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Avaldus kriminaalmenetluse alustamiseks 

 

Avalduse aluseks olevad asjaolud 

1. 2013. aasta 3. augustil riputati Tallinnas Sõle tn. 40 hoone fassaadile reklaamplakat, millel oli 

tekst eesti ja vene keeles: „Kahe aasta pärast seisab siin ujulaga spordikompleks“ ning Priit 

Kutseri pilt, taustal identifitseerimata arhitektuuriline objekt.1 Plakati alumises vasakus servas 

oli Põhja-Tallinna linnaosa vapp. Nimetatud reklaamplakati kõrval asetses veel teine 

väiksemate mõõtudega plakat, millel olid esitatud Priit Kutseri nimi, amet ja kontaktandmed. 

Plakatid rippusid hoone fassaadil 2013. aasta 1. septembrini. 

Meedias esitatud teabe kohaselt tasus nimetatud reklaamplakatite eest Põhja-Tallinna 

linnaosavalitsus. Seda fakti kinnitab ka Tallinna linnavalitsuse 14.oktoobril 2013 saadetud vastus 

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esitatud järelepärimisele. 2  Linnavalitsuse vastuse 

kohaselt oli nimetatud reklaamplakatiga seotud kogukulu 1 234 eurot ja 80 senti (lisaks plakati 

mahavõtmine). 

2. 2013. aasta 3. augustil riputati Stroomi rannahoone seinale reklaamplakat, mille keskmes oli 

Karin Tammemägi pilt. Teda ümbritsesid tekstiblokid eesti ja vene keeles, millel oli kirjutatud: 

„Põhja-Tallinna vanem kutsub TASUTA kepikõnnitreeningutele Stroomi rannas. Alates 5. 

septembrist igal neljapäeval kell 13.00.“; „Karin Tammemägi: „Hakkame käima!““ ning viide 

lisainfo allikale. Plakat rippus hoonel 2013. aasta 1. septembrini. 

Meedias esitatud teabe kohaselt tasus nimetatud reklaamplakati eest Põhja-Tallinna 

linnaosavalitsus. Seda fakti kinnitab ka Tallinna linnavalitsuse 14.oktoobril 2013 saadetud vastus 

                                                 
1 Pilt nähtav arvutivõrgus: http://publik.delfi.ee/news/kurioosum/ott-lumi-priit-kutseri-valimusest-kui-on-selline-

juhtum-siis-on-valijad-raskes-seisus.d?id=66554334 
2 Dokument nr 2-7/13-183/6. Arvutivõrgus: 

http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=dokumentide_detailid&pid=45fd1186-51ed-4a29-

b5f8-be8996624ebf& (14.05.2014) 

mailto:info@prokuratuur.ee
http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=dokumentide_detailid&pid=45fd1186-51ed-4a29-b5f8-be8996624ebf&
http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=dokumentide_detailid&pid=45fd1186-51ed-4a29-b5f8-be8996624ebf&
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Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esitatud järelepärimisele. 3  Linnavalitsuse vastuse 

kohaselt oli nimetatud reklaamplakatiga seotud kogukulu 268 eurot ja 80 senti (lisaks plakati 

mahavõtmine). 

3. Alates 2013. aasta augustikuust (teadmata ajani) esitati erinevates telekanalites „Tallinn liigub“ 

kampaania reklaame. Reklaamis kutsuti üles osalema Tallinna Maratoni ettevalmistavatele 

treeningutele. Reklaamis prevaleeris Tallinna linnapea Edgar Savisaare isik. 

Meedias avaldatud info kohaselt tasus reklaami eest Tallinna linnavalitsus Tallinna spordi- ja 

noorsootööameti eelarvest. Leping nimetatud reklaamklipi tootmiseks sõlmiti Tallinna Spordi- ja 

Noorsooameti ja Tuisk Film Production OÜ vahel. Reklaami kogumaksumuseks koos klippide 

tootmise ja esitamisega oli 100 842 eurot ja 69 senti. 

