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eesmärk: Koolituse eesmärk on aidata kaasa majandushaldusõiguse regulatsiooni ühetaolisele 
ja süsteemsele rakendamisele õigusloomega seotud juristide teadmiste, oskuste ja 
mõistmise arendamise kaudu. Osalejad saavad koolitusel teadmised ja oskused ma-
jandustegevuse seadustiku üldosa seaduse tõlgendamiseks ning sellega seotud õigu-
saktide eelnõude väljatöötamiseks.  
 

sisu: Riigikogu võttis 23.02.2011 vastu majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse 
(MsüS), mis jõustus 01.07.2014. Seaduse jõustumisele eelnes vastava rakendussea-
duse väljatöötamine ja vastuvõtmine (majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse 
ning korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse muutmise seadus (eelnõu 
nr 573 SE; http://www.riigikogu.ee/ )). Seaduse ülesanne on sätestada majandustege-
vuse vabaduse kasutamise üldised tingimused ja kord, sealhulgas reguleerida majan-
dustegevuse alustamist, teostamist, lõppemist ja jätkamist, registri pidamist, riiklikku 
järelevalvet ja vastutust. Seadusega kujundati ümber seni paljudesse eriseadustesse 
killustunud tegevuslubade, litsentside, registreeringute jms majandustegevuse piiran-
gute regulatsioon. Kogu majandustegevus liigitati vabaks majandustegevuseks, teata-
miskohustusega majandustegevuseks ja loakohustusega majandustegevuseks. Seni-
sed tähtajalised tegevusload asendati valdavalt tähtajatutega ning registreeringud tea-
tamiskohustusega. Valdavalt koondati kõik majandustegevuse andmed ühte majan-
dustegevuse registrisse, mis on samaaegselt ka haldusmenetluse elektrooniliseks 
keskkonnaks.  
 
Seaduse rakendamisel õigusloome valdkonnas tekkinud aktuaalsed probleemid:  
 

• vaba majandustegevuse järelevalve võimaluste alahindamine. Õigusak-
tide eelnõudes on leidunud põhjendusi, mille kohaselt on teatamiskohustuse 
või loakohustuse sätestamine vajalik selleks, et oleks majandustegevuse üle 
võimalik teostada järelevalvet. Järelevalve osas ei ole olemuslikku erisust va-
bal, teatamis- ja loakohustusega majandustegevusel. Järelevalve teostamine 
pole asjakohane loakohustuse kehtestamise argument; 

 
• loakohustusliku ja teatamiskohustusliku majandustegevuse eristamine. 

Sageli esineb seisukoht, et kui ettevõtja majandustegevusele esitatakse nõu-
deid (majandustegevuse nõuded MsüS § 6), siis tuleb neid nõudeid kontrollida 
enne ettevõtja majandustegevuse algust. Jäetakse tähelepanuta, et ka teatamis-
kohustusega tegevusalal võib teate esitamisele järgneda koheselt majanduste-
gevuse kontroll. Loakohustuse kehtestamine on põhjendatud eelkõige juhul, 
kui majandustegevuse nõuete täitmata jätmine kätkeb endas olulist ohtu ja loa-
kohustuse kehtestamine on selle ohu tõrjumiseks proportsionaalne vahend;  

 
• kontrolleseme liiga lai määratlemine ja blanketselt määratletud kontrol-

lese. Mitmetes õigusaktides on loakohustusliku majandustegevuse tegevusloa 
kontrollese määratletud väga laialt või blanketse viitega „vastavus käesoleva 
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seaduse nõuetele“ vms. Kontrollese tähendab väikest osa kõigist nendest ma-
jandustegevuse nõuetest, mida tuleb spetsiifilise ohu tõttu kontrollida kindlasti 
enne majandustegevuse alustamist;  

 
• seaduse kohaldamine analoogia korras avalik-õiguslike isikute suhtes. 

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse koostamisel kavandati paralleel-
selt halduskorralduse seaduse väljatöötamist. Halduskorralduse seaduse raa-
mes reguleeritakse riigi, kohaliku omavalitsuse ja teiste avalik-õiguslike isi-
kute osalemist majandustegevuses, sh nende üle järelevalve teostamist. Kuna 
halduskorralduse seadust pole vastu võetud, siis kohaldatakse MsüS analoogia 
korras niivõrd, kui avalik-õigusliku juriidilise isiku eripärast ei tulene teisiti;  

 
• Euroopa Liidu õiguse kohasel viisil arvestamine. Majandustegevuse ja selle 

järelevalve reguleerimisel tuleb arvestada Euroopa Liidu õigusaktidega. Pa-
raku praktikas esineb juhtumeid, kus Eesti õigusesse üle võtmist vajavaid Eu-
roopa Liidu õigusaktide (direktiivid) puhul ollakse liialt kinni nende sõnastu-
ses ning ei püüta direktiivides kasutatud terminoloogiat kohandada MsüS la-
hendustele ja terminoloogiale.  

