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ülevaade“ Riigikogus 17. septembril 2019  

Austatud juhataja! Hea Riigikogu!  

Järjekordne ülevaateaasta kokkuvõte on teie ees. Teemaring on lai nagu alati, alates maksudest, 

pangandusest, jälitustegevuse järelevalvest kuni keskkonnakaitse, muinsuskaitse, laste ja noorte 

õiguste kaitse, puuetega inimeste murede ja hooldekodude olukorrani. 

Alustan sellest, mis on hästi. Möödunud ülevaateaastal ehk 2018. aasta 1. septembrist kuni 

tänavu aasta 31. augustini kohtasime igal pool Eestis ametnikke ja ka otsustajaid, kes teevad 

oma tööd täpselt nii, nagu peab: pühendunult, inimeste probleeme lahendades, mitte lihtsalt 

oma uksest välja menetledes. Rõhutan, et aeg-ajalt kõlavad üldistused, justkui kõik ametnikud 

ja poliitikud oleksid hoolimatud ja halvad, ei ole õiglased. Fakt on aga see, et need väited ei 

tule ka tühja koha pealt. Kuna õiguskantsleri töö on põhiseaduslikkuse järelevalve kõige 

laiemas tähenduses, tuleb ka meil enamasti rääkida sellest, mis on halvasti ja mida tuleks teha 

teisiti, sest meie lauale jõuavad ennekõike inimeste mured – rõõmud ka, aga paraku väga harva. 

Inimese mure põhjust ja võimalikke lahendusi otsides küsime esmalt, kas inimene jäi 

hammasrataste vahele põhiseadusvastase normi tõttu. Ka seda on möödunud ülevaateaastal 

korduvalt juhtunud. Mitu ettepanekut seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks jõudis ka 

Riigikokku. Näiteks kohaliku omavalitsuse volikogu liikme õiguste kaitse puudulikkus ehk 

vajadus anda neile õigus pöörduda halduskohtusse, kui neid ei määrata mitte ühtegi komisjoni 

ja kui neile ei anta mingit teavet selle kohta, mis kohalikus omavalitsuses toimub. Väärteo 

käigus kahju saanud inimese õigus kahju hüvitamisele vajab parandamist, sest praegu on see 

peaaegu võimatu. Tänan teid nende ettepanekute toetamise eest ja loodan, et vajalikud 

muudatused jõustuvad peagi. 

Päris arvukalt tuli vaidlustada linnade ja valdade määrusi. Neist ehk kõige olulisemana viisime 

Riigikohtusse vajaliku sotsiaalhoolekandeta jäänud inimeste mure lahendamise. Nimelt 

leidsime probleeme tosinas Narva linna määruses. Paraku pole Narva ainus, kes rahapuudusele 

ja planeerimise raskustele viidates sotsiaalhoolekannet vajavaid inimesi abita jätab. Riigikohtu 

otsus tõotab kujuneda oluliseks teenäitajaks riigi ja kohaliku omavalitsuse tööjaotuse asjus.  

Enamasti tegid linnad ja vallad meie ettepaneku peale oma määrused korda. Nende hulgas oli 

kõrvaltvaatajale lõbusaid juhtumisi, aga rõhutan, et inimese enda jaoks on kõik need olukorrad 

tähtsad. Näiteks, üks vald oli leidnud omapärase lahenduse hulkuvate loomadega 

toimetulekuks. Nimelt, kui inimene viskas hulkurkasside karjale tüki vorsti või andis pisut juua, 

loeti ta nende kasside omanikuks ja nõuti temalt näiteks nende loomakeste kiibistamist ja pandi 

talle kõik muud omaniku kohustused. Küllap kõrvaltvaatajale pakub pigem lusti ka olukord, 

kus haldusreformi järel tekkinud suuromavalitsuses, kus on nii linnalisi asumeid kui ka põlde 

ja metsi, kehtestati ühesugused heakorrareeglid ja keelati memmekesel, kelle majapidamine oli 

lähimast majapidamisest kolme kilomeetri kaugusel, ilma erilubadeta porgandipeenart teha ja 

pesu kuivatada.  

Selliseid asju oli tõepoolest terve hulk. Väga hea meel on, et linnad ja vallad on neid vigu 

parandanud väga kiiresti ja ilma kohtu sekkumiseta. Tänan neid selle eest. 