4. 2013. aasta augustis ja septembris eksponeeriti linnaruumis Hiiu staadioni talgutele ja 

avamisele kutsuvaid reklaame. Plakatil oli kujutatud Jaanus Mutli, Edgar Savisaar ja Arvo 

Sarapuu isikud, plakatil oli ka tekst: „Hiiu staadioni avapidu ja avamäng“, „15.september“, 

„kell 12.00“. Isikute fotode juurde oli paigutatud ka nende nimed. Pildi alumises paremas 

nurgas oli Tallinna logo. 

Tallinna Linnavalitsuse vastusest Riigikogu Korruptsioonivastasele erikomisjonile selgub, et 

reklaamide tellimiseks ja eksponeerimiseks kulus 11 000 eurot, mis kaeti Tallinna Spordi- ja 

Noorsooameti eelarvest. 

5. Perioodil 1. august kuni 31. oktoober 2013 esitati telekanalis PBK venekeelset reklaamiklippi, 

milles esinev Edgar Savisaar kutsub inimesi osalema 2013. aasta kohaliku omavalitsuse 

volikogu valimistel.  

Komisjonile teadaolevalt tasus nimetatud reklaami eest Tallinna linnavalitsus. 

 

Kõigi nimetatud reklaamide puhul võib välja tuua täiendavad asjaolud, nagu: 

 Teavitus e reklaamimine toimus vahetult kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste, mis toimus 

20. oktoobril 2013, eelsel perioodil; 

 teavituses e reklaamis presenteeriti Eesti Keskerakonna liikmeid, kes kõik kandideerisid Eesti 

Keskerakonna nimekirjas kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel 20. oktoobril 2013. 

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonil (edaspidi ERJK) tekkis põhjendatud kahtlus, et 

eespool kirjeldatud reklaamid ei ole mitte teavitused kohaliku omavalitsuse eesmärkide täitmiseks, 

vaid Tallinna linnavalitsuse poolt rahastatav Tallinnas võimul oleva Eesti Keskerakonna 

reklaamikampaania, elik avalik-õiguslike vahendite eest tehti faktiliselt reklaami Eesti 

Keskerakonnale ja sama erakonna kandidaatidele. 

                                                 
3 Dokument nr 2-7/13-183/6. . Arvutivõrgus: 

http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=dokumentide_detailid&pid=45fd1186-51ed-4a29-

b5f8-be8996624ebf& (14.05.2014) 

http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=dokumentide_detailid&pid=45fd1186-51ed-4a29-b5f8-be8996624ebf&
http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=dokumentide_detailid&pid=45fd1186-51ed-4a29-b5f8-be8996624ebf&
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Sellest kahtlusest tulenevalt pöördus ERJK 28. jaanuaril 2014. aastal eespool kirjeldatud 

reklaamide osas Tartu Ülikooli poole eksperdihinnangu saamiseks. Ekspedithinnangu  ülesanne 

sõnastati järgnevalt: 

1. Kas isiku fotoga reklaamimist asutuse X välisseinal (või teleetris) ja vahetult enne valimisi saab 

käsitleda tema isikliku valimisreklaamina? 

2. Kui jah, siis milliste tunnuste alusel? 

3. Kas ja milliste tunnuste alusel esitatud reklaamid võivad olla selle erakonna, kuhu 

eksponeeritud isik kuulub, valimisreklaamid? 

Eksperdihinnang esitati ERJK-le 8. mail 2014. 4  Nimetatud hinnangus on Tartu Ülikooli 

semiootikaekspert Anti Randviir ühemõtteliselt leidnud, et kõik käesolevas avalduses kirjeldatud 

reklaamid on süntaktilises, semantilises ja pragmaatilises tähenduses  lõppkokkuvõttes 

valimisreklaamid, seda nii plakatitel esitletud isikutele, kui ka eriti nende esindatavatele 

erakondadele. 