 
väljundid: väljund meetod kriteeriumid 

1) osalejad teavad majandushaldu-
sõiguse põhimõisteid ja kasutavad 
õigusakti eelnõu koostamisel või 
selle kontrollimisel majandushaldu-
sõiguse mõisteid õiges tähenduses. 
Osalejad teavad mõistete vahelisi 
seoseid, etümoloogiat ja nende olu-
lisi tunnuseid; 
 

arutelu, 
loengu-
leht 

- osaleja selgitab mõiste sisu ja täiendust oma vald-
konnas või õigusakti kontekstis;  
- osaleja selgitab mõiste seoseid teiste mõistega ma-
jandushaldus- või muu õiguse valdkonnas;  
- osaleja hindab õigesti loengulehel esitatud väiteid 
põhimõiste ja põhimõtete kohta;  
- osaleja esitab aktiivselt küsimusi mõistete kasuta-
misest oma valdkonnas või õigusaktis;  

juhtumi 
lahenda-
mine 

- osaleja määratleb juhtumi lahendamise seisukohalt 
olulised mõisted õigesti;  
- osaleja määratleb juhtumi lahendamise seisukohalt 
olulise probleemi.  

kodune 
harjutus 

- koduste harjutuste 1 ja 2 lahendamisel on kasuta-
tud mõisteid õiges tähenduses, st ei ole ilmselget 
mõiste kasutamisest tingitud viga. 

2) osalejad teavad majandustege-
vuse seadustiku üldosa seaduse seo-
seid korrakaitseseadusega ning hal-
dusmenetluse seadusega. Osalejad 
teavad haldusmenetluse ja korrakait-
seõiguse põhimõisteid ning oskavad 
neid seostada neid majandustege-
vuse seadustiku üldosa seaduse ter-
minitega; 
 

arutelu, 
loengu-
leht 

- osalejad nimetavad majandushaldusõiguse põhili-
sed seosed haldusõiguse ja korrakaitseõigusega; 
- osalejad nimetavad majandushaldusõiguse põhili-
sed seosed karistusõiguse ja süüteomenetlusega;  
- osalejad põhistavad, millistel juhtudel on eesmärgi 
saavutamiseks sobivad majandushaldus- ja korra-
kaitseõiguslikud, millal karistus- ja süüteomenetlu-
sõiguslikud meetmed;   

juhtumi 
lahenda-
mine 

- osalejad määratlevad, millisesse õigusvaldkonda 
kuulub lahendatav juhtum või kuuluvad selle raa-
mes lahendatavad probleemid;  
- osaleja leiab probleemidele vastavad õigusnormid, 
mis võimaldavad probleemi õiguslikult määratleda 
ja lahendada;  

kodune 
harjutus 

(puudub) 

3) osaleja teavad ja mõistavad ma-
jandustegevuse seadustiku üldosa 
seaduse instituute ning oskavad hin-
nata nende rakendamise võimalusi 
erinevate õigusvaldkondadega seo-
tud majandustegevuse reguleerimi-
sel, oskavad hinnata erinormide va-
jadust või eriregulatsioonile alluta-
mise vajadust. 
 

arutelu, 
loengu-
leht 

- osalejad selgitavad erinevaid majandushaldusõi-
guse instituute (sisu, eesmärk, kasutusala);  
- osalejad hindavad erandite põhjendatust (vastused 
väidetele või valikvastustega küsimustele);  
- osalejad hindavad näidisregulatsioonide vastavust 
instituudile või määravad selle õiguslikult;  

juhtumi 
lahenda-
mine 

- osaleja hindab juhtumile kohalduvate õigusnor-
mide sobivust elulise probleemi lahendamiseks;  
- osaleja hindab juhtumile kohalduvate õigusnor-
mide määratletust ja menetluse reguleeritust;  
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- osaleja hindab juhtumile kohalduvate normide põ-
hiseaduspärasust abstraktselt ja juhtumi kontekstis. 

kodune 
harjutus 

- osaleja määratleb põhimõtteliselt õigesti ja põhjen-
dab üldsõnaliselt, miks mingi tegevusala tuleks re-
guleerita teatamis- või loakohustuslikuna;  
- osaleja hindab põhimõtteliselt õigesti ja põhjendab 
üldsõnaliselt loakohustuse põhiregulatsiooni, kont-
rolleset, kõrvaltingimusi ja majandustegevuse nõu-
deid ning, kui tõusetub, erinormi vajadust;  

aeg ja koht: • 27.05.2015, hotell L’Ermitage, Toompuiestee 19 Tallinn;  
• 15.09.2015, hotell L’Ermitage, Toompuiestee 19 Tallinn; 
• 10.11.2015, hotell Park Inn Central, Narva mnt 7c Tallinn. 

