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EESTI 

PARLAMENDIVALIMISED 

6. märts 2011 

OSCE/ODIHR valimiste hindamise missiooni lõpparuanne 

I.        KOKKUVÕTE 

Vastavalt OSCE seatud kohustustele kutsus Eesti välisminister OSCE demokraatlike 

institutsioonide ja inimõiguste büroo (OSCE/ODIHR) vaatlema Riigikogu (parlamendi) valimisi 

6. märtsil 2011. Vajaduste hindamise missiooni soovituste alusel saatis OSCE/ODIRH neile 

valimistele valimiste hindamise missiooni. 

Riigikogu valimised viidi läbi õhkkonnas, mida iseloomustab põhiõiguste ja -vabaduste austamine 

ning kõrge usalduse määr valimiste korralduse erapooletuse vastu. Valimistega seotud 

huvirühmad väljendasid usaldust üleüldise protsessi, sealhulgas internetihääletuse vastu. Valijatel 

oli võimalus teha teadlik valik paljude kandidaatide hulgast, kes esindasid mitmesuguseid 

poliitilisi valikuvõimalusi. 

Õiguslik raamistik annab üldiselt piisaba õigusliku aluse demokraatlike valimiste läbiviimiseks 

vastavalt OSCE nõuetele ja teistele rahvusvahelistele standarditele, kuigi teeb muret, et suur osa 

interneti teel hääletamisest jääb reguleerimise alt välja. Kaebuste esitamise õiguslik raamistik on 

üldiselt piisav valimistega seotud vaidlusküsimuste lahendamiseks vastavalt rahvusvahelistele 

standarditele. 

Samas, kuigi kodakondsust peetakse valimisõiguse, eriti üleriigilisele ametikohale, lubatavaks 

piiranguks, teeb muret, et märkimisväärsel arvul määramata kodakondsusega pikaajalistel 

elanikel, kes moodustavad ligi seitse protsenti rahvastiku koguarvust, ei ole õigust hääletada või 

kandideerida üleriigilistel valimistel. Nad siiski saavad hääletada, kuid mitte kandideerida, 

kohalikel valimistel. 

OSCE/ODIHR valimiste hindamise missiooni poolt küsitletud isikud väljendasid üldiselt kõrgel 

tasemel usaldust valimiste korralduse professionaalsuse, tõhususe ja läbipaistvuse vastu. Kuigi 

valimisseadus võimaldab valida mitmel viisil, sätestatakse mitmekordse hääletamise vältimiseks 

kehtestatud menetlustega selleks üldiselt toimivad takistused. 

Valijad said interneti teel hääletada eelhääletamise ajal 24. veebruarist 2. märtsini. Hoolimata 

mõne küsitletu poolt väljendatud murest leidis OSCE/ODIHRi valimiste hindamise missioon 

üldiselt, et Vabariikliku Valimiskomisjoni (VVK) korraldatud internetihääletuse vastu valitses 

laialdane usaldus. Kuid interneti teel valimise süsteemi õiguslikus raamistikus, järelevalves ja 

aruandluses ning mõnedes tehnilistes aspektides on ruumi edasiseks täiustamiseks. 

Kampaania möödus rahulikus õhkkonnas ja kõigil kandideerijatel oli võimalik kampaaniat vabalt 

korraldada. Poliitilise välireklaami keeld jäi jõusse. Mõnedel juhtudel muutis kohaliku 

omavalitsuse tegevus piiri riigi ja valitseva erakonna vahel kohalikul tasandil ähmaseks või jäi 

mulje, nagu annaksid nad mõnele kandideerijale eeliseid. 

Pärast valimisi moodustati uus erakondade rahastamise kontrolli komisjon, mille ülesanne on 

jälgida, et kandidaadid järgiksid valimiskampaania rahastamise reegleid. Mõned OSCE/ODIHRi 

poole küsitletuist avaldasid kahetsust, et karistusseadustikus ei ole enam sätestatud 

kriminaalvastutust ebaseaduslike annetuste vastuvõtmise eest. 
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Meediakeskkond on mitmekesine ja edastas valijatele informatiivsete ja kõikehõlmavate 

ringhäälingudebattide ja internetikajastuse kaudu mitmesuguseid eri seisukohti. Kuid puudub 

autonoomne regulatiivne võimuorgan, mis seaks kindlad reeglid kampaania kajastamisele ja 

jälgiks, et meedia reeglitest kinni peaks. 

Ei ole õiguslikke takistusi, mis ei laseks naistel poliitilises elus osaleda ega õiguslikke sätteid, mis 

seda toetaksid. Naiste osalus poliitilises elus on suhteliselt madal. Mitte ühegi erakonna juhiks 

pole naine ja ainult 20 valitud 101-st parlamendiliikmest on naised, mis on vähem kui ametis 

lahkunud Riigikogu 24. 

Rahvusvähemustega seotud küsimused ei olnud kampaanias silmatorkaval kohal. Erakonnad tegid 

erisuguse tugevusega jõupingutusi, et kaasata rahvusvähemustesse kuuluvaid isikuid oma 

kandidaatide nimekirja ja jõuda venekeelse valijani. Hoolimata mõningasest valimistega seotud 

teabe esitamisest vene keeles võib vähene vene keele oskus olla rahvusvähemustele 

valimisprotsessis osalemisel takistuseks. 

VVK-le või Riigikohtule esitatud vähesed ametlikud kaebused puudutasid muu hulgas 

süüdimõistetud isikute valimisõiguseta jätmist ja internetihääletuse väidetavat puudulikku 

usaldusväärsust, salajasust ja turvalisust. Kõik kaebused lükati tagasi kui põhjendamatud või 

tähtajaks esitamata jäänud. 

Kooskõlas OSCE/ODIHR-i metoodikaga ei kuulunud OSCE/ODIHR-i valimiste jälgimise 

missiooni koosseisu lühiajalised valimiste vaatlejad ega viidud läbi üldist ja süstemaatilist 

valimispäeva menetluste vaatlemist. Kuid valimiste päeval külastasid missiooni liikmed piiratud 

arvu valimisjaoskondi. Hääletamine külastatud piiratud arvus valimisjaoskondades oli rahulik. 

Valimiskomisjonid töötasid üldiselt tõhusalt ja järgisid protseduurireegleid. Häälte lugemine oli 

enamasti tõhus, reeglitele vastav ja läbipaistev. Valimisaktiivsus oli 63,5 protsenti. 

Käesolevas aruandes esitatakse mitmeid soovitusi, kuidas valimisprotsessi saaks veelgi 

parendada. OSCE/ODIHR on valmis tegema koostööd Eesti ametiasutustega, et neid soovitusi 

rakendada. 

II.       SISSEJUHATUS JA TÄNUAVALDUSED 

Vastavalt OSCE seatud kohustustele kutsus Eesti välisminister 9. detsembril 2010 

OSCE/ODIHR-i vaatlema 6. märtsi 2011 Riigikogu valimisi. Pärast 10.–13. jaanuaril toimunud 

vajaduste hindamise missiooni saatis OSCE/ODIHR kohale valimiste hindamise missiooni, mis 

tegutses 21. veebruarist 8. märtsini.
1
 OSCE/ODIHR-i missiooni juht oli Tana de Zulueta, ja 

missiooni kuulus üheksa Tallinnas paiknenud eksperti ja neli piirkondlikku eksperti, kes 

paiknesid kahes piirkondlikus keskuses. OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missioon 

moodustati 14 OSCE osalisriigi esindajatest. 

Valimiste puhul hinnati, kas nad vastavad OSCE seatud nõuetele ja teistele rahvusvahelistele 

normidele ning Eesti seadustele. Käesolevat aruannet tuleks lugeda koos eelnevate 

OSCE/ODIHR-i aruannetega, milles on esitatud täiendavaid   

                                                           
1
 OSCE/ODIHR-i vajaduste hindamise aruandega saab tutvuda aadressil: 

http://www.osce.org/odihr/elections/estonia/75216 

http://www.osce.org/odihr/elections/estonia/75216


Eesti 
Parlamendivalimised, 6. märts 2011 
OSCE/ODIHR valimiste hindamise missiooni lõpparuanne 

Lk 3 

üksikasju Eesti valimiste kohta ja mille soovituste rakendamist tuleks jätkata.
2
 Pärast 2007. aasta 

valimisi jõudis OSCE/ODIHR järeldusele, et need “peegeldasid demokraatlikke tavasid ja 

traditsioone, mis on saanud Eesti valimisprotsessi iseloomulikuks tunnuseks.” 

OSCE/ODIHR-i missioon soovib koostöö eest tänada Välisministeeriumi, Vabariiklikku 

Valimiskomisjoni ning teisi üleriigilisi ja kohalikke riigiasutusi, valimisi korraldavaid asutusi, 

kandidaate, erakondi ja kodanikuühiskonna organisatsioone. 

III.     POLIITILINE TAUST 

Eesti on parlamentaarne vabariik, milles seadusandlik võim kuulub nelja-aastaseks ametiajaks 

valitavale Riigikogule (parlamendile). Presidendi valib Riigikogu ja tema ametiaeg on viis aastat. 

President nimetab peaministri, kelle Riigikogu peab heaks kiitma. 2007. aasta märtsi valimistel 

sai Riigikogusse kuus erakonda. Kõige rohkem kohti, 101 kohast 31, sai Eesti Reformierakond, 

kes seejärel moodustas koalitsiooni Isamaa ja Res Publica Liidu ning Sotsiaaldemokraatliku 

Erakonnaga. Mais 2009 lahkus Sotsiaaldemokraatlik Erakond valitsuskoalitsioonist ja ülejäänud 

kaks erakonda jätkasid vähemusvalitsusena. 

IV      VALIMISSÜSTEEM JA ÕIGUSLIK RAAMISTIK 

Riigikogu 101 liiget valitakse proportsionaalse avatud nimekirjadega süsteemi alusel 4-aastaseks 

ametiajaks 12 mitme liikmega esindatud valimisringkonnast; üleriigiline valimiskünnis on 5 

protsenti. Valimisringkonnad on eri suurusega, mandaatide arv ulatub 5-st (valimisringkond nr 6, 

Lääne-Virumaa) 14-ni (valimisringkond nr 4, Harju- ja Raplamaa) vastavalt igas ringkonnas 

registreeritud valijate arvule valimiste väljakuulutamise kuu esimesel päeval. 

Mandaatide jagamine toimub kolmes etapis. Kõigepealt jagatakse isikumandaadid kandidaatide 

vahel, kes oma valimisringkonnas said häälte lihtkvoodi (kehtivate häälte arv jagatud mandaatide 

arvuga). Edasisel kohtade jagamisel osalevad ainult erakonnad, mis üleriigiliselt ületasid viie 

protsendi künnise, sealjuures paigutatakse kandidaadid erakondade piirkondlikes nimekirjades 

ümber vastavalt sellele, mitu häält iga kandidaat sai. Erakond saab nii mitu piirkondlikku 

mandaati, kui mitu korda erakonna piirkondlikus nimekirjas olnud kandidaatidele antud häälte arv 

ületab lihtkvoodi. Lõpetuseks jagatakse ülejäänud kohad üleriiklikult, kasutades D’Hondti 

meetodi varianti. 

Õiguslik raamistik annab üldiselt piisaba õigusliku aluse demokraatlike valimiste läbiviimiseks 

vastavalt OSCE nõuetele ja teistele rahvusvahelistele standarditele, kuid interneti teel hääletamise 

regulatsioon jääb ebapiisavaks. Parlamendivalimiste kord on sätestatud 1992. aasta Põhiseaduses 

ja 2002. aasta Riigikogu valimise seaduses (valimisseaduses). Rakendatakse veel 

erakonnaseadust, meediateenuste seadust, ringhäälinguseadust, põhiseaduslikkuse järelevalve 

kohtumenetluse seadust, karistusseadustikku ja väärteomenetluse seadustikku. Nimetatud seadusi 

täiendavad VVK juhised. Pärast 2007. aasta Riigikogu valimisi on valimisseadusesse tehtud 

väikeseid muudatusi, sealhulgas internetihääletamise perioodi pikendamine kolmelt päevalt 

seitsmele. 

Õiguskantsler hindab õigusaktide vastavust põhiseadusele. Ta võib 

 

                                                           
2
 OSCE/ODIHR-i eelmiste Eesti valimisi käsitlevate aruannetega saab tutvuda aadressil: 

http://www.osce.org/odihr/elections/estonia. 

http://www.osce.org/odihr/elections/estonia
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teha ettepaneku, et Riigikogu vaataks uuesti läbi seaduse, mille ta on tunnistanud põhiseadusega 

vastuolus olevaks ja pöörduda selle põhiseadusele vastavuse asjus Riigikohtu poole. 

