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4.1

SiM Probleemi 1 lahenduste nr 1 ja 3 osas märgime, et toetame kaitsevalmidusastmete välja jätmist, kuid 

teeme ettepaneku defineerida vahetu oht põhiseaduslikule korrale või täpsustada ohu mõistet, kuna 

põhiseaduslikke väärtusi ohustavad terve nimekiri tegevusi ja sündmusi, mida riigikaitse kontekstis 

silmas ei peeta ning mille avaldumisel kaitseolukorda välja ei kuulutata. Samuti ei ole 

„konstitutsiooniliste põhimõtete mittetunnustamine“ õnnestunud sõnastus. Ühtlasi oleme seisukohal, 

et lahenduse nr 3 osas peab olema arusaadav, kuidas üks olukord läheb üle teiseks. Oleme nõus, et 

hädaolukorra seadus (edaspidi HOS) ja riigikaitseseadus (edaspidi RiKS) peavad tegelema erineva 

mõjuga ohtudega, aga ohtude eristamine ei saa olla absoluutne. Küsimus ei ole mitte ohuliigis, vaid 

selle mõjus. Erinevate ohtude adresseerimise esmatasand on erinevad eriseadused (nn küberkaitse 

seadus) ja korrakaitseseadus (edaspidi KorS), järgmine tasand on HOS ning meetmete ja reageerimise 

viimane tasand on alles RiKS. HOS reguleeriks eelkõige ja sealhulgas (lisaks õnnetustele) selliste 

inimtegevusest tingitud ohtude (küberründed, äkkrünnakud, terrorism jne) ennetamist, valmistumist 

ja lahendamist, millega ei kaasne vahetu oht Eesti iseolemisele. RiKS-i fookus (juhtimismudel ja 

meetmed) on eelkõige riigi ja põhiseadusliku korra kaitse korraldamine võõrriigi tegevusest tingitud 

vahetu ohu korral. Kui terroristlik või küberrünne ei ohusta vahetult Eesti põhiseaduslikku korda viisil, 

mis seaks riigi kestlikkuse küsimärgi alla, siis piisab ohuolukorra ennetamiseks, valmistumiseks, 

reageerimiseks eriseaduste ja HOS-i ning KorS-i meetmetest.

Samuti märgime, et tulevikus peaks olema võimalus olukordi välja kuulutada üksnes teatud 

piirkonnas, mis praegu näiteks erakorralise seisukorra seaduse (edaspidi ErSS) § 2 lõike 3 kohaselt ei 

ole võimalik – erakorralise seisukorra võib Riigikogu Vabariigi Presidendi või Vabariigi Valitsuse 

ettepanekul oma koosseisu häälteenamusega välja kuulutada kogu riigis, kuid mitte kauemaks kui 

kolmeks kuuks. Lisaks oleme seisukohal, et kuigi ohtudeks valmistumine jääb ka edaspidi toimima 

kahe seaduse (HOS-i ja RiKS-i) alusel, peab ohtude analüüsimine, nende ennetamine, nendeks 

valmistumine (võime- ja operatiivplaneerimine) ja lahendamine (juhtimine, koostöö, staabid jne) 

toimuma võimalikult sarnastel alustel ja koostoimes.

Arvestatud osaliselt. Kaitseolukorra mõiste määratlemisel võetud 

arvesse erinevatest ohtudest tulenevaid mõjusid.  Kaitseolukorra 

mõistet on eelnõus täpsustatud selliselt,  et oleks mõistetav, millal 

kohaldub HOS ja millal RiKS. Kuivõrd ErSSi ei saa PS § 129 kohaselt ainult 

teatud piirkonnas välja kuulutada, siis  ettepanekut võimaldada 

erakorralise seisukorra väljakuulutamist üksnes teatud piirkonnas, ei ole  

arvestatud. Planeerimise, ohtuda analüüsimise ja ohtude ennetamise 

ning nendeks valmistumise ühtlustamine vajab põhjalikumat analüüsi ja 

terviklikku kontseptsiooni enne seaduste muudatusi. 

SiM Probleemi 2 suhtes on lahendusvariandina nr 2 välja pakutud, et kaitseolukorra kindlaks määramise 

otsustuspädevus anda Vabariigi Valitsusele ning kehtestada kaitseolukorra määratlemise tingimused ja 

kord. Märgime, et ebaselgeks jääb, milline minister (ja ministeerium) on kaitseolukorra määratlemise 

tingimuste ja korra koostamise eest vastutav. Arvestades teema ning ohtude hindamise sisu leiame, et 

tegemist on eelkõige Siseministeeriumi vastutusalaga ja seega teeme ettepaneku määrata määruse 

koostamise eest vastutavaks Siseministeerium. Samas peame oluliseks, et regulatsiooni loomisel säiliks 

paindlikkus ja regulatsioon ei saaks liiga piiravaks. Regulatsioon peab võimaldama jõuda kiirelt 

selgusele, kas riik on kaitseolukorras ja kui on vajalik kaitseolukord välja kuulutada, siis regulatsioonis 

toodud asjaolude hindamine ei tohiks liigse detailsuse tõttu muutuda takistavaks kaitseolukorra välja 

kuulutamisel.

