
 

 

KOOLITUSPROGRAMM 

Korrakaitseseadusest õigusloome juristidele 

2015. aasta 

Koolitus on ühepäevane, kestab 8 akadeemilist tundi  
 
1. Koolituse programm-ajakava 
 
Koolituse täpsem teemade valik sõltub igakordse sihtgrupi vajadustest. Need selgitatakse eelnevalt 
välja. 

09.30-11.00 Sissejuhatus. 
Korrakaitseõiguse üldosa ja eesmärgid. 
Korrakaitseõiguse koht ja mõju õiguse süsteemis. 
Korrakaitse põhimõtted. 
Korrakaitsemenetluse ja süüteomenetluse vahetegu. 

 
11.00-11.15 Paus. 
 
11.15-12.45 Põhimõisted ja nendest tulenevad korrakaitse tegevuse piirid. 

Õigusliku lahenduse valikud: mis asjaoludel, kelle suhtes ja millal, kelle poolt, 
mil moel korrakaitsemeedet kasutada.  
Õigusliku lahenduse valik I: mis asjaoludel korrakaitsemeedet kasutada 
Mõisted - Korrakaitse. Riiklik järelevalve. Haldusjärelevalve. Avalik kord. 
Korrarikkumine. Oht. Ohu astmed – oluline oht, kõrgendatud oht. Vahetu oht.  
Ohu kahtlus. Ohu ennetamine, väljaselgitamine, tõrjumine või korrarikkumise 
kõrvaldamine.  

 
12.45-13.30 Lõunapaus.  
 
13.30-15.00 Jätkub teema: põhimõisted ja nendest tulenevad korrakaitse tegevuse piirid. 

Õigusliku lahenduse valik II: kelle suhtes ja millal korrakaitsemeedet kasutada 
Avaliku korra eest vastutav isik. Seadusliku aluse nõue. 
Õigusliku lahenduse valik III:  kelle poolt korrakaitsemeedet kasutada 
Korrakaitseorgan. Seadusliku aluse nõue (pädevus- ja volitusnorm).  

 
15.00-15.15 Paus. 
 
15.15-16.45 Jätkub teema: põhimõisted ja nendest tulenevad korrakaitse tegevuse piirid. 

Õigusliku lahenduse valik IV: mil moel korrakaitsemeedet kasutada 
Põhiseaduspärane korra tagamise süsteem. Riikliku järelevalve faasid. 
Üldmeetmed: teavitamine; ettekirjutus ja haldussund. Lühiülevaade 
asendustäitmise ja sunniraha  kohaldamise korrast. 
Erimeetmed.  



 

2. Soovitused koolitusmetoodika kohta 
 

Kasutatavad õppeviisid:  loeng, seminar, praktilised harjutused, kodutöö vms) kirjeldus ja 
täpsem lahtikirjutus viidetega koolituse teemadele ja võtmetulemustele.  

Koolitusel kasutatakse nn ümberpööratud klassiruumi elemente, kus koolitatavatele on 
eelnevalt antud koduülesanne tutvuda suunavate küsimuste põhjal korrakaitseseaduse ja selle 
eelnõu seletuskirjaga (IKT vahendite kasutamisega). Niisugune lähenemine ühtlustab 
koolituspäevaks õpperühma taset, annab koolituseks häälestuse ning võimaldab tegeleda 
rohkem probleemõppe vormide kui loengupidamisega. Iga teemaploki käsitlemisel 
kasutatakse ka sissejuhatavalt loenguvormi, kuid selle osakaal sõltub õpperühma vajadustest ja 
eelteadmistest.  

Iga teemaploki juurde on ette valmistatud lühikesed praktilised harjutused, mille teemad 
tulenevad konkreetse õpperühma vajadusest  ning koolituspäeva teises pooles lahendatakse 
ka kaasuseid üld-ja erimeetme rakendamisoskuse kinnistamiseks. Kaasuste lahendamine 
toimub nii ühiselt kui ka rühmatöö vormis. Üheks rühmatöö väljundiks on koolitatavate 
valdkonnapõhiste võimalike vajaduste kaardistamine edasises korrakaitseõigusloomes, 
millest koostab iga koolitatav pärast koolituspäeva mõistliku tähtaja jooksul isikliku 
kirjaliku vaate. 

Koolituses on oluline koht pideval arutelul, soodustatakse jooksvalt küsimuste tõstatamist ja 
nende ühist arutelu (vastajateks ka teised koolitatavad nende töö- ja praktikakogemust 
arvestades). Ühine arutelu ja valdavalt seminari vorm tingib üheaegselt ehk korraga kahe 
koolitaja olemasolu auditooriumis.  