Nagu teate, anname me märku ka siis, kui seadus või määrus ei ole ehk põhiseadusvastane, ent 

elu näitab kätte selle nõrgad kohad ja arulagedad tulemused. Nii tõime teie ette näiteks uue 

tulumaksuseaduse negatiivsed – ja ma usun, et soovimatud – kõrvalmõjud, mis vajaksid 

lahendust. Meeldetuletuseks vaid paar neist. Inimese maksukoormust suurendab näiteks see, 

kui ta saab koondamis- või sünnitushüvitise aasta lõpus või siis, kui paljulapseline pere on 

saanud oma eluaseme renoveerimiseks Kredexilt toetust, ja on seda saanud füüsilisele isikule, 

mitte korteriühistu kaudu. Tihtipeale see paljulapseline pere, kes oma esivanemate maja 

remontimiseks toetust vajab, ei saa kuidagi korteriühistut moodustada, vaid seal ongi seesama 

pere. Nii et ka niisugune viga töötab esialgsete heade eesmärkide vastu. Loodan väga, et ka 

need vead nagu paljud teisedki saavad kiiresti parandatud. 

Inimene võib hammasrataste vahele jääda selle tõttu, et ametnikud eksivad või ei hooli. Just 

selliseid olukordi oli meie praktikas kõige rohkem.  

Mida teha? Kui mingi lihtne lahendus oleks olemas, küllap oleks see juba ellu viidud, aga 

mõned mõtted siiski on. Austatud Riigikogu, kui neid jagate, siis palun teilgi olukorra 

muutmisele õlg alla panna.  

Esiteks, kindlameelselt tuleb hukka mõista ametnike ja poliitikute teadlikud kuritarvitused ja 

tegematajätmised, mis tulevad laiskusest, hirmust või Eesti tuleviku ja inimeste saatusega 

mängimisest. 

Teiseks, kui eksimuse taga on valearvestus, peaks hukkamõistu asemel tunnustama julgust viga 

parandada. Parastamine teeb asja hullemaks. Hirm avalikkuse või ülemuse meelepaha ees 

kehutab vigu eitama ning kujuteldavat mundriau kaitsma. Aga hind on kõrge – inimeste heaolu 

ja meelerahu. Nii näiteks pole ainustki head põhjust hakata sünnijärgseks kodanikuks loetud 

inimeste kodakondsuse omandamise alust tagantjärele ümber vaatama ja jätta inimesed ilma 

isikut tõendava dokumendita. Räägin siin Abhaasia eestlaste probleemist, aga mitte ainult. See 

vaidlus kestab. 

Ühikuna, mitte väärtusliku inimesena vaadatakse liiga sageli ka eakaid, kasvuraskustega lapsi, 

puuetega inimesi. Mitte ainult neid, vaid ka näiteks maa- ja metsaomanikke, kes ootavad aastaid 

riigi või kohaliku omavalitsuse otsust näiteks kaitseala loomise kohta, ilma et neil oleks 

võimalust selle ooteaja vältel oma maad ja metsa kasutada. Just sellistest asjadest koguneb 

umbusk oma riigi suhtes ja ma nimetaksin seda pisivimmaks, mis ühel hetkel võib kuhjuda 

suureks pahameeleks.  

Nüüd üks tsitaat: „See on näide, kuidas mõne üksikjuhtumi käsitlemine kulutab aastate jooksul 

paljude riigiasutuste ressurssi, mida saaks kasutada mõistlikumalt.“ Tõlge: pidime raiskama 

aega ühe pere kaevuloo peale. Jutt on kuulsast Kassinurme helendava veega kaevust. Sellise 

vastuse saime pärast seda, kui olime kuude kaupa palunud välja selgitada, kust nitraadid 

kaevuvette said, ja kui selgust pole, aidata rajada sobiv kaev – täpselt nii, nagu seadus ette näeb.  