A. HÄÄLE- JA KANDIDEERIMISÕIGUS 

Kodanikel, kes valimiste päevaks on saanud 18-aastaseks, on valimisõigus. Isikutel, kellelt on 

kohtuotsusega võetud teovõime ja vangidel, kes on süüdi mõistetud mõnes kuriteos, ei ole 

valimisõigust. Siseministeeriumi andmetel jääb niiviisi valijate nimekirjast välja 1989 seaduse 

alusel teovõimetut isikut ja 1416 vangi. 
Euroopa Inimõiguste Kohus on korduvalt väljendanud seisukohta, et vangide automaatne ja 

valimatu valimisõigusest ilma jätmine rikub õigust vabadele valimistele, mis on sätestatud 

Euroopa Inimõiguste Konventsiooni 1. protokolli artiklis 3.
3
 Vangidelt valimisõiguse võtmine 

nende kuriteo raskust arvestamata ei vasta ka OSCE seatud kohustustele ja muudele 

rahvusvahelistele headele tavadele.
4
 

Nagu 2007. aastalgi, soovitab OSCE/ODIHR, et valimisseadust tuleks muuta, et lõpetada ükskõik 

millise kriminaalkuriteo eest süüdi mõistetud vangide automaatne ja valimatu valmisõigusest ilma 

jätmine ja viia seadus vastavusse OSCE seatud kohustustega ja rahvusvahelise hea tavaga. 

B. KODAKONDSUS 

Pärast Eesti iseseisvuse taastamist 1991. aastalanti kodakondsus automaatselt isikutele, kellel oli 

Eesti kodakondsus enne 1940. aastat, ja nende järeltulijatele. On jäänud märkimisväärne arv 

kodakondsuseta isikuid ja “määramata kodakondsusega pikaajalisi elanikke”, kes moodustavad 

kogu elanikkonnast 7,1 protsenti.
5
 Suures osas on need sisserännanud teistest Nõukogude Liidu 

osadest ja nende järeltulijad, kes ei võtnud endale ühtki kodakondsust pärast NSVL lagunemist. 

Määramata kodakondsusega pikaajalistel elanikes ei ole õigust Riigikogu valimistel hääletada ega 

kandideerida. Neil on siiski õigus hääletada, kuid mitte kandideerida kohalikel valimistel. 

Määramata kodakondsusega pikaajalistel elanikel ei ole õigust astuda erakondadesse. See on 

vastuolus OSCE 1990. aasta Kopenhaageni dokumendi lõikega 9.3 ja kodaniku- ja poliitiliste 

õiguste rahvusvahelise pakti (ICCPR) artikli 22 lõikega 1, milles on sätestatud ühinemise vabadus 

ja mis ICCPR artikli 2 lõike 1 kohaselt kehtib kõigi isikute suhtes osalisriigi territooriumil ja tema 

jurisdiktsiooni all. 

Seadusi tuleks muuta nii, et määramata kodakondsusega pikaajalistel elanikel oleks õigus astuda 

erakondadesse. 

 

                                                           
3
 Euroopa Inimõiguste Kohtu 6. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas Hirst versus Ühendkuningriik (nr 2) 

[GC], nr 74025/01, EIÕK 2005 IX; kohtuasjas Frodl v. Austria, nr 20201/04, 8 April 2010; ja kohtuasjas 

Greens ja MT v United Kingdom [2010] EIÕK 1826, 23 November 2010. 
4
 OSCE Kopenhaageni dokumendi lõikes 24 on sätestatud, et igasugune õiguste ja vabaduste piiramine peab 

olema ranges vastavuses seaduse eesmärgiga; OSCE osalisriikide demokraatlike valimistega seotud 

olemasolevate kohustuste lõikes 5.4 on öeldud, et valimisõigust ei saa katkestada või ära võtta, välja arvatud 

õigusliku teovõimetuse korral [...] või raskes kuriteos süüdimõistmisel. Üksikisiku valimisõigusest ilma 

jätmine peab põhinema kohtuotsusel ja kriminaalkuriteos süüdi mõistmise puhul olema vastavuses kuriteo 

iseloomuga. Vt ka Veneetsia komisjon, valimiste hea tava koodeks, CDL-AD (2002) 23, lk 15, 

http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002)023-e.pdf. 
5
 http://estonia.eu/about-estonia/society/citizenship.html. 

http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002)023-e.pdf
http://estonia.eu/about-estonia/society/citizenship
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Kodakondsuse võib saada naturalisatsiooni teel. Nõueteks on muu hulgas eesti keele oskamine 

ning põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmine. Taotlejatel, kes sooritavad kodakondsus- ja 

keeleeksami, on õigus keeleõppele tehtud kulutuste hüvitamisele.
6
 Pärast 1992. aastat on 152 437 

inimest saanud kodakondsuse naturalisatsiooni teel, 765 taotlust on tagasi lükatud.
7
 2010 sai 

kodanikuks naturalisatsiooni teel 1184 isikut. Kultuuriministeeriumi tellitud ülevaate kohaselt 

kasvas selliste määramata kodakondsuseta isikute osakaal, kes ei ole huvitatud ühegi riigi 

kodakondsuse saamisest, 16 protsendilt 2008. aastal peaaegu 40 protsendini 2010. aastal. Eesti 

kodakondsuse mittetaotlemise põhjusteks olid raskused eesti keele õppimisel (94%), eksami 

tegemise nõude ebaõiglaseks pidamine (73%) ja viisavaba reisimise võimalus Sõltumatute 

Riikide Ühendusse (77%).
8
 

Teatavatele kategooriatele kodakondsust ei anta. Nende hulka kuuluvad raskete 

kriminaalkuritegude eest süüdi mõistetud inimesed, kelle kriminaalkaristused pole aegunud, ja 

inimesed, kes töötavad või on töötanud mõne teise riigi luureteenistuses või sõjaväes. Umbes 20 

protsenti määramata kodakondsusega inimestest ei saa kodakondsust nimetatud põhjustel: umbes 

21 000 kriminaalkaristuse pärast ja ligi 300 sellepärast, et nad teenisid Nõukogude armees või 

riiklikus julgeolekus.
9
 Kodakondsuse seaduses on sätestatud mitu põhjust, mille pärast kodanikult 

võidakse Eesti kodakondsus ära võtta – näiteks teise riigi kodanikuks olemine; need sätted ei 

kehti isikute puhul, kellel on sünnipärane Eesti kodakondsus. 

Alaealised (alla 15-aastased) saavad kodakondsuse kiirmenetlusega oma vanemate taotlusel. 

Ettepanekud anda määramata kodakondsusega isikute lastele automaatselt kodakondsus, nagu on 

soovitanud OSCE rahvusvähemuste ülemkomissar,
10

 ei saanud parlamendis vajalikku toetust.
11

 

Politsei- ja piirivalveameti andmetel on 2008. aastast 68% määramata kodakondsusega 

vanematest otsustanud taotleda oma vastsündinud lastele Eesti kodakondsust. 

V.       VALIMISTE KORRALDAMINE 

6. märtsi valimiste korraldamisega tegeles kolmeastmeline valimisamet, mis koosnes VVK-st, 15 

maakonna ja 2 linna valimiskomisjonist
12

 ning 625 jaoskonnakomisjonist. 

VVK ja Tallinna ja Tartu linna valimiskomisjon on alalised organid, mille volituste kestus on neli 

aastat. VVK-l on seitse liiget, kelle nimetavad ametisse vastavalt Riigikohtu esimees (nimetab 

                                                           

6
 Teised naturaliseerimise nõuded on elamine Eestis vähemalt kaheksa aastat, sealhulgas viis aastat pidevat 

elamist, ja lojaalsusvanne. Keeleeksamit ei nõuta taotlejatelt, kes on põhihariduse, keskhariduse või kõrgema 
hariduse saanud eesti keeles. Enne 1. jaanuari 1930 sündinud isikutelt ei nõuta keeleeksami kirjaliku osa 
sooritamist. 
7
 2011. aasta veebruari andmed. Enamik naturalisatsioonijuhte leidis aset 1992. ja 1998. aasta vahel, 

pärast seda vähenesid arvud märkimisväärselt. Vt http://estonia.eu/about-
estonia/society/citizenship.html. 
8
 “Eesti integratsioonistrateegia täitmise järelevalve 2010”, Kultuuriministeerium, 

http://www.kul.ee/index.php?path=0x1377x1496. 
9
 Siseministeeriumi antud andmed. 

10
 http://www.osce.org/hcnm/37812. 

11
 Vt Eesti Keskerakonna muudatusettepanekut augustis 2010 (796 SE I) aadressil: 

http://www.riigikogu.ee/?page=eelnou&op=ems&emshelp=true&eid=1116571&u=20110307101400. 
Õiguskantsler tegi ettepaneku, et määramata kodakondsusega vanemate lastele antaks kodakondsus 
automaatselt, nii et vanemad peaksid taotlema sellest loobumist, mitte selle saamist (kõne Riigikogus, 
oktoober 2009). 
12

 Tallinna ja Tartu linnas. 
 

http://estonia.eu/about-estonia/society/citizenship
http://estonia.eu/about-estonia/society/citizenship
http://www.kul.ee/index.php?path=0x1377x1496
http://www.osce.org/hcnm/37812
http://www.riigikogu.ee/?page=eelnou&op=ems&emshelp=true&eid=1116571&u=20110307101400
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kaks liiget – ühe esimese astme kohtu kohtuniku ja ühe teise astme kohtu kohtuniku), 

õiguskantsler, riigikontrolör, riigi peaprokurör, Riigikogu Kantselei direktor ja riigisekretär. VVK 

valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe. Ükski VVK liige ei ole ametis täiskohaga. 

VVK koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, mitte regulaarselt. Teda abistavad 3 alalist 

töötajat ja 20 kuni 25 ajutist töötajat Riigikogu Kantseleist. 

Kuigi riik on jagatud 12 valimisringkonnaks, peegeldab valimiskorralduse ülesehituse teine aste 

(maakonna valimiskomisjonid) riigi haldusjaotust 15 maakonnaks ja 2 suuremaks linnaks. 

Maakonna valimiskomisjoni juhib vastavalt maakonna või linna sekretär ja komisjonil on kuni 12 

liiget. Kuna Eestis on kohalik omavalitsus linna ja valla tasemel, aga mitte maakonna tasemel, 

nimetab maakonna valimiskomisjoni ametisse maavanem ja linnavolikogu vastavalt maakonna 

või linna sekretäri ettepanekul. Maakonna ja Tallinna ja Tartu valitsused abistavad maakonna 

valimiskomisjone nende töös. 

Jaoskonnakomisjonid on ajutised organid, mis koosnevad esimehest ja kaheksast liikmest, kelle 

on nimetanud kohaliku omavalitsuse volikogu. Esimehe ja pooled liikmed nimetab linna- või 

vallasekretär, teised võivad nimetada erakonnad. Kokku nimetasid erakonnad vähem kui poole 

liikmete arvust, milleks neil õigus oli. Mitu erakonda nimetas jaoskonnakomisjonidesse 

märkimisväärsel arvul liikmeid,
13

 kuid kohalikud võimud ja valimisorganid rääkisid 

OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missioonile, et mõnel erakonnal puudus selleks võime. 

Linna- ja vallavalitsused aitavad jaoskonnakomisjone nende töös. OSCE/ODIHR-i valimiste 

hindamise missioon täheldas tihedat koostööd jaoskonnakomisjonide ja kohalike võimude vahel. 

VVK korraldas õppesessioone kõigis 15 maakonnas ja Tallinna ja Tartu linnas, millel osalesid 

maakonna valimiskomisjonide esimehed ja vähemalt kaks liiget igast jaoskonnakomisjonist.
14

 

Kõiki jaoskonnakomisjonide liikmeid kutsuti osalema VVK koostatud internetiõppes. 

OSCE/ODIHR valimiste hindamise missiooni poolt küsitletud isikud väljendasid üldiselt kõrgel 

tasemel usaldust valimiste korralduse professionaalsuse, tõhususe ja läbipaistvuse vastu. 

A. VALIJATE HARIMINE 

VVK viis läbi valijate harimise kampaania, mis hõlmas ajalehekuulutusi ning audio- ja 

videoklippe avalikes ja eraringhäälingu kanalites, sealhulgas ka vene keeles, ning 

valimisprotseduure kirjeldavaid plakateid. VVK kasutas suhtlemiskanalitena ka Facebook’i, 

YouTube’i ja Twitter’it. VVK veebilehel oli terviklik ja regulaarselt uuendatav teave eesti keeles 

ingliskeelsete sisukokkuvõtetega. 