3. Koolituse läbiviijad 
 
Koolituse kõik kolm läbiviijat on võimelised käsitlema koolituse kõiki teemasid. Kõigil kolmel on  
eelnev praktika olemas. Koolitajate tähelepanu on parem kui ühte koolitust viib läbi  päeva 
jooksul samaaegselt mitu lektorit, kuna tegemist on seminari vormi jaoks suure grupiga. Kui 
koolituse kuupäevades on kokku lepitud, siis saab ka läbiviijatega kokku leppida kuupäevades  
ja teemades.  
 
Triin Roosve – Sisekaitseakadeemia õigus- ja sotsiaalkeskuse lektor. (CV on pakkumusele 
lisatud.) 
 
Triin Roosve on tasemeõppe ja täiendkoolitaja avaliku õiguse valdkonnas aastast 2001. 
Sisekaitseakadeemia lektorina puutunud korrakaitseõiguse temaatikaga kokku samuti alates 
2001 aastast. On andnud korrakaitseõigust eraldi distsipliinina nii Sisekaitseakadeemias kui 
ka Tallinna Tehnikaülikooli Õiguseinstituudis. Aineosana käsitlenud teemat avaliku õiguse 
õppeaines. Viinud korrakaitseõigusealaseid täiendkoolitusi läbi alates 2014.aasta maikuust 
erinevates KOV üksustes,  maakondades ja valitsusasutustes.  On koostanud vastava ATAK-i 
täienduskoolitus programmi.  Korrakaitseõiguse temaatikat käsitlenud ka varasemalt kõikide 
nende valitsusasutuste haldusmenetluse täienduskoolitustes, mis nüüdseks korrakaitselise 
pädevusega on. 
 
Helen Kranich – Õiguskantsleri Kantselei nõunik. (CV on pakkumusele lisatud.) 



 
Helen Kranich on tasemeõppe ja täiendkoolitaja avaliku õiguse valdkonnas aastast 2000 
Sisekaitseakadeemias (korrakaitse, inimõigused, sissejuhatus õigusesse), Tallinna 
Tehnikaülikooli Sotsiaalteaduskonnas (inimõigused, haldusõigus, haldusõiguse eriosa 
(korrakaitseõigus), kohaliku omavalitsuse õiguse alused, avaliku õiguse eriseminar), 
üksikkoolitustel (haldusmenetlus, korrakaitseseaduse rakendamine, hea halduse tava). 2014. 
aasta koolitajana keskendus peamiselt korrakaitseõigusele ja haldusmenetlusele. Koolitajal on 
õigusalane akadeemiline haridus, omandamisel on avaliku halduse magistrikraad (õpingute 
raames viibis 2011/2012 Saksamaal Speyeri Haldusteaduste Ülikoolis, läbides ühtlasi 
korrakaitseõiguse kursuse). Koolitajana panustab palju koolituse ettevalmistamisse, hindab 
sihtgrupi vajadusi ning näitlikustab koolituse käigus õiguslikke käsitlusi valdkondliku 
rakenduspraktikaga. 03.10.2014 nomineeritud Sisekaitseakadeemia parimaks 
koosseisuväliseks koolitajaks (korrakaitseseaduse koolitused).  
 
Monika Mikiver - Õiguskantsleri Kantselei nõunik. (CV on pakkumusele lisatud.)  
 
Monika Mikiver on taasemeõppe ja täiendkoolitaja avaliku õiguse valdkonnas 1999.a 
novembrist, mil asus tööle Sisekaitseakadeemia avaliku õiguse õppetooli. Samast ajast on 
kokku puutunud korrakaitsevaldkonna küsimustega, sh Justiitsministeeriumis väljatöötatud 
korrakaitse nn Schwemeri eelnõuga. Koostöös SKA professor H. Schwemeriga tutvustati alates 
2001 korrakaitseõiguse põhimõtteid ka SKA-TTÜ ühises magistriõppeprogrammis 
korrakaitseõiguse kursuses. 2005.a viibis W.Hallsteini stipendiumi toel kahekuulisel 
tutvumispraktikal Saksamaa Baden-Württembergi liidumaa ametiasutustes, neist üks kuu 
tutvus politsei valdkonna praktikaga. Alates 2007 töötab Õiguskantsleri Kantseleis, kus 
muuhulgas tegeleb ka korrakaitseõiguse valdkonna küsimustega. 
 