 
meetod: 1) aktiivne loeng. Aktiivne loeng, mille käigus küsimusi ja teemasid pigem aru-

tatakse kui loetakse ette. Loeng on kombineeritud harjutuste, kaasuste arute-
lude või näidete käsitlemisega. Aktiivne loeng võimaldab saavutada teadmist 
ja mõistmist MsüS mõistetest ja instituutidest ning nende kohaldamisest eri-
nevates valdkondades majandustegevuse korraldamisel;  

 
2) praktilised harjutused . Koolituse raames lahendatakse praktiliste näidete va-

ral, kas tegevusala regulatsiooni erisätted või võimalikud muudatusettepane-
kud on põhjendatud. Praktilised harjutused võimaldavad loengu käigus oman-
datut kinnistada ja süvendavad MsüS regulatsiooni mõistmist.  

 
materjalid: • loengumaterjalid. Loengus kasutatud arvutiesitlus väljatrükina, millele on 

loengu ajal võimalik osaleja poolt teha märkmeid. Arvutiesitlus koostatakse 
sellise detailsusega, et selle järgi on võimalik iseseisvalt korrata loengus kä-
sitletud teemasid ja saada ülevaade loengu põhipunktidest.  

 
• loengulehed. Loenguleht, mille osaleja täidab loengu käigus jooksvalt või sel-

leks eraldi tehtud pauside ajal. Loengulehel olevad küsimused ja vastused aru-
tatakse jooksvalt või loengupäeva lõpus läbi ja vastatakse osalejate loengulehe 
täitmise käigus tekkinud küsimustele.  

 
korraldaja: Sisekaitseakadeemia täienduskoolituskeskus (aadress: Kase tn 61, Tallinn 12012; te-

lefon: 696 5566, e-posti aadress: atak@sisekaitse.ee; veebileht: http://www.sise-
kaitse.ee/atak/  ) 
  

lektorid:  • Sander Põllumäe, Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik 
• Kalev Aavik, vandeadvokaat, AB Laus & Partnerid 

 
  



4(4) 
AJAKAVA:   
1. päev – 
haldus-me-
netlus 

09:00-
9:30 

hommikukohv ja osalejate registreerimine  

09:30-
11:00 

1) sissejuhatus ja seaduse eesmärk. Antakse ülevaade MsüS 
väljatöötamise eesmärkidest, lühiülevaade varem kehtinud õi-
gusest ning MsüS-i jõustumisega kaasnenud muutustest. 
MsüS seosed KorS ja HMS ning karistusõigusega. (45 min) 
 
2) seaduse põhimõisted ja põhimõtted. Käsitletakse MsüS 
kõige olulisemaid põhimõisteid „ettevõtja“, „majandustege-
vus“, „majandustegevuse nõuded“,[--] (45 min) 
 

S. Põllumäe 
ja K. Aavik  

11.00- 
11.15 

kohvipaus  

11:15- 
12:45 

2) seaduse põhimõisted ja põhimõtted. (jätkub) [--] „üldhu-
viteenus“ ja põhimõtteid, sh „majandustegevuse vabadus“, 
„elektroonilise menetluse põhimõte“, „kontsentratsioonipõhi-
mõte“ jt (45min) 
 
3) teatamiskohustusega majandustegevus. teatamiskohus-
tuse eesmärk ja seos riikliku järelevalve teostamisega. Teate 
esitamine ja selle kohustuse rikkumise tagajärjed. (45 min)  
 
harjutus 1: Valmista enne koolituse algust ette harjutus nr 1 
ning ole valmis sellel teemal kaasa arutama.  
 

S. Põllumäe 
ja K. Aavik 

12:45- 
13:30 

lõunapaus  

13:30-
15:00 

4) loakohustusega majandustegevus. Loakohustuse ees-
märk, eel- ja järelkontroll, esialgne tegevusluba ja eelhaldu-
sakt. Kontrolleseme eristamine teistest majandustegevuse 
nõuetest. Tegevusloa põhiregulatsioon ja kõrvaltingimus. (90 
min) 
 
harjutus 2: Valmista enne koolituse algust ette harjutus nr 2, 
ning ole valmis enda analüüsi koolituse käigus esitlema või 
sellel teemal kaasa arutama.  
 

S. Põllumäe 
ja K. Aavik 

15:00-
15:15 

kohvipaus  

15:15-
16:45 

5) majandustegevusest loobumine ja majandustegevuse 
jätkamine. Majandustegevuse jätkamine ja loobumine ning 
sellest teatamine, majandustegevuse registri andmete kehte-
tuks tunnistamine. (45 min); 
 
6) majandustegevus järelevalve. Ettekirjutuse tegemine ma-
jandustegevuse nõuete rikkumise lõpetamiseks, riikliku järe-
levalve eri- ja üldmeetmete kohaldamine ettevõtja suhtes, ma-
jandustegevuse peatamine ning majandustegevuse keeld või 
tegevusloa peatamine. (45 min) 
 

S. Põllumäe 
ja K. Aavik 

   
 


