisest aastast 0 -232 908 
Eelarves kavandatud toetused -70 465 70 465 
Tegelikult laekunud toetused 287 749 -287 749 
Kokku lõplik eelarve 287 749 -25 349 767 
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ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE 
 
 
Õiguskantsleri Kantselei 31.12.2010 lõppenud majandusaasta aruanne koosneb 
tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja Riigikontrolli hinnangust 
riigiraamatupidamiskohustuslase majandusaasta aruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse 
kohta. 
 
Õiguskantsleri Kantselei tegevjuhtkond on koostanud tegevusaruande ja raamatupidamise 
aastaaruande. Õiguskantsler on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja esitamiseks heaks 
kiitnud. 
 
 
 
 
 
 
Õiguskantsler Indrek Teder   /allkirjastatud digitaalselt/  kuupäev 

 
 
 
 
 
 
 
Direktor Alo Heinsalu  /allkirjastatud digitaalselt/  kuupäev 
 
 