B. VALIJATE REGISTREERIMINE 

Rahvastikuregistris koostatakse valijate nimekirjad ja saadetakse 30 päeva enne valimiste päeva 

kõigile valijate nimekirja kantud isikutele valijakaardid. Isikuandmete muutmise
15

 või valijate 

nimekirja kandmise taotluse võis esitada valla või linna 
 
 

                                                           

13
 Eesti Keskerakond, Eesti Reformierakond, Isamaa ja Res Publica Liit ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. 

14
 Nõutav oli, et õppesessioonidel osaleksid esimees ja vähemalt üks liige. Mõnes kohas osalesid paljud 

jaoskonnakomisjonide liikmed. 
 
15

 Elukoha aadressi sellel perioodil muuta ei saanud. 
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sekretärile valimiste päevani ja ka valimiste päeval.
16

 Rahvastikuregister koostas iga päev 

ajakohastatud valijate nimekirja ja saatis selle kohalike omavalitsusasutuste kaudu 

jaoskonnakomisjonidele. Alaliselt välismaal elavate Eesti kodanike nimekiri saadeti 

diplomaatilistele esindustele vastavalt rahvastikuregistris peetavale teabele. Ükski 

OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missiooni poolt küsitletu ei avaldanud muret valijate 

nimekirjade õigsuse pärast. 

C.       HÄÄLETAMISVIISID 

Valimisseaduses on sätestatud mitu võimalust, kuidas eestlased saavad oma valimisõigust 

kasutada. Lisaks valimispäevale said valijad hääletada interneti teel, käia kolmel päeval (28. 

veebruarist 2. märtsini) eelvalimas kas valimisjaoskonnas, kuhu nad olid registreeritud või 

valimisjaoskonnas, mille iga linn või vald oli määranud väljaspool elukohta hääletamiseks.
17

 

Sellel perioodil viidi valijate kirjaliku sooviavalduse alusel haiglates, hooldekodudes ja 

kinnipidamiskohtades läbi asukohas hääletamine.
18

 

Välismaal alaliselt või ajutiselt elavad eestlased said valida kas isiklikult Eesti diplomaatilistes 

esindustes või posti teel nende esinduste kaudu või interneti teel. Rahvusvahelistes vetes või 

välisriikide vetes Eesti lipu all sõitvatel laevadel sai hääletamist korraldada laeva kapteni 

taotlusel.
19

 

Valimisseaduses on sätestatud üldine protseduuriraamistik eelhääletamise ajal antud häälte 

edastamiseks valimisorganitesse, kus nad loetakse. Need protseduurid on mõeldud selleks, et igal 

valijal, isegi kui ta kasutas mitut võimalikku hääletamisviisi, oleks ainult üks hääl, mis arvesse 

võetakse. VVK andis välja juhised, kuidas valijate nimekirjades sellekohaseid märkmeid teha. 

Hiljemalt kaks päeva enne valimiste päeva edastas VVK vastavatele maakonna 

valimiskomisjonidele interneti teel hääletanute nimekirjad ja ümbrikud, milles olid välismaal 

hääletanute hääled. Samal ajal vahetasid maakondade valimiskomisjonid omavahel ümbrikke, 

milles olid eelhääletamisel väljaspool elukohta hääletanute hääled. Maakondade 

valimiskomisjonid edastasid vastavatele ringkonnakomisjonidele nende ringkondade interneti teel 

hääletanud valijate nimekirjad ja ümbrikud, milles olid eelhääletanute hääled, välja arvatud 

alaliselt välismaal elavatena registreeritud valijate hääled, millega tegelesid maakonna 

valimiskomisjonid. Pandi paika menetlused tagamaks, et sellised valijad ei saaks kodumaal 

hääletada ei eelhääletamise ajal ega valimiste päeval.
20

 

Teises etapis, jaoskonnakomisjoni tasandil, märgiti hiljemalt valimiste päevale eelneval päeval 

jaoskonnakomisjoni valijate nimekirjas ära valijad, kes olid hääletanud eelhääletamisel. Seda tehti 

kindlaksmääratud korras, mis põhines rohkem kui ühte valimisviisi kasutanud valijate eri häältele 

antud prioriteedil. Selle kohaselt näiteks tühistas interneti teel antud hääle eelhääletamisel 

hääletussedeliga antud hääl ning eelhääletamisel väljaspool elukohta või välismaal 

hääletussedeliga antud hääle tühistas eelhääletamisel oma elukohajärgses valimisringkonnas  

                                                           
16

 4. veebruaril oli registris 912 565 valijat. Pärast valijate nimekirjadesse tehtud parandusi kasvas nende arve 

valimiste päevaks 913 346-ni. 
17

 Hääle salajasuse tagamiseks kasutasid väljaspool elukohta hääletanud valijad kahekordse ümbriku 
süsteemi, mille puhul välise, valijat identifitseeriva ümbriku sisse pandi aadressita ümbrik, milles oli 
hääletussedel. 
18

 Kinnipidamisasutuste juhtkond vastutas selle eest, et jaoskonnakomisjonile edastataks nende valijate 
nimekirjad, kes valimistel osaleda tahtsid. 
19

 VVK sai ühe sellise taotluse valimiste päevale eelnenud päeval, mis oli hääletamise korraldamiseks liiga 

hilja. 
20

 Sellise menetlusega kehtestatakse suhtlemisahel jaoskonnakomisjonist või maakonna valimiskomisjonist 

rahvastikuregistrisse, VVK-sse ja tagasi. 
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antud hääl. Kui see protsess oli lõpetatud, teatas jaoskonnakomisjon valimisinfosüsteemi 

kasutades VVK-le, millised interneti teel antud hääled tuleks tühistada. 

Kui valimiste päeval oli valija nime juures allkiri, mis näitas, et ta oli hääletanud eelhääletamisel 

oma elukoha järgses valimisjaoskonnas, või märge selle kohta, et ta oli hääletanud interneti teel 

või eelhääletamisel väljaspool oma elukohta või välismaal, ei lubatud tal hääletada. 

Ükski OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missiooni küsitletutest ei väljendanud muret selle üle, 

et kehtestatud turvameetmetest ei piisanud, et takistada mitmekordset hääletamist eri valimisviise 

kasutades. Vastavate asutuste OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missioonile antud selgituste 

põhjal tundub, et kehtestatud meetmed kujutavad endast tõhusaid takistusi. 

VI.      INTERNETI TEEL HÄÄLETAMINE 

A.       ÜLEVAADE 

Eesti valijad võivad üleriigilistel ja kohalikel valimistel hääletada väljaspool jaoskonda interneti 

teel.
21

 Internetitehnoloogiat kasutatakse laialdaselt nii valitsus- kui erasektoris; hinnanguliselt 67,8 

protsendil majapidamistest on kodus internetiühendus ja 88,1 protsenti elanikkonnast kasutab 

internetipangandust.
22

 Avalikes kohtades on laialdaselt kättesaadav tasuta traadita 

internetiühendus. 

Interneti teel hääletamine on hääle andmise lisavõimalus ja see ei ole kohustuslik. Pärast 2007. 

aasta Riigikogu valimisi on interneti teel hääletamise aega pikendatud kolmelt päevalt seitsmele – 

viimastel valimistel sai väljaspool valimisjaoskonda interneti teel hääletada 24. veebruarist 

2. märtsini. Selle võimaluse kasuks otsustanud kodanike arv on 2005. aastast pidevalt kasvanud ja 

oli 2011. aastal 140 846.
23

 Tagamaks, et hääletamisel valijat ei segata ega avaldata talle survet, 

võis iga valija hääletada interneti teel nii palju kordi, kui soovis; arvestati ainult viimast häält. 

Interneti teel antud hääle sai eelhääletamise ajal valimissedeliga hääletades tühistada. 

OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missioon leidis, et üldiselt valitses VVK korraldatud 

internetivalimiste suhtes laialdane usaldus. Kuid interneti teel valimise süsteemi õiguslikus 

raamistikus, järelevalves ja aruandluses ning mõnedes tehnilistes aspektides on ruumi edasiseks 

täiustamiseks. Üksikasjalikum ja formaalsem tarkvara installimise kontroll ning aruandlus 

interneti teel hääletamise katsetamise kohta suurendaks veelgi protsessi läbipaistvust ja 

kontrollitavust. 

1.        Õiguslik raamistik 

Valimisseadus sätestab internetihääletamise ja interneti teel antud häälte lugemise õigusliku aluse 

ning seda täiendavad VVK määrus ja tegevusjuhised, milles on antud üksikasjalikumad juhised 

protsessi mõne etapi jaoks. Selliseid aspekte nagu 
 
 

                                                           

21
 2011. aasta Riigikogu valimised olid teine kord pärast 2007. aastat, kui eestlastel oli üleriigilistel valimistel 

võimalik hääletada interneti teel. Lisaks sellele oli interneti teel võimalik hääletada 2005. ja 2009. aasta 
kohalikel valimistel ja 2009. aastal Euroopa Parlamendi valimistel. 
22

 Vt www.stat.ee. 
23

 2009. aasta kohalikel valimistel hääletas interneti teel 104 313 valijat, võrreldes 58 614 valijaga Euroopa 
Parlamendi valimistel 2009. aastal, 30 243 valijaga Riigikogu valimistel 2007. aastal ja 9317 valijaga 2005. 
aasta kohalikel valimistel. 

http://www.stat.ee/
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krüptografeerimismeetodite kasutamine, katsetamine, auditeerimine või operatiivsete kohustuste 

ja vastutusalade määramine olemasolevates õigusaktides ei käsitleta. 

Kuigi valimisseaduses on öeldud, et VVK võib internetihääletuse tulemused tühistada,
24

 ei ole 

selles täpsustatud, mille alusel ja millistel tingimustel tuleb internetihääletuse tulemused tühiseks 

tunnistada. Lisaks sellele ei ole seal ka määratud, kuidas ja milliste vahenditega tuleks valijatele 

teatada, et nad peavad valimispäeval oma hääle uuesti paberil andma. 

OSCE/ODIHR soovitab, et õiguslikke sätteid, mis käsitlevad interneti teel hääletamise kõiki 

etappe, sealhulgas internetihääletuse tulemuste tühistamise tingimusi, tuleks seaduses veelgi 

täpsustada ja konkretiseerida. 

2.        Juhtimine ja järelevalve 

Kooskõlas üldise vastutusega valimiste läbiviimise eest teostas VVK järelevalvet interneti teel 

hääletamise üle. Selles protsessis oli tal kolm peamist rolli. Esiteks sõlmis VVK lepingu 

projektijuhiga, kellele tehti ülesandeks internetihääletamise läbiviimine. Teiseks olid VVK 

liikmetel häälte dekrüpteerimiseks vajalikud füüsilised võtmed (üks iga VVK liikme kohta). 

Kolmandaks vastutas VVK elektrooniliste dokumentide, nagu kandidaatide nimekiri (VVK 

sekretariaadi töötajate poolt) ja internetihääletuse tulemused (VVK esimehe poolt), digitaalse 

allkirjastamise eest. 

Kuna ükski VVK liige ega sekretariaadi töötaja ei olnud IT ala asjatundja, sõltus VVK Riigikogu 

IT osakonna teenustest. Riigikogu IT osakond pidi korraldama avaliku pakkumise audiitorite 

leidmiseks, internetihääletamise protseduuride filmimiseks ja väljastpoolt värvatud projektijuhi 

palkamiseks.
25

 OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missioon täheldas, et VVK kaldus nõustuma 

IT osakonna selgitustega küsimusi esitamata. 

Enamik interneti teel hääletamise protsessiga tegelenutest olid sellega tegelenud ka eelmiste 

valimiste ajal ja tegid tõhusat koostööd. Kuid OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missioon 

tundis muret, et see tekitas õhkkonna, kus kriitilisi küsimusi enam ei esitatud ja kus tegevuse 

üksikasjalik protokollimine oli äärmiselt harva protsessi osa. 

OSCE/ODIHR soovitab, et VVK looks oma organisatsioonisisesed IT alase oskusteabe ja 

internetihääletusega seotud võimsused ning hoolitsema selle eest, et internetihääletuse kõigil 

etappidel jääks tegevusest üksikasjalik kirjalik jälg. 

B.       INTERNETI TEEL HÄÄLETAMISE VALIMISPROTSESS 

Internetihääletusel on viis peamist etappi: katsetamine, süsteemi ülespanek, hääletamine, häälte 

lugemine ja andmete hävitamine. VVK korraldas internetihääletuse professionaalselt ja 

õigeaegselt. Ta säilitas süsteemi turvalisuse ja tagas, et valijad, kes soovisid interneti teel 

hääletada, said seda teha nii lihtsalt kui võimalik. 
 

                                                           
24

 Valimisseaduse artikkel 73 lõige 1
1
. 