Seega ei olnud nimetatud reklaamid mitte kohaliku omavalitsuse eesmärkide täitmiseks, vaid 

Tallinna linna poolt rahastatud Tallinnas võimul oleva Eesti Keskerakonna reklaamikampaania. 

Leiame, et eelpool kirjeldatud tegudes esinevad vähemalt karistusseadustiku (edaspidi KarS) 

§ 201 sätestatud teo tunnused. Nimetatud karistusnorm näeb ette vastutuse valduses oleva võõra 

vallasasja või isikule usaldatud muu võõra vara ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku kasuks 

pööramise eest. 

 Vara omastamise koosseis KarS § 201 eeldab, et isik pöörab talle usaldatud võõra vara 

ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku kasuks. Vara võib olla isiku valduses või ka tema 

korralduses ilma valduseta, elik isikul on õiguspädevus – ta võib teostada tehinguid, anda 

selleks korraldusi. 

 KarS § 201 järgi on koosseisupärane tegu „enda või kolmanda isiku kasuks pööramine". 

Riigikohtu praktika kohaselt sisustatakse seda tegu nn manifesteerimisteooria alusel 

(Riigikohtu otsus asjas nr 3-1-1-117-97, nr 3-1-1-46-08, p 21 ja nr 3-1-1-109-12, p 9). Teise 

isiku kasuks pööramisena tuleb vaadelda tegu, mis annab alust järeldada, et teo toimepanija 

soovib edaspidi kas ise võõra objekti, s.o asja või vara omanikuna käituda või soovib lasta seda 

teha kolmandal isikul. See tähendab, et isik peab mingil objektiivselt avalduval viisil 

omastamistahte manifesteerima.  

Tallinna linna eelarvest eelpool kirjeldatud reklaamide eest tasumine on käsitatav nii vara endale 

pidamise ehk selle faktilise muutmisena endale või kolmandale isikule kuuluvaks kui ka 

omastamistahte manifesteerimisena. 

 KarS § 201 objektiivne koosseis eeldab ka seda, et võõra vara enda või kolmanda isiku kasuks 

pööramine on ebaseaduslik. 

  

                                                 
4 Dokument nr 31-2/14-29/2. Arvutivõrgus: 

http://www.erjk.ee/et/dokumendiregister/kirjad?op=emsplain&page=dokumentide_detailid&pid=8f5bf725-7627-

464f-a70f-2b13c75c6b86& (14.05.2014) 

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-1-1-117-97
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-1-1-46-08
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-1-1-109-12
http://www.erjk.ee/et/dokumendiregister/kirjad?op=emsplain&page=dokumentide_detailid&pid=8f5bf725-7627-464f-a70f-2b13c75c6b86&
http://www.erjk.ee/et/dokumendiregister/kirjad?op=emsplain&page=dokumentide_detailid&pid=8f5bf725-7627-464f-a70f-2b13c75c6b86&
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Erakonnaseaduse (edaspidi EKS) § 121 lg 2 annab ammendava loetelu allikatest, millistest erakond 

võib tulu saada. Nendeks allikateks on:  

1) erakonna põhikirja alusel kehtestatud liikmemaksud;  

2) EKS alusel makstavad eraldised riigieelarvest (antakse EKS § 127 lg 1 kohaselt üksnes 

Riigikogus esindatud erakondadele);  

3) EKS-s sätestatud tingimustel tehtud annetused (EKS § 123 lg 1 kohaselt on lubatav üksnes 

füüsilisest isikust annetaja loovutatav rahaliselt hinnatav hüve);  

4) tehingud erakonna varaga. Keelatud annetustena loetleb EKS § § 123 lg 2 näiteks juriidilise 

isiku annetuse (p 2); varaliste õiguste loovutamise või kasutusse andmine erakonnale 

tingimusel, mis ei ole kättesaadav teistele isikutele (p 3); tavapäraselt siduvatest kohustustest 

vabastamise (p 4); ja erakonna vastu suunatud nõudest loobumise (p 5).  

