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Sissejuhatus 
 
Riigikogu kiitis 23. veebruaril 2011 heaks „Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018“, mille üldiseks 
eesmärgiks on õigusloome kvaliteedi parandamine. Koolituste korraldamine  õigusloomejuristidele aastatel 
2015-20120 aitab kaasa õigusloome juristide õigusalaste pädevuste ja teadmiste mitmekesistamisele, 
ajakohastamisele ja kinnistamisele kui ka ühtse koolitussüsteemi väljakujunemisele.  
 
 

1. Koolitusvajaduse kirjeldus 

1.1.  Koolitusteemade analüüs 

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 3 järgi teostatakse riigivõimu üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate 
seaduste alusel. See tähendab põhiseadusega kooskõlas olevate seaduste olemasolu, mis omakorda eeldab, 

et neid koostav ja analüüsiv õigusloomejurist on teadlik ja pädev asjakohaste põhiseaduslikkuse nõuetega. 
Põhiseaduse § 154 järgi ei tohi ühegi seadusega luua olukorda, kus kohalikult omavalitsuselt on ära võetud 
õigus otsustada ja korraldada kõiki kohaliku elu küsimusi iseseisvalt. Kohaliku omavalitsuse ülesanded ja 
korraldus kehtestatakse küll seadusega, kuid õigusloomejurist peab oskama leida tasakaalu riigi keskvõimu ja 
kohaliku tasandi vahel. Olgu selleks avalike ülesannete jagamine, ülesannete täitmise rahastamine, täitmine 
või kontrollimine. 

Õigusloomega tegelevad juristid peavad oskama tunnetada, millisel kujul on loodavad lahendused 
põhiseaduse järgi lubatavad ja sellega kooskõlas.  Kohaliku omavalitsuse õiguse väga hea tundmine on 
praegusel haldusreformijärgsel ajal iseäranis oluline. Seoses seniste riigi keskvõimu ja omavalitsuste 
ülesannete jaotuse olulise muutusega ei piisa enam varasematest teadmistest. Seetõttu on koolituse 
eesmärgiks olemasolevate pädevuste ja teadmiste mitmekesistamine, sealhulgas ajakohastamine ja 
kinnistamine. Samuti tuleb praegusel ajal uuesti hinnata tekkinud rakenduspraktika probleeme ja vajadusel 
korrigeerida õigusloome puudused, mis eelnõu koostamisel menetlemise ajal ei ilmnenud. Koolitajad on 
nendega korduvalt õiguskantsleri tööpraktikas kokku puutunud, suhelnud nii ministeeriumide, kadunud 
maavalitsuste kui ka kohalike omavalitsustega. Koolitusel tuuakse iga teoreetilise käsitluse juurde konkreetne 
näide praktikast ja õigusloomelise normi puudusest ning pakutakse pidevat arutelu võimalust. Eesmärgiks on 
ära hoida hallid alad ja sama normi mitmetimõistetavusest tuleneda võiv õigusselgusetus. 

Koolitusel rõhutatakse eelnõu seletuskirjade olulisust, et rakendajatel tekiks seadusandja tahtest üks selge ja 
ühene arusaam.  

Koolituse tuumikkohal on eelkõige põhiseaduse XIV. peatüki kohaliku omavalitsuse autonoomia peamised 
teemad, § 3 tuumikfunktsioonid, põhiseaduslikku järku väärtused, ja 2. peatüki põhiõiguste riive lubatavuse 
tingimused, jm. Nendest tulenevad õigusloomelise tegevuse piirid. 

Õigusloomejurist peab oskama konkreetse valdkonna vajadustest ja ülesandest lähtuvalt tunnetada: 
- kas ülesannet peab kindlasti täitma ainult riigi keskvõimu või ainult kohaliku omavalitsuse tasandil; 
- kas riigi keskvõimu ülesannet võib täita ka kohalik omavalitsus; 
- kas riik võib vabalt ja piiramatult otsustada kohaliku omavalitsuse autonoomiasse kuuluvaid küsimusi; 
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- milliseid võimalusi on olemas riigi keskvõimu ülesannete kohalikule omavalitsusele andmisel; 
- milles seisneb kohaliku omavalitsuse üle teostatava järelevalve õiguspärasuse ja otstarbekuse kontrolli 
erinevus; 
- millistel erinevatel viisidel saab rahastada kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmist (sh ka siis, kui üle 
antakse riigi keskvõimu tasandi ülesande täitmine); 
- mis muutus haldusreformi tulemusel ülesannete jaotuses sisuliselt.  
 