25
 Euroopa Nõukogu soovitab, et pädev valimistega tegelev asutus veenduks ise, et e-hääletamise süsteem on 

õige ja toimib vigadeta. Vt Euroopa Nõukogu ministrite komitee soovitust Rec 2004(11) e-hääletamise 

õiguslikest, korralduslikest ja tehnilistest standarditest, https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=778189. 

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=778189
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Nagu eelmistelgi valimistel, viis VVK enne internetihääletamise süsteemi ülespanekut läbi selle 

ulatusliku testimise. Kõigepealt testis internetihääletuse projekti juht müüja tarnitud tarkvara. 

Kuid seda tehti ilma formaalse aruandluseta. Pärast seda viis Küberkaitseliit (KKL)
26

 jaanuaris 

2011 läbi harjutuse, et kontrollida tarkvara etteantud ohustsenaariumide puhul ja esitas VVK-le 

ettekande, mis tehti kättesaadavaks vaatlejatele, aga mitte avalikkusele. Veebruaris testis KKL 

interneti taristu toimivust äärmuslikes tingimustes ja otsustas koostada valge nimekirja 

(whitelist)
27

, milles oleksid internetiaadressid, kust võiksid eeldatavalt tulla seaduslikud hääled 

(sealhulgas välissaatkonnad). 

Sellega samaaegselt kontrollis VVK lepinguline programmeerija tarkvara koodi. Programmeerija 

isik ja tema aruanne VVK-le hoiti saladuses. Seda ei näidatud OSCE/ODIHR-i valimiste 

hindamise missioonile, teistele vaatlejatele ega erakondadele. 

Avaliku proovihääletamise ajal 8.–10. veebruaril said kodanikud hääletada mänguvalimistel. 

Tarkvara müüja avastas ja kõrvaldas mitmeid probleeme, nagu näiteks ühe operatsioonisüsteemi 

puudulik toimimine. 

Katsetamine on elulise tähtsusega harjutus, mille eesmärk on leida süsteemi kõikvõimalikud vead. 

VVK tegi märkimisväärseid jõupingutusi, et katsetada internetihääletuse eri komponente, 

sealhulgas avalikkuse kaasabil. Kuid tehtud katseid käsitlev aruandlus oli sageli mitteametlik või 

hoiti saladuses. 

OSCE/ODIHR soovitab, et VVK koostaks ametlikud aruanded internetihääletuse süsteemi 

testimise kohta ja avalikustaks need oma veebilehel, et veelgi suurendada protsessi läbipaistvust 

ja kontrollitavust. 

2. Süsteemi ülespanemine 

Müüja, Cybernetica AS, andis internetihääletuse tarkvara VVK-le üle detsembris 2010. 

OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missioonile teatati, et projektijuhil oli võimalik 

ajakohastada internetihääletuse süsteemi kuni valimiste alguseni ja selleks polnud vaja VVK 

ametlikku nõusolekut. Seda tehti ilma igasuguse ametliku protseduuri või tarkvara lähtekoodi 

dokumenteeritud vastuvõtmiseta VVK poolt, mis piiras teavet selle kohta, millist tarkvara 

versiooni lõpuks kasutati. 

Internetihääletuse süsteem pandi VVK ruumides üles 15.–18. veebruaril. Viimasel päeval loodi 

häälte krüpteerimiseks ja dekrüpteerimiseks kasutatavad krüptografeerimisvõtmed ja anti üle 

VVK liikmetele. Sellesse etappi kuulus ka väikese arvu proovihäälte andmise ja lugemise 

algusest-lõpuni testimine. Juures viibisid VVK, vaatlejad ja erakondade esindajad, et kontrollida, 

et süsteem oleks õigesti konfigureeritud. 

OSCE/ODIHR soovitab, et VVK kehtestaks tarkvara kohaletoimetamise ametliku protseduuri ja 

seaks selle täiendamisele lõpptähtaja. 

                                                           
26

 Küberkaitseliit loodi Eesti valitsuse määrusega (vt https://www.riigiteataja.ee/akt/125012011003), et 

aidata kaitsta riiki küberrünnakute eest. 
27

  Valge nimekirja koostamine on üks viis kaitsta internetiteenuseid pahatahtliku mõju, näiteks 

teenusetõkestamise rünnete (DDoS) vastu. Valgesse nimekirja mittekuuluvatelt arvutitelt pärinev side 

blokeeritakse. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/125012011003
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Internetihääletuse süsteem jäi suures osas samaks kui eelmistel valimistel.
28

 Hääletamiseks pidi 

valija end aktiveeritud ID kaarti kasutades identifitseerima. Valija laadib vajaliku rakenduse VVK 

veebilehelt alla. Hääl krüpteeriti ja kinnitati valija digitaalse allkirjaga.
29

 Seejärel hoiti häält pärast 

digiallkirja õigsuse kontrollimist serveris. Nagu eelmistelgi valimistel, ja hoolimata 

OSCE/ODIHR-i 2007. aastal antud soovitustest, salvestas häältesalvestusserver logifailis 

hääletamise aja koos valija isikliku koodiga. See tekitab võimaluse kontrollida, kas valija muutis 

oma interneti teel antud häält, minnes sel viisil mööda hääletamisvabaduse kaitseks loodud 

tõketest. 

Pärast 2007. aasta Riigikogu valimisi on hääletamisprotsessi sisse viidud kaks muudatust. Esiteks, 

Cybernetica AS programmeeris hääletajarakendused ümber nii, et rakendus laaditakse VVK 

veebilehelt alla eraldiseisva programmina ja seda ei käivitata kasutaja brauseris. Teiseks anti 

valijatele võimalus enda identifitseerimiseks ja hääle digitaalseks allkirjastamiseks kasutada 

spetsiaalselt programmeeritud SIM kaarti. Seda kasutas vähem kui kaks protsenti interneti teel 

hääletajatest. Endist viisi oli võimalik isiku tuvastamine ID kaarti kasutades.
30

 

Valimisseaduse kohane valijate registri igapäevane ajakohastamine valimiste ajal viidi läbi koos 

igapäevase andmete varundamisega. Projektijuht kontrollis serverite igapäevast andmete 

säilitamist ja varundamist, võttes maha turvapitserid ja kasutades andmete säilitamise vahendit ka 

teistel eesmärkidel. Selline tegevus oleks võinud luua võimaluse viiruste ja pahavara tuvastamata 

sissetungiks. 

Soovitatakse, et internetihääletuse protsessi algusest lõpuni ei teostataks 

internetihääletussüsteemi serverite hooldust. 

4. Häälte lugemine 

Häälte lugemine toimub 6. märtsil VVK liikmete ning kodumaiste ja rahvusvaheliste vaatlejate 

juuresolekul. Enne häälte krüpteerimist tühistatakse enne uut e-häält või hääletussedeliga 

eelhääletamist antud e-hääled. Seejärel kasutasid neli VVK liiget oma võtmeid 

dekrüpteerimisprotsessi alustamiseks, pärast seda loeti hääled üle, laaditi valimisinfosüsteemi ja 

kuvati. 

Häältelugemise ajal tunnistas häältelugemisrakendus ühe hääle kehtetuks, kuna see oli antud 

kandidaadile, kes ei olnud vastava ringkonna nimekirjas. Projektijuht ei osanud seletada, kuidas 

see sai juhtuda – aruande esitamise ajal uurimine veel käis. 
 
 
 

                                                           

28
 Üksikasjalik ülevaade Eesti internetihääletuse süstaamist ja protsessist on esitatud 2007. aasta Riigikogu 

valimiste OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missiooni lõpparuandes, lk 11–14. Asub aadressil 
http://www.osce.org/odihr/elections/estonia/25925. 
29

 See protsess meenutab posti teel hääletamisel laialdaselt kasutatud kahekordse ümbriku süsteemi, mille 
puhul sisemine pitseeritud (krüpteeritud) puhas ümbrik, milles on hääletussedel, pannakse välimise 
(digitaalselt allkirjastatud) ümbriku sisse, mis valija identifitseerib. 
30

 Digitaalne ID kaart, mida valija kasutab oma isikusamasuse tuvastamiseks, on kasutusel olnud mitu 
aastat. Seda kasutatakse laialdaselt tööl, tervishoiusüsteemis, ühistranspordis ja muudeks ülesanneteks. 
Elanike käes olevast 1,14 miljonist aktiivsest digitaalsest ID kaardist on 414 679 kaarti mingil hetkel 
kasutatud isiku digitaalseks tuvastamiseks. 

http://www.osce.org/odihr/elections/estonia/75216
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Soovitatakse, et sätestataks interneti teel antud häälte kehtivuse määramise selged kriteeriumid. 

5.        Andmete hävitamine 

Eestis tuleb andmed ja internetihääletuse varustus hävitada, et tagada hääle salajasus, pidades 

silmas üha suurenevat arvutivõimsust, mida saab kasutada katse-eksituse meetodil 

dekrüpteerimiseks. Internetihääletuse süsteemi olulisemad osad
31

 hävitati 11. aprillil VVK 

liikmete, audiitori ja vaatlejate juuresolekul. 

Hääletussedeliga hääletamisel kasutatud materjalide säilitamisel ja hävitamisel järgitakse 

isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõudeid,
32

 kuid interneti teel hääletamine on selles osas 

reguleerimata. Eriti on puudus üksikasjalikest nõuetest selle kohta, kuidas isikuandmed tuleks 

hävitada. 

Kaaluda tuleks seadussätete kehtestamist, millega internetihääletusel kasutatud andmete ja 

varustuse töötlemise, säilitamise ja hävitamise nõuded viidaks vastavusse isikuandmete kaitse 

seadusega. 

C.       TURVALISUS 

Interneti avatud olemuse tõttu on interneti teel hääletamise protsessi turvalisuse tagamine 

keeruline ülesanne. Elektrooniliste häälte turvalisuse tagamine sõltub sobiva krüpteerimisskeemi 

valikust, internetiühenduse kaitsmisest pahatahtlike rünnete eest ja süsteemi käitamisest viisil, mis 

viib ebaõnnestumise riski miinimumuni. 

1.        Hääle turvalisus 

Viimastel aastatel on krüptograafia valdkonnas tehtud edusamme, mis võimaldavad algusest 

lõpuni kontrollida antud hääli, s.t üksikul hääletajal kontrollida, et tema hääl i) anti nii, nagu 

kavatseti, ii) salvestati sellisel kujul, nagu anti, ja iii) loeti sellisel kujul, nagu salvestati. Sellise 

individuaalse tõestatavuse aluseks on tavaliselt hääletajale antud kood, mis võimaldab tal hiljem 

kontrollida, kas tema hääl salvestati õigesti ja loeti ka hiljem üle. Lisaks sellele on olemas 

algoritmid, mis võimaldavad universaalset tõestamist selles mõttes, et igaüks saab kontrollida, et 

antud hääled on õigesti dekrüpteeritud ja üle loetud. Eesti internetihääletamise süsteem selliseid 

vahendeid ei kasuta. OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missioonile antud seletuse järgi on 

selle põhjuseks mure, et kontrollimise võimaldamine võiks valijad segadusse ajada. 

OSCE(ODIHR-i valimiste hindamise missiooni teavitati programmist, mis hääletaja arvutis 

käivitatuna võiks muuta häält, ilma et hääletajal oleks võimalik sellest aru saada. Sellele juhtumile 

juhiti projektijuhi tähelepanu, kes hindas selle ohu teoreetiliselt võimalikuks, kuid arvas, et seda 

on tegelikkuses peaaegu võimatu ellu viia. Programmi autor esitas VVK-le kaebuse, mis lükati 

tagasi ja saadeti seejärel edasi Riigikohtusse. Hääletajale võimaluse andmine kontrollida, kas 

tema hääl anti ja salvestati sellisel kujul, nagu oli kavatsetud, leevendaks seda riski. 

                                                           

31
 Võtmepaar, krüpteeritud hääled, sealhulgas kõik varundus-CD-d, kõvakettaseaded, SSL server ja 

internetihääletuse tarkvara allkirjastamiseks kasutatud salajased võtmed. Kuid hääleedastusserveri ja 
varuserveri kõvakettaseadmeid ei hävitatud. 
32

 Artikli 7 lõike 2 punktis 3 nõutakse, et isikuandmete töötleja kirjeldaks isikuandmete töötlemise protseduuri ja viisi. 
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OSCE/ODIHR soovitab, et VVK moodustaks avatud töörühma, et kaaluda võimalust võtta 

kasutusele kontrollitav internetihääletusskeem või samaväärselt usaldusväärne mehhanism, mille 

abil valija saaks kontrollida, ega tema häält pahavara abil muudetud ei ole. 