Tegu ei ole üheainsa pere murega. Kui räägitakse vajadusest hoida elu alles ka väljaspool 

suuremaid keskusi, saavad just sellistest pisiasjadest suured ja vahel määravad asjad. Nii sel kui 

ka mitmel muul puhul kuulsime, et võiks ju inimest aidata küll – ehk siis seadust täita –, aga 

sel juhul hakkavad teised sama tahtma. Eks me siis iga kord seletame: kui teistel on samuti 

õigus saada omavalitsuse või riigi kulul kaev või muinsuskaitsealusesse majja lift või siis jätta 

pais maha lammutamata, tulla kohalikule kogukonnale vastu, siis nii tulebki teha. Need on 



kaalutlusotsused, need ei meeldi võistlevate huvidega pooltele, aga just see ongi ametniku töö: 

vaadata inimestele silma ja öelda, et me teeme nii sellepärast. 

Kolmandaks, tulen ikka selle küsimuse juurde, mida ka fraktsioonidega kohtumistel korduvalt 

esitati, et miks ametnikud nõnda sageli on ükskõiksed ega tee kaalutletud mõistlikku otsust. Ma 

arvan, et suurim probleem on meie nn eesliini nõrkus. Kas ametites ja inspektsioonides, 

koolides ja haiglates, lastekaitses ja hooldekodudes ikka on oskajatel spetsialistidel toetav 

töökeskkond, õiglane tunnustus ja vastutusele vastav palk? Kardan, et ei ole. Ja me oleme 

näinud, et ei ole tõesti. Vahe ministeeriumide palkadega üha kasvab. Samal ajal eesliini 

inimesed ju näevad, kui palju on tegelikult ministeeriumides asendustegevust ja kui vähe on 

tulemust. See ei suurenda motivatsiooni. Kõik, mis on võimalik masinate teha anda, on juba 

masinate teha antud. Peame tõdema, et pensione ega sotsiaaltoetusi ei saaks praegu enam käsitsi 

välja arvutada.  

Kõrvalmärkusena, ka see on minu arvates probleem, sest me oleme sattunud suurte ja 

kohmakate infosüsteemide pantvangi. Korduvalt oleme kuulnud, et üht või teist viga 

– maksustamises näiteks – ei ole võimalik parandada, sest infosüsteem ei luba. Ja infosüsteemi 

arendus võrreldes selle maksutuluga, mis saadakse, on pahatihti ebaproportsionaalselt suur. 

Fakt on aga see, et seal, kus on kaalutlusõigus, inimeste ärakuulamine ja eripalgelistel 

asjaoludel üksikotsuste tegemine, on tarvis tarka, teotahtelist ja otsustusjulget ametnikku – 

inimest. Just sinnasamma eesliinile, kus inimene, kes peab näiteks keskkonnareostuse välja 

selgitama, saab töötasu 900 eurot kuus. 

Töökorralduse parandamist ja paremat palka ongi hädasti vaja just nn eesliinil – seal, kus 

inimene kohtub riigiga, kus tehakse selgeks, kas maalapil on kaitsealune liik, kas ja mida tohib 

maksustatavast tulust maha arvata või kelle jäljed on kuriteopaigal, kas erakool saab tähtajatu 

tegevusloa, kas ja millist sotsiaalabi hätta sattunud inimene vajab. Need on sageli palju 

nõudlikumad ja palju kõrgemat kompetentsi nõudvad otsustused kui ühel n-ö väikesel 

ministeeriumiametnikul. 

Kafkalikke olukordi, kus riik või kohalik omavalitsus esitab inimesele vastukäivaid nõudmisi 

ja kahjulikke soovitusi, jäi möödunud ülevaateaastasse paraku õige mitmes valdkonnas. Neist 

ehk kõige uskumatum ja nukram on lugu surnud mehest, keda ükski riigiasutus ei pidanud 

vajalikuks ellu tagasi aidata. Inimene oli tagaselja surnuks tunnistatud, soovis ellu tagasi 

pöörduda. Ja enne seda, kui ta meile jõudis, ei olnud mitte keegi talle öelnud, mida ta peaks 

tegema, et uuesti elavate kirja jõuda. Tegemist oli tõeliselt kafkaliku teekonnaga. Muu hulgas 

öeldi inimesele ka kohtu kantseleis, et ta ei saa avaldust tuua, sest ta on surnud. Siis leiti, et ka 

tema esindaja ei saa tuua, sest surnul ei saa esindajat olla. Inimene tõepoolest praktiliselt kaotas 

lootuse. Asi lõppes sellega, et olime sunnitud aitama ise vajalikud dokumendid valmis teha ja 

õigesse kohta ära viia. Praegu on inimene jälle elus, maksab makse, ma usun, et tal on nüüd ka 

tervisekindlustus. 