Kokkuvõtvalt on koolituse võtmeküsimusteks 

• kohaliku omavalitsuse põhiseaduslikud garantiid ja nende piirid; 

• omavalitsuslike ja riiklike ülesannete eristamine, sh uute kohustuslike omavalitsuslike ülesannete 
panemise ja riiklike ülesannete täitmiseks panemise piiritlemine ning haldusreformi järgselt 
omavalitsustele ühiselt täitmiseks mõeldud ülesanded;  

• omavalitsuslike ja riiklike ülesannete täitmise rahastamine. 
 
 

1.2.  Sihtgrupi analüüs 
 
Koolituste sihtgrupp on ministeeriumide ja Riigikantselei õigusloomejuristid ning Riigikogu, Vabariigi 
Presidendi Kantselei ja Õiguskantsleri Kantselei juures õigusloomega kokku puutuvad juristid. 

Vabade kohtade olemasolu korral kaasatakse koolitustele õigusloomes osalevate ministeeriumide 
sisuosakondade juristid ning ametite ja inspektsioonide juristid. 

Koolituse sihtgrupiks on õigusloomega tegelevad (valitsus)asutuste juriidilise haridusega ametnikud, kellel 
peavad olema ka põhjalikud teadmised riigi keskvõimu ja kohaliku omavalitsuse erinevatest rollidest ja 
olemusest. Õigusloomealases tegevuses on oluline ära tunda kavandatavas regulatsioonis kohaliku 
omavalitsuse autonoomia riive võimalus ja võimalikkus ning sellest tulenevalt koostada sekkumisnormid 
põhiseadusega kooskõlas.  

Koolituse läbiviimisel arvestatakse, et üldjuhul on õigusloomejuristidel olemas baasteadmised põhiseadusest, 
sh kohaliku omavalitsuse ja riigi keskvõimu peamisest olemuslikust erinevusest. Igakordse koolituse 
läbiviimisel arvestatakse sellele registreerunuid, nende töövaldkonda ja nende eelnevalt tõstatatud küsimusi. 
Vajadusel kajastatakse ka neid teemasid, mis programmis ei kajastu, kuid mida peavad koolitusel osalejad 
oluliseks.   
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1.3.  Koolituse võtmetulemused 

Koolituse läbinu 
• teab riigi keskvõimu ja kohaliku omavalitsuse erinevaid rolle ja olemust ning põhiseadusest tulenevaid 
garantiisid ja piiranguid; 
• teab kriteeriumeid, mille alusel määrata avaliku ülesande täitmine ja rahastamine kas riigi keskvõimu või 
kohaliku omavalitsuse ülesandeks; 
• teab kohaliku omavalitsuse korralduse üldnorme (nt PS §-d 3, 154, 160, KOKS §-d 6 ja 22); 
• teab eelnõu seletuskirja olulisust normide eesmärgipäraseks ja üheseks rakendamiseks; 
• on teadlik praktikas tõusetunud probleemidest, mistõttu oskab samu puuduseid edaspidi vältida. 

 
 

2. Teemakoolituse sisuline kava 

2.1. Koolituse eesmärk 

Koolituse eesmärgiks on õigusloomejuristide kohaliku omavalitsuse õigusega seotud teadmiste süvendamine 
ning praktiliste näidete ja tegevuste kaudu kohaliku omavalitsuse autonoomiat riivavate normide koostamise 
oskuse suurendamine. 

Samuti uuendatakse ja ajakohastatakse õigusloomejuristide seniseid teadmisi kohaliku omavalitsuse õigusest 
ja haldusreformijärgsetest muudatustest ning arendatakse oskust, kuidas norme sõnastada nii, et see oleks 
rakendaja jaoks üheselt selge ja määratletud. 
 
 

2.2. Koolituse teemad, maht ja sisu 

I Kohaliku omavalitsuse põhiseaduslikud garantiid ja nende piirid.    2 ak/h 

- KOV garantii komponendid (õigussubjektsus, institutsioon, subjektiivne õiguslik seisund). 
- KOV garantiide kaitstus põhiseaduses jt sellest alama astme õigusnormides.  
- Praktilised näited haldusreformi seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, kohtumenetluste seaduste, 
valdkondlike seaduste järelevalve- ja rahastamise normide pinnalt. Arutelu. 
 