2. Internetiühenduse turvalisus 

Lühikest aega pärast 2007. aasta Riigikogu valimisi pandi Eesti veebiserverite vastu toime 

teenustetõkestamise rünne. Pärast seda võtsid ametivõimud kasutusele mitmeid algatusi, et 

tulevikus selletaolisi ründeid tagasi lüüa. Eesti infoturbe intsidentide käsitlemise keskuse (CERT-

EE) ja KKL-i kaasamine julgeolekuohtude testimisse ja järelevalvesse on tervitatav meede, mis 

võimaldab laiaulatuslikku inimressursside mobiliseerimist võimaliku küberrünnaku puhul ja 

suurendab veelgi avalikkuse usaldust süsteemi vastu. 

3. Toimingute turvalisus 

Igas interneti teel hääletamise süsteemis oleksid kas või väikese arvu häälte kadumine või 

seisuaeg rikke tõttu olulise tähtsusega vead. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuses (RIA) on 

mitme valitsuse projekti serverid majutatud ühes serveriruumis, kus internetihääletussüsteemi 

eraldas ainult pitseeritud seadmepüstik.
33

 Ühte serverit, milles operatsioonisüsteemi ja 

internetihääletuse tarkvara olid installitud, kuid mitte konfigureeritud, hoiti varuks serveri 

ülesütlemise puhuks. 

Kahel serveril (hääleedastusserver ja häälesalvestusserver) oli kaks draivi, mis töötasid 

paralleelselt, nii et kui üks oleks üles öelnud, oleks teine alles jäänud. Kuid mõne lihtsa 

koostisosa, näiteks ühe serveri elektrivarustuse, rike või halvimal juhul majutuskeskkonna häving 

või muu turvarike tooks endaga kaasa märkimisväärse seisuaja. Andmekeskuse jaoks polnud 

kehtestatud mingit täpset tasemestandardit, nagu näiteks teenuse kättesaadavuse tagatud aeg;  

samuti ei olnud tema tegevus sertifitseeritud rahvusvahelise infoturbetööstuse standardite, näiteks 

ISO 27000, järgi.
34

 

OSCE/ODIHR soovitab, et VVK koostaks ametliku õnnetusjärgse taasteplaani süsteemi rikke 

puhuks. See võiks hõlmata dubleerivat toimimist kahes andmekeskuses. 

ARUANDEKOHUSTUS JA LÄBIPAISTVUS 

Kuna internetihääletusel paberile jälgi ei jää, sõltub avalikkuse usaldus tema vastu suures osas 

tema tegevuse aruandlusest ja läbipaistvusest. 

1.        Sertifitseerimine 

Euroopa Nõukogu 2004. aasta soovituses elektroonilise hääletamise kohta ja Euroopa Nõukogu 

hiljutistes juhistes sertifitseerimise kohta
35

 soovitatakse kehtestada tehnilised nõuded ja 

                                                           
33

 Seadmepüstik on andmekeskustes kasutatav standardvarustus, mis võimaldab kasutada arvuteid ruumi 

säästaval viisil ja takistab loata füüsilist ligipääsu. 

34
 Vt http://www.27000.org/index.htm. 

35
 Euroopa Nõukogu ministrite komitee juhised e-hääletamise süsteemide sertifitseerimise kohta (2011). 

http://www.coe.int/t/dgap/democracy/activities/ggis/E-voting/E-

voting%202010/Biennial_Nov_meeting/Guidelines_certification_EN.pdf. 

http://www.27000.org/index.htm
http://www.coe.int/t/dgap/democracy/activities/ggis/E-voting/E-
http://www.coe.int/t/dgap/democracy/activities/ggis/E-voting/E-


kontrollida koostisosade vastavust nendele nõuetele. VVK tegi laialdasi ja kiiduväärseid 

jõupingutusi internetihääletuse süsteemi testimiseks, sealhulgas avalikkuse esindajate osalusel. 

Kuid enne testimist ei kehtestatud 
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üleüldisi tehnilisi nõudeid ja testimise üle teostas järelevalvet ainult internetihääletuse projekti 

juht, kes tegi ka vajalikud muudatused. Nagi 2007. aastalgi, otsustas VVK mitte lasta 

internetihääletuse süsteemi sõltumatul kolmandal osapoolel sertifitseerida. 

OSCE/ODIHR soovitab delegeerida vastutus internetihääletuse süsteemi sertifitseerimise eest 

sõltumatule avalikule asutusele, kes annaks internetihääletuse tarkvarale hinnangu ja 

allkirjastaks seejärel tarkvara lõppversiooni digitaalselt ning avaldaks avaliku hindamisaruande. 

2. Auditeerimine 

VVK sõlmis lepingu audiitoriga, kes pidi hindama internetihääletuse vastavust tehnilistele, 

õiguslikele ja protseduurinõuetele. VVK arvates tagab audit süsteemi vajaliku aruandluse, mis 

muudab formaalse sertifitseerimise mittevajalikuks. 

Pärast avaliku pakkumise väljakuulutamist sõlmiti KPMG Balticuga leping VVK tegevuse 

tegevusjuhistele vastavuse kontrollimiseks. Ainus lepingus
36

 kirjeldatud kohustus oli, et KPMG 

pidi olema protseduuride läbiviimise juures kohal ja kontrollima, et need tehti vastavalt juhistele. 

OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missioon täheldas, et nii audiitor kui VVK tegid harva 

põhjalikke märkmeid juhistest kõrvalekaldumise kohta, piirates sel viisil võimalusi jälgida 

võimalikke puudusi. 

Internetihääletuse tegevusjuhis koosnes mitmest eri dokumendist, mille oli algselt koostanud 

tarkvara müüja ja mida projektijuht hiljem ajakohastas. VVK avaldas need dokumendid oma 

veebilehel,
37

 kuid ei korraldanud neile mingit läbivaatamist või formaalset vastuvõtmise 

protseduuri. 

Soovitatakse, et tegevusjuhis koondataks kokku ühte kõikehõlmavasse dokumenti ja kirjeldaks 

kõiki interneti teel hääletamise protseduure. 

Vastavalt VVK juhistele kõiki protseduure filmiti. Kuid on küsitav, kas kõiki tegevusi saab ühe 

kaameraga dokumenteerida.
38

 Igal juhul ei saa selline videosalvestus asendada tavapärast 

paberkandjal dokumenteerimist. 

OSCE/ODIHR soovitab, et kogu ühte dokumenti koondatud tegevusjuhise alusel toimuva 

internetihääletuse protsessi nõuetele vastamise auditi läbiviimiseks määrataks sõltumatu avalik 

organ. 

3. Järelevalve 

OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missioon täheldas, et erakondade ja kodanikuühiskonna 

huvi internetihääletuse vaatlemise vastu on kasvanud. VVK korraldas kodumaistele vaatlejatele 

õppesessioone, et tutvustada neile tegevusjuhist. Vaatlejatel lubati vaadata hääletajarakenduse 

lähtekoodi alles pärast seda, kui nad olid alla kirjutanud saadud info avalikustamist keelavale 

                                                           

36
 VVK andis OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missioonile lepingu koopia. 

37
 Avaldatud VVK veebilehel aadressil http://www.vvk.ee/valijale/e-haaletamine/e-dokumendid 

 
38

 OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missioon täheldas, et paljudel juhtudel, kui tegevus kandus ühe arvuti juurest 

teise juurde, oli kaamera suunatud valesse suunda. 
 

http://www.vvk.ee/valijale/e-haaletamine/e-dokumendid


lepingule, mis piiras vaatleja võimalust lähtekoodi kommenteerida ja sellest tulenevalt ka 

süsteemi läbipaistvust. 
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Kuigi avalikult kättesaadav dokumentatsioon katab üksikasjalikult enamiku internetihääletuse 

etappidest, ei ole see esitatud viisil, mis muudaks ta kergesti ligipääsetavaks kõigile asjast 

huvitatud osapooltele. Samuti täheldab OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missioon, et 

õppesessioonide jälgimiseks pidid vaatlejatel olema märkimisväärsed IT- alased teadmised. 

OSCE/ODIHR soovitab, et internetihääletuse protsessi läbipaistvuse suurendamiseks võetaks 

edasisi meetmeid, näiteks pakkudes täiendavaid materjale ja õpet, mis oleksid kergesti 

arusaadavad kõigile huvitatud osapooltele ja avalikkusele ka ilma IT-alaste eriteadmisteta. 

VII.    KANDIDAATIDE REGITREERIMINE 

Riigikokku võivad kandideerida kodanikud, kes on saanud 21-aastaseks, välja arvatud Eesti 

kaitseväe kaadrikaitseväelased. Kandideerimisõigusega kodanik võib kandideerida 

justiitsministeeriumis registreeritud erakonna nimekirjas või üksikkandidaadina. VVK-le esitasid 

registreerimisdokumendid üheksa erakonda ja 32 üksikkandidaati. Ühtegi neist ei lükatud tagasi. 

Kokku osales valimistel 789 kandidaati. Kõik lahkuvas parlamendis esindatud kuus erakonda ning 

Eesti Kristlikud Demokraadid, Eesti Iseseisvuspartei ja Vene Erakond Eestis esitasid kandidaadid 

igas 12 valimisringkonnas. 

Ühe kandidaadi kohta tuli maksta kautsjon summas, mis võrdub 2 miinimumpalgaga (umbes 550 

eurot). Kõik erakonnad maksid kautsjoni kõigi oma kandidaatide eest kogusummana. Kautsjon 

makstakse tagasi erakonnale, kes üleriigiliselt ületab viie protsendi künnise ja üksikkandidaadile, 

kes osutub valituks või saab vähemalt poole ringkonna häälte lihtkvoodist. Mõned 

OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missiooni poolt küsitletud pidasid kautsjonisummat liiga 

suureks ja võimalikuks takistuseks poliitikas aktiivselt osalemisele. 

Tuleks kaaluda kautsjoni tagasimaksmise reeglite lõdvendamist, et soodustada poliitikas 

osalemist. 

VIII   VALIMISKAMPAANIA 

Kampaania möödus rahulikus õhkkonnas ja kõigil kandideerijatel oli võimalik kampaaniat vabalt 

korraldada. Üldiselt oli kampaania vaikne. Mitmed küsitletud teatasid OSCE/ODIHR-i valimiste 

hindamise missioonile, et kampaania intensiivsust ja kampaaniategevuste liiki mõjutasid 

pingelised majanduslikud olud, kuna erakondade rahalised vahendid olid piiratud. Keskenduti 

vähe tähelepanu äratavatele, mittekulukatele meetoditele, nagu lendlehed ja ukselt uksele 

kampaania. Mõned erakonnad võtsid üle kohvikud, kus peeti mitmesuguseid üritusi, nagu 

kontserdid ja muu kultuuriprogramm, mille käigus jagati kampaaniamaterjale ja kandidaadid 

kohtusid valijatega. Laialdaselt kasutati reklaami internetis. Kuigi paljud küsitletud osutasid 

sellele, et televisioonireklaami kasutati pingelise rahalise seisu tõttu vähem intensiivselt kui 

eelmistel valimistel, oli see siiski oluline valijateni jõudmise kanal. 

Kampaania olulisemate küsimuste hulka kuulusid maksud ja kulutused sotsiaalhoolekandele, 

tööpuudus, rahvaarvu vähenemine ja haridus. Kampaania algusjärgus avaldas 

rahandusministeerium mitmete kandideerijate kampaanialubaduste kulude analüüsi. Paljude 

arvates kujutas see endast ministeeriumi sobimatut sekkumist kampaaniasse. 
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Detsembris kerkisid pinnale süüdistused Eesti Keskerakonna juhi ja Tallinna linnapea hr Edgar 

Savisaare finantssidemetest Vene Föderatsiooniga, mis on vastuolus erakondade välismaalt 

rahastamise keeluga. Meedia ja poliitilised oponendid, kaasa arvatud peaminister ja Eesti 

Reformierakonna juht hr Andrus Ansip avaldasid kampaania käigus arvamust, et hr Savisaare 

poolt hääletamine tooks endaga kaasa välisriigi mõju suurendamise ohu. 

Ametlik kampaania algas 26. jaanuaril, kandidaatide registreerimise lõpp-päevale järgneval 

päeval. Valimisseaduse parandus 2005. aastast keelab poliitilise välireklaami ametliku 

valimiskampaania perioodil.
39

 Õiguskantsler pöördus keelu põhiseadusele vastavuse asjus 

Riigikohtusse seoses õigusega kandideerida, hääletada, ja esitada kandidaate ja sõnavabadusega. 