Üsna sarnane oli olukord liikumisvõimetu inimesega, kelle ID-kaart blokeerus. Tegemist ei ole 

jõuka isikuga. Pangakontol, mida ainult sedasama ID-kaarti kasutades oli võimalik käsutada, 

oli kogu tema raha. Talle teatati, et tee ülekanne, maksa ära riigilõiv ja siis teeme su ID-kaardi 

uuesti lahti. Tegelikult tuleb seda teha tasuta ja inimese juures kodus. Asi õnnestus 

mõnenädalase pingutuse järel jällegi korda ajada. Ja ma loodan, et paremaks sai ka süsteem. 

Ometi suudeti selle inimese emale, kes tema eest võitles, ajada nädalaid täielikku jama, anda 

vastukäivaid soovitusi ja vihastada inimene absurdsete nõudmistega välja, muu hulgas 



nõudmisega sedasama blokeerunud ID-kaarti kasutades siseneda oma pangakontole ja teha 

vajalik ülekanne. 

Mul on väga hea meel, et riigihalduse minister on võtnud ette riigireformi vajaliku osa ehk siis 

segadust tekitavate asutuste liitmise ja sedalaadi kafkalike olukordade vähendamise. Väga 

loodan, et tähelepanu just sinna kandubki ja ladva ilulõikus, mida tegelikult tarvis pole, 

riigireformi sildi all tegemata jääb. Minu meelest kõige olulisem reform on see, et kõik 

ametnikud teevad seda tööd, mida nad peavad tegema, ja teevad väga hästi, jätavad liigse 

tegemata ja asendustegevus lakkab hoopis. Siis läheks elu paremaks küll. 

Head rahvaesindajad!  

Kiusatus oleks muidugi rääkida umbes 2000 seisukohast, aga ettekande lõpuminuteil räägin 

veel inimeste eraelu puutumatuse kaitsest. Kahjuks on uuesti tõstnud pead mõtteviis, mis sobib 

rohkem totalitaarsesse ühiskonda ja mille kohaselt oleks väga hea, kui igaüht saaks karistada, 

tema raha saaks kontol blokeerida, ilma et midagi peaks eriti tõendama või põhjendama ja ilma 

et eksimuse korral tuleks riigil kahju hüvitada. Seletuseks öeldakse, et küllap vastutusele 

võetakse need, keda vaja, aga igaüht põhimõtteliselt saab. Loomulikult vajab üleilmne 

kuritegevus − ka rahapesu − karme vastumeetmeid, ent ometi ei õigusta see õigusriikluse 

eiramist. Panoptikumis elamine väärastab psüühikat ja kontrollimatu võimutäius ametnikku. 

Sestap oleme vastu seisnud liialt laiale pööratud tõendamiskoormusele panganduses. Seisime 

vastu vanglateenistusele peaaegu piiramatu ja kontrollimatu andmekogumise õiguse andmisele, 

samuti kavatsusele müüa Eesti inimeste terviseandmed välismaale.  

Tänan, et Riigikogu on neid ettevõtmisi toetanud! Just tänu Riigikogu sekkumisele on jäänud 

mitmel juhul meie hinnangul põhiseadusvastane plaan teostamata. 

Lõpetuseks eesti keelest ja keelekasutusest. Üks põhjus, miks inimesed sageli hammasrataste 

vahele jäävad, on minu meelest ka üldises suhtumises, mis väljendub sõnades. Kui tegu on 

kliendi ja teenusega, on paratamatult lihtsam ükskõikselt õlgu kehitada: noh, klient ei saanud 

teenust. Kui tuleks öelda, nagu asi on − näiteks et ema ja ta abivajav laps jäeti hätta −, oleks 

vist raske inimesi uksest välja menetleda.  

Ehk ongi taas aeg rääkida asjadest nii, nagu nad on, ja tunnustada neid, kes räägivad loogilist, 

ausat ja selget juttu ning kelle teod on jutuga kooskõlas.  

Suur aitäh kuulamast! Meie seisukohad on veebis avaldatud – niivõrd kui neid on võimalik 

avaldada, tuginedes isikuandmete kaitse ja riigisaladuse reeglitele.  