II Omavalitsuslike ja riiklike ülesannete eristamine, sh uute kohustuslike omavalitsuslike ülesannete 
panemise ja riiklike ülesannete täitmiseks panemise piiritlemine ning haldusreformi järgselt 
omavalitsustele ühiselt täitmiseks mõeldud ülesanded.  2 ak/h 

- Kohaliku omavalitsuse täidetavad kolme liiki ülesanded (riiklikud, KOV kohustuslikud, KOV vabad). 
- Riikliku ülesande olemus ja koht põhiseaduse normides, nende piirid õigusloomes. 
- Riigikohtu lahendite jt asutuste juhised. 
- Haldusreformi mõju, uued pädevused ja volitused. 
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III Omavalitsuslike ja riiklike ülesannete täitmise rahastamine, nt KOV-le delegeeritud riikliku ülesande 
rahastamine.  2 ak/h 

- Rahastamissüsteemide valiku vabadus ja piirid põhiseaduses. 
- Riikliku ülesande kohalikule omavalitsusele delegeerimise erinevad võimalused ja nende sisu. 
- Riikliku ülesande täitmiseks vajalik rahastamise piisavus.  
 
IV Teadmiste kontroll ja arutelu. 1 ak/h 

Kõikide koolitusteemade kohta esitatakse kirjalikud testküsimused ja mõtlemisülesanded (ca 20 minutit). 
Vastused arutatakse ühiselt läbi. Vastatakse täiendavatele küsimustele. 
 
Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi.  

Võimalik ajakava:  
09.15 – 09.30  Kogunemine, tervituskohv 
09.30 – 11.00    I osa 
11.00 – 11.15  Paus 
11.15 – 12.45      II osa 
12.45 – 13.30  Lõunapaus 
13.30 – 15.00  III osa  
15.00 –  15.15  Paus  
15.15 – 16.00  IV osa 

 

2.3. Soovitused koolitusmetoodika kohta 

Eeldades, et õigusloomejuristid soovivad saada oma tööks võimalikult konkreetseid ja eluliselt realistlikke 

juhiseid, toimub koolitus loeng-seminari-mõtteülesannete lahendamise segameetodil. Iga teoreetilise 

käsitluse juures on seda ilmestav eluline kontekst ja võimalusel näitenorm. Lektorid innustavad pidevalt 

küsima ja vastavad kohe esitatud küsimusele. Kui sobilik, põrgatatakse küsimus tagasi auditooriumisse 

teistele koolitatavatele vastamiseks. See soodustab heade kogemuste jagamist. 

Iga teemaploki juurde on ette valmistatud lühikesed praktilised näited ja mõtteharjutused. 

Koolituspäeva viimases osas võetakse testküsimustele vastamise kaudu läbi terve koolituspäeva teemad ning 

esitatakse ka vastused. Nii kinnistatakse saadud teadmised ning antakse võimalus diskussiooniks.  

Koolituses on oluline koht pideval arutelul, soodustatakse jooksvalt küsimuste tõstatamist ja ühist arutelu 

(seejuures vastajateks ka teised koolitatavad nende töö- ja praktikakogemust arvestades). 
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Koolitust viib läbi kaks koolitajat üheaegselt, mis võimaldab tekitada koolitusel  tähelepanu köitvama esituse, 

täpsemate vastuste andmise tänu lektorite poolt teineteise täiendamisele, diskussioonide elavama 

läbiviimise. Ka kahekesi koolituse ettevalmistamine on tõhusam. Nagu on näidanud praktika mõjutab kahe 

lektori  koostöö koolituse tulemusi eriti suuremaarvuliste koolitusgruppide puhul (üle 20-25 inimese). 

 

2.4.  Koolituse läbiviijad 

Koolituse viivad läbi Õiguskantsleri Kantselei vanemnõunikud Helen Kranich ja Vallo Olle. 