Juulis 2010 otsustas kohus, et säte vastas põhiseadusele, aga jättis Riigikogule võimaluse see 

tühistada.
40

 Vastavalt politseilt saadud teabele seaduse rakendamise kohta praktikas puudutas 

keeld konkreetselt plakateid ja üleskleebitud reklaame, ja mitte muid reklaamivorme, nagu 

õhupallid või T-särgid. Reklaam kampaaniatelkidel oli lubatud. Politsei- ja piirivalveameti 

andmetel juhiti politsei tähelepanu umbes 40 ebaseadusliku poliitilise välireklaami juhtumile, 

millest ainult 7 peeti piisavalt tõsiseks, et algatada väärteomenetlus. Kuigi välireklaami plakatid 

olid valimiskampaania ajal keelatud, kasutati neid laialdaselt enne. 

Tuleks kaaluda ametliku valimiskampaania aegse poliitilise välireklaami keelu kaotamist. 

Arvestades seda, et eelhääletamine ja interneti teel hääletamine lõppesid 2. märtsil, hääletasid 

sellise valimisviisi kasuks otsustanud valijad enne kampaania viimaseid päevi, sealhulgas enne 

riikliku ringhäälingu korraldatud erakonnajuhtide debatti 5. märtsil, ja neil ei olnud enam 

võimalik oma häält muuta. 

Arvestades suundumust internetihääletuse üha laiemale kasutamisele, kusjuures märkimisväärne 

osa valijatest hääletab enne kampaaniaperioodi lõppu, tuleks kaaluda võimalust anda väljaspool 

jaoskonda interneti teel hääletanutele võimalus muuta oma häält valimiste päeval 

hääletussedeliga valimise teel. 

Mõned tegevused ähmastasid piiri riigi ja kohaliku tasandi valitseva erakonna vahel, mis on 

vastuolus OSCE 1990. aasta Kopenhaageni dokumendi lõikega 5.4 Kohalik omavalitsus, tasuta 

ajalehed mõnedes linnades, kus Keskerakonna käes on kohaliku tasandi võim, sealhulgas 

Tallinnas ja Narvas, reklaamisid Keskerakonna kandidaate ja kritiseerisid valitsuse poliitikat. 

Paljude arvates toetas Tallinna linnavalitsuse plakatikampaania loosungiga “Tallinn Aitab” Eesti 

Keskerakonna valimiskampaaniat, mille kampaanialoosung “Aitab” tähendab nii “Küllalt!” kui 

“abistab”. Sellisena hiilis plakatikampaania samuti mööda poliitilise välireklaami keelust. 

IX.      KAMPAANIA RAHASTAMINE 

Peamine kampaania rahastamist reguleeriv seadus on erakonnaseadus. 1994 vastu võetud seaduse 

viimased muudatused võeti vastu novembris 2010 ja jõustusid 1. aprillil 
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 Valimisseaduse artikkel 5-1. 
40

 Vt OSCE/ODIHR-i vajaduste hindamise missiooni aruanne, 

http://www.osce.org/odihr/elections/estonia/75216. 

http://www.osce.org/odihr/elections/estonia/75216
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2011, pärast valimisi. Erakondi rahastatakse avalikest vahenditest ja lubatud on ka eraviisilised 

annetused eraisikutelt. Anonüümsed annetused ja annetused välismaa riigiastutustelt ja 

juriidilistelt isikutelt on seadusega keelatud. Seaduses ei kehtestata kampaaniakulutustele piire. 

Erakonnad sõltuvad tugevalt riigi rahastamisest. Parlamendis esindatud erakonnad saavad iga-

aastast riiklikku toetust vastavalt nende kohtade arvule.
41

 2010.aastal kulus kõigi 

parlamendierakondade riiklikuks rahastamiseks kokku ligi 5,4 miljonit eurot. Ametist lahkunud 

parlamendi kaks suurimat erakonda, Keskerakond ja Reformierakond, said kumbki umbes 

1,5 miljonit eurot. Erakondade veebilehtede andmetel moodustab riikliku rahastamise osa 

erakondade eelarvest 77 kuni 99 protsenti.
42

 

Erakonnad on kohustatud avalikustama saadud toetused ja liikmemaksud igas kvartalis. 

Erakonnad on kohustatud oma veebilehel avalikustama annetajate täielikud andmed ning annetuse 

kuupäeva ja summa.
43

 Üksikutele annetustele pole ülempiiri kehtestatud. 

Novembris 2010 tehtud karistusseadustiku muudatustega tühistati säte, mis nägi ebaseaduslike 

annetuste vastuvõtmise eest ette kriminaalvastutuse.
44

 Mõned OSCE/ODIHR-i valimiste 

hindamise missiooni poolt küsitletud väljendasid kahetsust selle otsuse üle, väites, et mõned 

erakonnad võtsid vastu ebaseaduslikke annetusi, sealhulgas juriidilistelt isikutelt. Väidetavalt oli 

Keskerakond pidanud läbirääkimisi välismaalt saadava ebaseadusliku annetuse üle, aga uurimist 

ei saadud vastavate seadussätete puudumise tõttu alustada. 

Soovitatakse, et selliste väärtegude ärahoidmiseks tuleks kaaluda ebaseaduslike annetuste 

vastuvõtmise eest kriminaalvastutust kehtestavate sätete tagasi võtmist karistusseadustikku. 

Vastavalt 2010. aasta parandustele vaatab 27. märtsil moodustatud erakondade rahastamise 

kontrolli komisjoni läbi kõikide valimistel kandideerinud erakondade, üksikkandidaatide ja 

valimisliitude aruanded kampaaniakulutuste ja rahastamise allikate kohta. Aruanded on internetis 

avalikkusele kättesaadavad. 

Lisaks parlamendis esindatud erakondade määratud esindajatele
45

 kuuluvad komisjoni 

õiguskantsleri, riigikontrolöri ja VVK esindajad. Seaduse kohaselt on komisjoni ülesandeks 

kontrollida, kas erakond, valimisliit või üksikkandidaat täidab seadusega kehtestatud nõudeid.
46

 

Komisjonil on õigus teha ettekirjutus, kui kandidaat ei esita oma kampaania rahastamise aruannet, 

ei esita teavet kampaania rahastamise arvepidamise kohta või kui ta ei ole annetusi registreerinud. 

Kui nad ei täida ettekirjutust, on komisjoni õigus määrata trahv kuni 20 000 eurot. 

Mõned OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missiooni poolt küsitletutest väljendasid muret, et 

komisjonil ei ole 

 
 

                                                           

41
 Erakondadel, kes ei ületa Riigikogus esindatuseks vajalikku künnist, on samuti õigus riigieelarvest 

rahastamisele, kui nad saavad vähemalt ühe protsendi häältest. 
42

 2010. aastal moodustas avalikest allikatest rahastamine 77 protsenti Reformierakonna sissetulekust, 84 
protsenti Keskerakonna sissetulekust, 81 protsenti Isamaa ja Res Publica Liidu sissetulekust, 97 protsenti 
Roheliste sissetulekust, 94 protsenti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna sissetulekust ja 99 protsenti 
Rahvaliidu sissetulekust. 
43

 Erakonnaseaduse § 12 lõige 3 punkt 6. 
44

 Karistusseadustiku § 402. 
45

 Nendeks ei saa olla ametis olevad parlamendiliikmed ega valitsuse liikmed. 
46

 Erakonnaseaduse §12
10 

punkt 1. 
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piisavat sõltumatust või võimet reeglitest kinnipidamise tagamiseks. Seadus ei täpsusta, kas 

komisjonil on õigus viia läbi erakonna rahandusasjade audit või kulutuste ristkontroll 

lepingupartneriga. Lisaks sellele väljendas mitu OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missiooniga 

vestelnut muret, et komisjonil, kui ta on moodustatud, võib olla kandidaatide esitatud aruannete 

piisavaks auditiks liiga vähe spetsialistidest töötajaid. Samamoodi ei ole komisjonile antud 

konkreetset mandaati tõsise rikkumise kahtluse puhul korrakaitseorganite poole pöörduda ja 

uurimist taotleda.
47

 Teoreetiliselt võiks erakondade rahastamist avalikest allikatest rahastamise 

osas kontrollida ka riigikontroll; siiani pole see asutus selliseid kontrolle läbi viinud. 

Kaaluda tuleks erakondade rahastamise järelevalve komisjoni pädevuse suurendamist, andes 

talle vajalikud volitused ja vahendid piisava järelevalve teostamiseks kampaania rahastamise 

reeglite täitmise üle. Lisaks sellele peaksid komisjonil olema volitused tõsiste rikkumiste kahtluse 

puhul õiguskaitseorganitelt uurimise taotlemiseks. 

Tasulisele reklaamile pressis või ringhäälingus ei pea olema lisatud selle avaldamiseks saatnud 

või selle eest maksnud isiku andmed. Selles osas ei ole avalikkusel võimalik sõltumatult jälgida 

erakondade, kandidaatide või teiste kampaanias osalejate, näiteks MTÜ-de, ettevõtete jne 

kulutuste taset. 

Kaaluda tuleks nõuet, et kõikides kampaaniareklaamides oleks teatatud, kes nende eest maksis ja, 

kui see on võimalik, näidatud toodetud eksemplaride arv. 

X.       MEEDIA 

A. ÜLEVAADE 

Meediakeskkond on mitmekesine ja tutvustas valijatele mitmeid eri seisukohti. Riikliku 

ringhäälingu (ERR) alla kuulub kaks televisioonijaama (ETV1 ja ETV2) ja viis raadiojaama. On 

veel üheksa kodumaist eratelekanalit ja üle 30 raadiojaama. Riiklik televisioon ja raadio 

edastavad mõningase osa saadetest vene keeles. Kuid mitmed OSCE/ODIHR-i valimiste 

hindamise missiooni küsitletud märkisid, et venekeelne elanikkond vaatab peamiselt Vene 

Föderatsioonist pärinevaid kanaleid. On 5 üleriigilist päevalehte, 1 neist vene keeles, ja üle 30 

nädalalehe, aja kirja ja kohaliku ajalehe, mõni neist on venekeelne. Kõige suurema trükiarvuga 

üleriigiline ajaleht on Postimees, mida trükitakse päevas 60 000 eksemplari. Põhiline teabeallikas 

on online-meedia. ERR pühendas osa oma internetiportaalist valimistele.
48

 Eraõiguslikus 

uudisteportaalis Delfi.ee edastati otseülekandena debatte ja uudistes kajastati valimiskampaaniat. 

B. REGULEERIV RAAMISTIK 

Meedia tegevust reguleerivad peamiselt kaks seadust. Ringhäälinguseadus reguleerib avalikku 
 

                                                           

47
 Oma 2008. aasta Eestit käsitlevas hindamisettekandes erakondade rahastamise läbipaistvuse kohta (lk 18) soovitas 

Euroopa Nõukogu juures asuv korruptsioonivastane riikide ühendus (GRECO) teha erakondade ja valimiskampaaniate 

rahastamise järelevalve ülesandeks sõltumatule organile, millele antakse volitused, pädevus ning rahalised ja 

inimressursid sellise rahastamise tõhusaks järelevalveks, et uurida poliitilise rahastamise eeskirjade väidetavaid 

rikkumisi ning vajadusel kohaldada sanktsioone. 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2007)5_Estonia_Two_EN.pdf.  
48

 http://valimised.err.ee/. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2007)5_Estonia_Two_EN.pd
http://valimised.err.ee/
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ringhäälingut, samas kui hiljuti vastu võetud meediateenuste seadus reguleerib avalike ja 
eraõiguslike ringhäälinguteenuste tegevust.

49
 Trükiajakirjanduse litsentseerimist ei ole. 

Riiklik Ringhäälingunõukogu korraldab avaliku televisiooni ja raadio tegevust.
50

 Detsembris 2010 
võttis ta vastu valimiskampaania kajastamise reeglid ERR-is, täpsustades, et uudistes kajastamine 
ei tohi olla kallutatud ja valitsuse ametikohtadel olevaid kandidaate tuleb näidata nende 
ametialases tegevuses ainult siis, kui seda ei saa vältida. Nõukogu ei teinud kampaania ajal 
süsteemset järelevalvet. ERR-i reeglite täitmist jälgiti kaebuste põhjal.

51
 

Kultuuriministeerium on järelevalveorganiks, kes jälgib eraõiguslike ja avalike ringhäälingute 

vastavust meediateenuste seaduse nõuetele, kus on sätestatud, et kampaania ajal peab selle 

kajastus olema poliitiliselt tasakaalus. Kampaania ajal ei esitatud ühtegi eraõiguslike TV ja 

raadiojaamadega seotud kaebust. Mitmed OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missiooniga 

vestelnud olid arvamusel, et kaebustel põhinevast järelevalvest ei piisa õiglase ja tasakaalustatud 

kampaaniakajastuse tagamiseks. 