Eelnevast tulenevalt ei ole EKS järgi lubatav erakonna toetamine kohaliku omavalitsuse üksuse 

eelarvest. Muu hulgas on keelatud erakonna liikmete ja erakonna tegevuse reklaami rahastamine 

kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest. Kuna erakonna liikmete tegevusest aktiivse ja ühekülgse 

teavitamise puhul on tegemist erakonna kasuks tehtava valimisreklaamiga, mille eest ei tasu 

erakond ise, vaid kohaliku omavalitsuse üksus tema eest, on tegemist keelatud toetusega erakonna 

tegevusele, mis vastab mh EKS § § 123 lg 2 punktides 2-5 kirjeldatud tunnustele. 

Seega Tallinna linnavalitsus teostas näilikku avalikku huvi ebaseaduslikul viisil, mille varjatud 

eesmärgiks oli Eesti Keskerakonna valimisnimekirjades kandideerinud isikute ja Eesti 

Keskerakonna huvide korruptiivne realiseerimine, kusjuures puudus selleks avalike vahendite 

kasutamiseks legitiimne põhjus. Selline tegevus ei ole kooskõlas ka avaliku teenistuse seaduse  

§ 51 lg 2 sätestatud erapooletuse nõudega, samuti korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 1 p 2 

sätestatud toimingupiiranguga. Samuti esinevad eelpool kirjeldatud tegevustes 

korruptsioonivastase seaduse § 5 lg 2 tunnused (avaliku vahendi korruptiivne kasutamine). 

Eeltoodu sätete valguses on Tallinna linna eelarvelistest vahenditest Eesti Keskerakonna ja selle 

valimisnimekirjades kandideerinute valimisreklaami finantseerimine ebaseaduslik. 

Arvestades eelpool toodut palume alustada kriminaalmenetlus KarS § 201 sätestatud tunnuste 

kogumi esinemise alusel ning kontrollida käesolevas avalduses esitatud tegude ebaõigust. 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Ardo Ojasalu 

Komisjoni esimees 
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Lisad: 

1. Tartu Ülikooli Filosoofia ja Semiootika Instituudi eksperdihinnang 21 lehel 

2. Foto Hiiu staadioni avamise reklaamist (allikas Delfi.ee) 1 lehel 

3. Foto Priit Kutseri pildiga reklaamist (allikas Delfi.ee)  1 lehel 

4. Foto Karin Tammemägi pildiga reklaamist (allikas Delfi.ee) 1 lehel 

5. Tallinna Linnavalitsuse 18.10.2013 vastus Riigikogu Korruptsioonivastase erikomisjoni 

esitatud järelepärimisele Hiiu staadioni välireklaamist 1 lehel 

6. Tallinna Linnavalitsuse 16.10.2013 vastus Riigikogu Korruptsioonivastase erikomisjoni 

esitatud järelepärimisele avalikus linnaruumis või meedias eksponeeritud reklaamidest 20 lehel 

7. Arvamus kolme reklaami tellimise ja kulude katmise õiguspärasuse kohta Tartu Ülikooli 

õppejõududelt 3 lehel 

8. Reklaamiagentuur Zavod BBDO ekspertarvamus 3 lehel 

9. Riigikontrolli arvamus korruptsioonivastase seaduse tõlgendamise ja rakendamise kohta 1 lehel 

10. Täiendav ekspertarvamus reklaamiagentuurilt Zavod BBDO 2 lehel 

11. MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimehe J.Tehveri vastuskiri avalikus linnaruumis 

eksponeeritud reklaami küsimuses 3 lehel 

12. Reklaaminõukoja vastuskiri arvamusega avalikus linnaruumis või meedias eksponeeritud 

reklaamidest 2 lehel 