Helen Kranich on tasemeõppe ja täiendkoolitaja avaliku õiguse valdkonnas aastast 2000 (korrakaitse, 
inimõigused, sissejuhatus õigusesse), koolitades nii Sisekaitseakadeemias,  Tallinna Tehnikaülikooli 
sotsiaalteaduskonnas (inimõigused, haldusõigus, haldusõiguse eriosa (korrakaitseõigus), kohaliku 
omavalitsuse õiguse alused, avaliku õiguse eriseminar) kui ka üksikkoolitustel (haldusmenetlus,  
korrakaitseseaduse rakendamine, hea halduse tava). Helen Kranichi akadeemiline haridus on õiguses ja 
haldusjuhtimises (õpingute raames viibis 2011/2012 Saksamaal Speyeri Haldusteaduste Ülikoolis). 
Igapäevases töös Õiguskantsleri Kantseleis keskendub Põhiseadusele, selle põhimõtetele ning erinevate 
põhiõiguste ja põhiseaduslike väärtuste kaalumisele. Töö sisuks on konkreetsete üksikjuhtumite lahendamine 
ombudsmanimenetluse raames ja õigusnormide põhiseaduspärasuse analüüs.  
Koolitajana panustab ta palju koolituse ettevalmistamisse, hindab sihtgrupi vajadusi ning näitlikustab 
koolituse käigus õiguslikke käsitlusi valdkondliku rakenduspraktikaga. Tulenevalt pikaajalisest töökogemusest 
(sh õigusloomejuristina justiitsministeeriumis) on tal põhjalik  kogemus ja teadmised Põhiseaduse sätete ja 
põhimõtete seostest õigusloometegevuses. 2014. ja 2016.a nomineeritud Sisekaitseakadeemia parimaks 
koosseisuväliseks koolitajaks. 2017.aastal koolitas kolmel korral kohaliku omavalitsuse n-ö algavaid 
ametnikke kohaliku omavalitsuse õigusest ning riigi ja KOV vastastikusest suhtest. 

Vallo Olle on avaliku õiguse valdkonnas koolitanud Sisekaitseakadeemias aastast 2001 (kohaliku omavalitsuse 
õigus, riigiõigus, sissejuhatus õigusesse), Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud (aastatel 1992-2017) 
haldusõiguse valdkonnas (korrakaitseõigus, haldusmenetlusõigus, andmekaitseõigus). Vallo Ollel on Tartu 
Ülikoolist õigusalane akadeemiline haridus (doctor iuris). Ta on Euroopa kohaliku omavalitsuse harta 
sõltumatute ekspertide komisjoni liige (Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Võimuorganite Kongress). 
Igapäevases töös Õiguskantsleri Kantseleis keskendub Põhiseadusele, kohaliku omavalitsuse alastele jm 
seadustele. Töö sisuks on õigusnormide põhiseaduspärasuse analüüs ja üksikjuhtumite lahendamine 
ombudsmanimenetluse raames. Tal on pikaajaline lektori ja õigusloomealane kogemus. On koostanud ja 
osalenud õigusalaste ekspertarvamuste koostamisel, samuti koolitus- ja õppematerjalide koostamisel. 
Põhiseaduse kommentaaride kohaliku omavalitsuse peatüki (14. peatüki) autor. 

Koolitajate CVd on pakkumuse lisas.  
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2.5.  Koolituse toimumiskoht 
 
Koolitused toimub Õiguskantsleri Kantselei koolitusruumides (Kohtu 8, Tallinn). 
 
 

2.6.  Teemakoolituse kolme korduse toimumise esialgsed ajad  
 
Koolituste toimumise ajad: 

10. mai 2018; 
21. september 2018; 
29. november 2018. 

 
 

2.7.  Õppematerjalid 

Õppematerjal esitatakse töölehtede ja PowerPoint slaididena, mis sisaldab mh viiteid täiendavatele 
lugemismaterjalidele.   
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PAKKUJA ÜLDANDMED 
 

Pakkuja ärinimi Sisekaitseakadeemia 

Pakkuja registrikood 70004465 

Pakkuja juriidiline aadress Kase 61, Tallinn 12012 

Pakkuja poolse kontaktisiku/projektijuhi nimi ja 
kontaktandmed (e-posti aadress, 
telefoninumber) 

Karin Sindonen  
Sisekaitseakadeemia 
Täiendusõppe keskus 
spetsialist 
karin.sindonen@sisekaitse.ee  

696 5568 

 
 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Aire Luts-Vähejaus 

Täiendusõppe keskuse juhataja 

 

 

 

Lisad:  

Koolituse eelarve (1 dokument) 

Lektorite CVd (2 dokumenti) 

 

 

 