C.       VALIMISKAMPAANIA KAJASTUS MEEDIAS 

Vastavalt oma seadusega sätestatud kohustustele korraldas ETV1 erakondadele viis otseülekandes 

debatti. Neli neist keskendusid kindlale teemale, üks korraldati valimiste-eelsel õhtul erakondade 

juhtidele.
52

 ETV2 näitas venekeelset debatti. Igale debatile kutsuti kõik kandideerivad erakonnad. 

ETV1 korraldas ka üksikkandidaatide debati. Debattide vaadatavus oli kõrge ja neid 

kommenteeriti laialdaselt nii online kui trükimeedias. Mõned OSCE/ODIHR-i valimiste 

hindamise missiooniga vestelnutest märkisid, et kampaania kajastus eraõigusliku televisiooni 

uudistes oli vähene ja mõnikord tasakaalustamata. Nagu seadus nõuab, edastas avalik raadiojaam 

Vikerraadio temaatilisi debatte ja intervjuusid.
53

 Venekeelne Raadio4 ja noortele suunatud 

Raadio2 kajastasid kampaaniat oma uudistes ja debattides. 

Kampaania kajastamisele selgemate reeglite kehtestamise ja meediapoolset reeglite järgimist 

tagava süsteemse järelevalve õigusega autonoomse reguleeriva võimuorgani puudumisel olid 

mõned negatiivsed tagajärjed.
54

 Näiteks fikseeris OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missioon 

kolm juhtu, kui kandidaadid jätkasid kampaania ajal erakanalites TV meelelahutussaadete 

juhtimist. OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missiooni tähelepanu juhiti juhtudele, kui mõnede 

kohalike TV ja raadiojaamade debattides oli ostetud eetriaega, mis on ilmses vastuolus ELi 

audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga ja Eesti seadustega.
55

 Üks televisioonijaam Narva 

piirkonnas kinnitas, et juhatus soovitas kandidaatidel osta eetriaega debattides ja mitte 

reklaamina. 
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 2010 vastu võetud meediateenuste seadus asendas 1994. aasta ringhäälinguseaduse. Valimiskampaania 

reguleerimise osas olulisi muudatusi ei tehtud. 
50

 Nõukogusse kuulub viis parlamendiliiget, kes esindavad eri fraktsioone, ja neli meediaeksperti. 
51

 Eetikanõunik jälgib kaebuste alusel ERR-i programmi vastavust ringhäälinguseaduse sätetele. 

Ringhäälingunõukogu tegeleb olulisemate kaebustega, millele eetikanõunik tähelepanu juhib. 

Eetikanõuniku andmetel esitati üle 40 kampaaniaga seotud kaebuse, peamiselt avalikkuselt, enamikes neist 

kritiseeriti ETV debattide korraldust. 
52

 Erakonnajuhtide debatt edastati venekeelsete subtiitritega.  
53

 Kõigil üksikkandidaatidel oli õigus 10-minutiliseks intervjuuks. 
54

 ELi audiovisuaalmeedia teenuste direktiivis (2007) soovitatakse audiovisuaalmeedia kaasreguleerimist. 

Selle artikli 4 lõikes 7 on öeldud: “Liikmesriigid soodustavad kaas- ja/või enesereguleerimise korda 

siseriiklikul tasandil käesoleva direktiiviga koordineeritud valdkondades nende õigussüsteemis lubatud 

ulatuses.” http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:ET:PDF  
55

 Vastavalt Euroopa audiovisuaalteenuste direktiivi artikli 10 lõikele 4 ja Eesti meediateenuste seaduse §30 

lõikele 9 ei tohi uudistesaateid ja aktuaalseid poliitilisi sündmusi käsitlevaid saateid spondeerida. 
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Riiklikus ringhäälingus ei edastata reklaami, kaasa arvatud poliitilist reklaami. Erakonnad ja 

kandidaadid edastasid oma tasulise reklaami erameedias. Pole reegleid tasumäärade kohta, mida 

ringhäälingud võivad valimiste osalistelt küsida. Poliitiline reklaam pole üheski seaduses selgelt 

määratletud ja selle tulemusena on ebaselge, millised seadused seda reguleerivad.
56

 

Kaaluda tuleks autonoomse reguleeriva võimuorgani loomist, kes kehtestaks selgemad reeglid 

kampaania kajastamisele ja jälgiks Eesti meediaseaduse täitmist. 

XI.      NAISTE OSALUS 

Ei ole õiguslikke takistusi, mis ei laseks naistel poliitilises elus osaleda ega õiguslikke sätteid, mis 

seda toetaksid. Eesti on ratifitseerinud konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide 

likvideerimise kohta.
57

 Põhiseadus keelab diskrimineerimise muu hulgas soo alusel. Naiste osalus 

poliitilises elus on suhteliselt madal. Ühtegi valimistel kandideerinud erakonna juhiks polnud 

naine. 2011. aasta Riigikogu valimistel olid 22,6 protsenti kandidaatidest naised; enamikel 

juhtudel ei olnud üleriiklikes nimekirjades 10 esimese seas rohkem kui 2 naist. Ainult 

Keskerakond kasutas süsteemi, kus üleriikliku nimekirja 10 esimesel kohal olid naised ja mehed 

vaheldumisi. Selle peegeldusena on ainult 20 valitud 101 parlamendiliikmest naised, mis on 

vähem kui 24 ametist lahkunud Riigikogus. 

Valimiste korralduses olid naised üldiselt hästi esindatud. Kuigi VVK seitsmest liikmest on ainult 

üks naine, olid 71 protsenti maakonna valimiskomisjonide liikmetest naised ja 17 maakonna 

valimiskomisjonist 10 juhtis naine.
58

 VVK andmetel olid umbes 78 protsenti 

jaoskonnakomisjonide töötajatest naised. 

XII.    RAHVUSVÄHEMUSTE OSALUS 

Eesti rahvastiku hulka kuuluvad mitmete etniliste ja/või keeleliste vähemuste esindajad. Etnilised 

eestlased moodustavad 69 protsenti rahvastikust.
59

 Suurimad rahvusvähemused on venelased 

(26 protsenti), ukrainlased (2 protsenti) ja valgevenelased (1 protsent). Teised rahvusrühmad, 

sealhulgas soomlased, tatarlased, lätlased ja poolakad, moodustavad igaüks vähem kui 1 protsendi 

rahvastikust. Hinnanguliselt 30 protsenti rahvastikust räägib esimese keelena vene keelt. 

Venekeelne elanikkond on eriti kontsentreeritud pealinna (43 protsenti) ja kirdes asuvatesse 

Narva (93 protsenti) ja Kohtla-Järve (80 protsenti) linnadesse, 200. aasta rahvaloenduse andmetel. 

Eesti ratifitseeris 1997. aastal vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni, lisades piirava 

deklaratsiooni, et terminit “rahvusvähemus” tõlgendatakse kehtivana ainult 
 

                                                           

56
 Kultuuriministeeriumi andmetel puudutavad meediaseaduse reklaami käsitlevad sätted (3. peatükk) ka 

poliitilist reklaami. Õiguskantsleri aruanne “Lõppvastus ja märgukiri poliitilise ja valimisreklaami Eesti 
Rahvusringhäälingus edastamise küsimuses” 
(http://www.oiguskantsler.ee/index.php?newsID=311&menuID=39) paljastas kultuuriministeeriumi, 
justiitisministeeriumi ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eri seisukohad selle kohta, milliste 
seadustega tuleks poliitilist reklaami reguleerida, viidates ka reklaamiseadusele ja võlaõigusseadusele. 
57

 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/english/CONCLUDING_COMMEN 

TS/Estonia/Estonia-CO-4.pdf. 
58

 Vt VVK veebileht, http://web.vvk.ee/index.php?id=10581. 
59

 Andmed 2010. aasta jaanuari seisuga, võetud http://estonia.eu/about-estonia/country/population-by-

nationality.html. 

http://www.oiguskantsler.ee/index.php?newsID=311&menuID=39
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/english/CONCLUDING_COMMEN
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/english/CONCLUDING_COMMEN
http://web.vvk.ee/index.php?id=10581
http://estonia.eu/about-estonia/country/population-by-
http://estonia.eu/about-estonia/country/population-by-
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Eesti kodanike suhtes ja mitte teiste alaliste seaduslike elanike suhtes.
60

 Valitsus väidab, et 

praktikas kasutab ta laiaulatuslikumat määratlust ja konventsioonile vastavad õigused on tagatud 

kõigile Eesti rahvusvähemustele.
61

 

Ligi 50 protsenti rahvusvähemuste liikmetest on Eesti kodanikud ja seega on neil õigus valimistel 

nii hääletada kui kandideerida, samas kui 24 protsenti on määramata kodakondsusega.
62

 

Rahvusvähemused on poliitilises elus alaesindatud, eriti üleriigilisel tasandil. 2010. aastal 

väljendas ÜRO rassilise diskrimineerimise likvideerimise komitee muret vähemuste poliitikas 

osalemise väga madala taseme üle Eestis.
63

 Ametist lahkunud Riigikogus kuulus vähem kui 10 

protsenti liikmetest vähemusrahvustesse. VVK-s registreerudes ei küsita kandidaatide rahvust või 

keeleoskust. 

Erakonnad tegid erisuguse tugevusega jõupingutusi, et kaasata rahvusvähemustesse kuuluvaid 

isikuid oma kandidaatide nimekirja ja jõuda venekeelse valijani. Üks erakond, mis sõnaselgelt 

määratles ennast etniliste tunnuste alusel, ei ületanud viie protsendi künnist. Eesti riiklik 

ringhääling edastas televisioonis ja raadios mõned venekeelsed valimisdebatid, samal ajal kui 

erakonnad ja mõned üksikud kandidaadid andsid kampaaniamaterjalid välja nii eesti kui vene 

keeles. 

Rahvusvähemustega seotud küsimused ei olnud kampaanias silmapaistval kohal.
64

 Enne valimisi 

esitas kodanikuühiskonna organisatsioonide võrgustik Eesti Koostöö Kogu/Rahvuste Ümarlaud 

valimistel kandideerijatele ja avalikkusele üleskutse läheneda konstruktiivsemalt Eesti 

rahvuslikule ja keelelisele mitmekesisusele.
65

 

Seaduse kohaselt on eesti keel ainus ametlik keel. Valituse uuringute andmed näitavad, et eesti 

keele oskuse tase vähemusrahvuste seas on pidevalt kasvanud, eriti noorte hulgas.
66

 Valitsuse 

algatustega on püütud eesti keele oskust rahvusvähemuste hulgas parandada, kuigi 

OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missiooni küsitletud viitasid, et tasuta või madala hinnaga 

keeleõpetuse pakkumine ei vasta nõudmisele. Isikutel, kes sooritavad paljude töökohtade jaoks 

vajaliku keeletaseme eksami ja kodakondsuse taotlejatel on võimalik lasta keeleõppele tehtud 

kulutused hüvitada. 23. veebruaril 2011 võttis Riigikogu vastu keeleseaduse uue versiooni, mis 

mõnede OSCE/ODIHR-i küsitletute arvates võib nõrgendada rahvusvähemuste õigust kasutada 

oma keelt ja saada selles teavet avalikus ja erasfääris. Seadus jõustub juulis 2011. 

VVK viis venekeelses meedias läbi teavituskampaania, kuid tema ametlikul veebilehel oli teave 

ainult eesti ja inglise keeles. VVK väitel oli 
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kohalikes valimiskomisjonides vene keele kasutamine valijate teavitamiseks või abistamiseks 

vastuvõetav. Mõned jaoskonnakomisjonide ametnikud ütlesid OSCE/ODIHR-i valimiste 

hindamise missioonile, et nad olid valmis vastu võtma venekeelseid kaebusi ja neile vastama. 

OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missioon jälgis valimiste päeval intsidenti, kui valijal oli 

halva eesti keele oskuse tõttu raskusi hääletamisega. 

Juhised internetihääletamise protseduuri kohta olid internetihääletuse veebilehel kättesaadavad 

vene keeles, aga internetihääletuse kasutajaliides oli ainult eesti keeles. Euroopa Nõukogu 

demokraatlike institutsioonide direktoraadi 2010. aasta aruanne, milles analüüsiti interneti teel 

hääletamise neljadel Eesti valimistel, tegi järelduse, et “Tõsiasi, et internetihääletuse rakendus on 

saadaval ainult eesti keeles, oli põhjuseks, miks väga suur osa venekeelsest kogukonnast vältis 

selle vahendi kasutamist.”
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Arvestades seda, et halb vene keele oskus võib olla rahvusvähemuste valimisprotsessis 

osalemisele takistuseks, soovitab OSCE/ODIHR kaaluda internetihääletuse rakenduse pakkumist 

vene keeles ja suurendada vene keeles kättesaadava hääletusprotseduure käsitleva teabe hulka. 

XIII.   KAEBUSED JA PÖÖRDUMISED 

Kaebuste ja pöördumiste õiguslik raamistik, eriti valimisseadus ja põhiseaduslikkuse järelevalve 

kohtumenetluse seadus, on üldiselt piisavad valimistega seotud vaidluste lahendamiseks kooskõlas OSCE 

seatud kohustustega. Jaoskonnakomisjoni otsuse võib vaidlustada maakonna valimiskomisjonis, 

maakonna valimiskomisjoni oma VVK-s ja lõpuks Riigikohtus. Taotlusi valimistulemuste 

vaidlustamiseks võib Riigikohtusse esitada kolme päeva jooksul. Kohus võib tulemused tühistada, 

kui rikkumine võis neid märkimisväärselt mõjutada. 

VVK-le esitati kaks ametlikku kaebust, millest üks puudutas valimisseadusi ja teine 

hääletusprotseduure ühes valimisjaoskonnas. VVK lükkas mõlemad tagasi kui põhjendamatud. 

Lisaks sellele palus üks kodanik VVK-l tühistada kõik interneti teel antud hääled 

internetihääletussüsteemi väidetava puuduliku salajasuse, turvalisuse ja ebausaldusväärsuse tõttu, 

arvestades programmi, mille ta oli loonud hääle sisu muutmiseks ilma et hääletaja seda märkaks. 

Teine kodanik kaebas, et osad kandidaatide nimed olid mõnede kuvarisätete puhul varjatud. 

Tõendusbaasi puudumise tõttu ei pidanud VVK neid ametlikeks kaebusteks. 

Riigikohtusse esitati kokku seitse kaebust, sealhulgas neli ülalkirjeldatud juhtumit. Üks kaebus 

viitas Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusele kohtuasjas Hirst versus ÜK ja nõudis valimistulemuste 

tühistamist, sest süüdimõistetud isikutel ei olnud lastud hääletada. Riigikohus lükkas need 

kaebused tagasi kui põhjendamatud või kuna nad ei olnud tähtajaks esitatud. 

Lisaks esitas Keskerakond Riigikohtule kaks kaebust seoses internetihääletusega. Keskerakond 

vaidlustas VVK otsuse lükata tagasi interneti teel antud häälte tühistamist nõudnud kodaniku 

kaebus. Ta nõudis ka, et Riigikohus tühistaks Riigikogu valimiste tulemused samadel põhjustel – 

väidetav salajasuse, turvalisuse ja usaldusväärsuse puudumine internetihääletusel. Pärast seda, kui 

viimane kaebus tagasi lükati, kuna ei olnud esitatud õigeaegselt, teatas Keskerakond, et kavatseb 

esitada kaebuse Euroopa Inimõiguste Kohtusse ja võtta internetihääletuse usaldusväärsuse 

küsimuse 
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kõne alla Riigikogus. 

Keskerakond esitas kohalikele volikogudele kaebuste esitamise süsteemi kaudu vaide Piirissaare 

vallavolikogule, kes keeldus nimetamast jaoskonnakomisjoni liikmeks tema esitatud kandidaati.
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Pärast seda, kui Piirissaare vallavolikogu tegevus tunnistati õigustatuks, rohkem kaebusi ei 

esitatud. 

Kuus valimistega seotud nõuet esitati õiguskantslerile ombudsmani ülesannetes. Need puudutasid 

vangide üleüldist valimisõigusest ilma jätmist; valimiskampaania lubatavust hääletamisperioodi 

alguses; võimatust muuta eelvalimistel antud häält valimiste päeval; ja internetihääletuse 

rakendusi, mille puhul kogu vajalik teave polnud arvutiekraanil nähtav. Õiguskantsler ei 

alustanud menetlust ühelgi neist juhtumitest. 

XIV.   KODUMAISED JA VÄLISMAISED VAATLEJAD 

Valimisseaduse kohaselt on valimiskomisjoni koosolekud avalikud ja igaühel on õigus tutvuda 

nende protokollidega. Vaatelejate staatus ja akrediteerimisprotseduur ei ole seaduses sätestatud, 

aga VVK ülesandeks on kehtestada asjaomane määrus.
69

 Määrus vaatleja staatuse kohta Riigikogu 

valimistel sätestab nii rahvusvaheliste kui kodumaiste vaatlejate akrediteerimise, esimesed 

kuuluvad VVK ja teised maakonna valimiskomisjonide vastutusalasse. Kodumaiste vaatlejate 

hulka kuuluvad erakondade ja kandidaatide esindajad. Vaatlejatel on õigus jälgida kõiki 

valimistega seotud toiminguid, sealhulgas häälte lugemist ja tulemuste kindlakstegemist ning 

elektroonilise hääletamise korraldamist ja protseduure. 

Võimaliku ebakindluse kõrvaldamiseks soovitatakse seadusi muuta nii, et rahvusvahelistel ja 

kodumaistel kodanikuühiskonna vaatlejatel oleks ligipääs kõigile valimisprotsessi etappidele. 

VVK teavitas OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missiooni, et akrediteeriti 106 rahvusvahelist 

vaatlejat. Kodanikuühiskonna organisatsioon Transparency International kooskõlastas umbes 30 

vaatleja tegevust. Üldiselt saatsid erakonnad valimiste päeval kohale väga väge vaatlejaid. Mõned 

erakondadega seotud küsitletud ütlesid OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missioonile, et nad 

ei arvanud, et valimisjaoskondades oleks mingeid probleeme ja nad usaldasid täielikult 

jaoskonnakomisjonide professionaalsust. 

XV.    VALIMISPÄEV 

Hääletamine piiratud arvus valimisjaoskondades, mida OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise 

missioon külastas, toimud rahulikult ning valimiskomisjonid töötasid üldiselt tõhusalt ja järgisid 

protseduure. Kuigi hääletamine toimus üldiselt kiiresti ja tõhusalt, täheldati mõningatel juhtudel 

valimisjaoskondade ülerahvastatust tipptundidel. Kodus hääletamine viidi läbi, kui 

jaoskonnakomisjonile oli enne kella 16.00 esitatud selleks kirjalik taotlus. Täheldati, et paljudes 

valimisjaoskondades olid puuetega inimeste ligipääsuvõimalused ebapiisavad. Siiski lõid 

internetihääletuse võimalus ja võimalus kodus hääletada alternatiivid inimestele, kes ei olnud 

võimelised valimisjaoskonnas hääletama. 

Külastatud valimisjaoskondades viidi häälte lugemine enamasti läbi tõhusalt, korrakohaselt ja 

läbipaistvalt, kuigi mõnedes külastatud valimisjaoskondades märgiti, et 
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vaatlejatel ei lubatus tulla piisavalt lähedale, et nad oleksid saanud näha, mis toimub. 

Politseile teatati mitmest valimistega seotud kuriteost, sealhulgas valimiste läbiviimise 

takistamisest, eriti purjus inimeste poolt, ja valimiskampaaniast valimiste päeval. Enamik 

kaebustest osutusid põhjendamatuks. 

Valimisjaoskondade sulgemisele järgnenud ajal oli VVK valimisinfosüsteemi rikke tõttu 

kahetunnine tõrge tulemuste ajakohastamises VVK ametlikul veebilehel. Kuigi 

valimisjaoskondadest edastati VVK-le õiged andmed, ei avalikustatud neid õigeaegselt. Ajutise 

lahendusena otsustas VVK teha tulemused kättesaadavaks sotsiaalvõrgustike veebilehtede kaudu. 

Paljud avalikkuse esindajad kasutasid neid lehti, et väljendada oma muret andmete hilinemise 

pärast. Võimalikku avalikkuse usaldamatust selliste tehniliste probleemide tekkimise puhul oleks 

saanud leevendada, kui valimistulemused oleks valimisjaoskondades postitatud kohe pärast häälte 

ülelugemist. 

Vastavalt seadusele kontrolliti valimiste päevale järgneval päeval kõiki hääli maakonna 

valimiskomisjonis ja loeti nad uuesti üle. OSCE/ODIHR-i valimiste hindamise missiooni teavitati 

ühest juhtumist, kui ühe Tartu kandidaadi saadud häälte arv oli protokolli kirja pandud 100 võrra 

suuremana. Vea parandamine ülelugemise ajal mõjutas mandaatide jagunemist, sest asjaomane 

kandidaat, kes oli alguses saanud kompensatsioonimandaadi, sai lõpuks ringkonnamandaadi. 

Kõigest hoolimata näitab see üksikjuhtum teise lugemise olulisust. 

Üldine valimisaktiivsus oli 63,5 protsenti, mis on rohkem kui 2007. aasta Riigikogu valimiste 

61.9 protsenti. Valimistel osalenud valijatest hääletas 27,4 eelvalimistel, sealhulgas 24,3 protsenti, 

kes hääletasid interneti teel. 

Rahvusvahelise hea tava alusel võiks kaaluda seaduste muutmist nii, et oleks nõutud tulemuste 

edastamine igast valimisjaoskonnast, et veelgi suurendada protsessi läbipaistvust ja 

usaldusväärsust. 
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ANNEX: ELECTION RESULTS 
 

Political party Number 

of votes 

% of vote Number of 

mandates 

Estonian Reform Party 164,255 28.6 33 

Estonian Center Party 134,124 23.3 26 

Pro-Patria Union-Res Publica 118,023 20.5 23 

Social Democratic Party 98,307 17.1 19 

Greens of Estonia 21,824 3.8 0 

Estonian Peoples Union 12,184 2.1 0 

Russian Party in Estonia 5,029 0.9 0 

Estonian Christian Democratic Party 2,934 0.5 0 

Estonian Independence Party 2,571 0.4 0 

Independent candidates 15,882 2.8 0 

    

Number of eligible voters 913,346   

Total votes cast 580,264   

Valid votes cast 575,133   

Turnout 63.53%   

Voters who voted in advance (including via the Internet) 249,811   

    

Internet voting    

Internet votes cast including repeated votes 145,230   

Repeated Internet votes 4,384   

Number of Internet voters 140,846   

Number of Internet votes cancelled due to advance voting 82   

Internet votes counted 140,764   

Share of the Internet votes among all votes 24.30%   



ABOUT THE OSCE/ODIHR 

The Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR) is the OSCE’s 

principal institution to assist participating States “to ensure full respect for human rights and 

fundamental freedoms, to abide by the rule of law, to promote principles of democracy and (…) 

to build, strengthen and protect democratic institutions, as well as promote tolerance throughout 

society” (1992 Helsinki Summit Document). This is referred to as the OSCE human dimension. 

The OSCE/ODIHR, based in Warsaw (Poland) was created as the Office for Free Elections at 

the 1990 Paris Summit and started operating in May 1991. One year later, the name of the 

Office was changed to reflect an expanded mandate to include human rights and 

democratization. Today it employs over 130 staff. 

The OSCE/ODIHR is the lead agency in Europe in the field of election observation. Every 

year, it co-ordinates and organizes the deployment of thousands of observers to assess whether 

elections in the OSCE region are conducted in line with OSCE Commitments, other 

international standards for democratic elections and national legislation. Its unique methodology 

provides an in-depth insight into the electoral process in its entirety. Through assistance 

projects, the OSCE/ODIHR helps participating States to improve their electoral framework. 

The Office’s democratization activities include: rule of law, legislative support, democratic 

governance, migration and freedom of movement, and gender equality. The OSCE/ODIHR 

implements a number of targeted assistance programs annually, seeking to develop democratic 

structures. 

The OSCE/ODIHR also assists participating States in fulfilling their obligations to promote and 

protect human rights and fundamental freedoms consistent with OSCE human dimension 

commitments. This is achieved by working with a variety of partners to foster collaboration, 

build capacity and provide expertise in thematic areas including human rights in the fight against 

terrorism, enhancing the human rights protection of trafficked persons, human rights education 

and training, human rights monitoring and reporting, and women’s human rights and security. 

Within the field of tolerance and non-discrimination, the OSCE/ODIHR provides support to 

the participating States in strengthening their response to hate crimes and incidents of racism, 

xenophobia, anti-Semitism and other forms of intolerance. The OSCE/ODIHR's activities 

related to tolerance and non-discrimination are focused on the following areas: legislation; law 

enforcement training; monitoring, reporting on, and following up on responses to hate-motivated 

crimes and incidents; as well as educational activities to promote tolerance, respect, and mutual 

understanding. 

The OSCE/ODIHR provides advice to participating States on their policies on Roma and Sinti. 

It promotes capacity-building and networking among Roma and Sinti communities, and 

encourages the participation of Roma and Sinti representatives in policy-making bodies. 

All ODIHR activities are carried out in close co-ordination and co-operation with OSCE 

participating States, OSCE institutions and field operations, as well as with other international 

organizations. 

More information is available on the ODIHR website (www.osce.org/odihr). 
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