Antud selgitus. Ohtusid määratlevad erinevad asutused, mille alusel 

koostatakse valitsusele ohuhinnanguid  - ohuhinnangute andmise 

süsteemi võrreldes tänasega ei muudeta. Kaitseolukorra otsuse aluseks 

võivad olla lisaks ohuhinnangutele ka muud asjaolud. Eraldi määruse 

kehtestamine ohtude hindamiseks ei ole vajalik, kuivõrd tegemist on  

valitsuse enesekorraldusõigusega. 

SiM Probleemi lahendusvariandi nr 3 osas toetame alternatiivi 3 – valitsuse otsus edastatakse Riigikogule 

teadmiseks ning Riigikogul on võimalus otsustada, et kaitseolukorra määramiseks puuduvad alused, 

ning lõpetada Riigikogu otsusega kaitseolukorras rakendatud meetmed, kui Riigikogu leiab, et puudub 

oht, mis õigustaks kaitseolukorra kehtestamist. Tegemist oleks õigusega panna veto valitsuse otsusele.

Võetud teadmiseks.

KaM Toetame eesmärki luua ühtne ja terviklik kriisiolukordade ning nende lahendamiseks

väljakuulutatavate erikordade raamistik, mis tagaks tänasega võrreldes suurema õigusselguse ja

aitaks vältida juhtimise dubleerimist. Samuti toetame eesmärki lihtsustada ja muuta selgemaks

erinevate meetmete kasutusele võtmine ohuolukordade lahendamiseks.

Võetud teadmiseks.

KaM Muudatuse tagajärjel ei tohi võrreldes kehtiva õigusega tekkida olukord, kus kriisi või

ohuolukorra lahendamiseks vajalike meetmete kasutamise eelduseks on otsus, mida kehtiv õigus ette 

ei näe. Näiteks riigivara ümberjaotamine (RiKS § 5 lg 5) või täiendavate riigireservide

kasutusele võtmine peab toimuma võimalikult kiirelt, et ohule anda võimalikult selge ja

konkreetne vastus. 

Võetud teadmiseks ja arvestatud.

KaM Kaitseministeeriumi hinnangul olulisi muudatusi uue mõiste „kaitseolukorra“ kasutamisega ei

kaasne ning olukorra ümber nimetamisega ei suurendata õigusselgust. Olemasolevasse süsteemi saab 

inkorporeerida ka seni eraldi seadustes kasutatavad meetmed, sealhulgas erakorralise seisukorra ajal 

kasutatavad.

Mitte arvestatud. Süsteemi terviklikkuse ja õigusselguse tagamiseks on 

vajalik tähistada ja eristada neid olukordasid, mis kujutavad ohtu riigi 

eksisterntsile olukordadest, mis puudutavad üksnes elanikkonda, 

looduskeskkonda (tsiviilkriisid). Lisaks tuleb selgelt eristada olukordasid 

ja olukordade lahendamiseks väljakuulutatud erikordasid, mis annavad 

võimaluse kasutatada vajalikke meetmeid (volitusi, juhtimiskorraldus 

jne). 

Riigi erikordade ja kaitseseisundite süsteemi ühtlustamine



KaM Oleme seisukohal, et kehtivas riigikaitseseaduses sätestatud meetmete rakendamise süsteem on 

riigikaitseõiguse seisukohalt mõisteliselt loogiline ja selgelt seostatud pädevuste ja meetmete ühtne 

tervik, mis ei vaja põhimõttelist ümberkorraldust, vaid praktilist rakendamist kuna riigikaitseseadus on 

tänaseks alles 2 aastat kehtinud. Arvestamata ei tohi jätta katseseisundite mõistetega seonduvat 

võimalikku heidutuslikku ning kohustavat mõju, mida kontseptsioonis ei ole käsitletud.

Mitte arvestatud. Kaitseseisundite regulatsiooni ei arvesta erakorralisest 

seisukorrast tulenevate ohtude ennetamise ja tõrjumise vajadusega. 

Erakorralise seisukorra regulatsiooni inkorporeerimisel 

riigikaitseseadusesse on vajalik ka meetmete süsteemi korrastamine 

ning ühtlstamine.

KaM Kavandatava senise selgelt mõistetava igapäevase riigi kaitseks valmistumise kohustuse

kaotamisega võib hägustuda riigikaitseülesannete täitmise vajadus. See võib negatiivselt

mõjutada protsesse, mida on tehtud laiapindse riigikaitse käivitamiseks ning toob halvimal juhul

olukorra, kus ohule mõeldakse vaid ohuga reaalselt silmitsi seistes, mitte aga neid ennetades või 

ettevaatavalt planeerides. Seega on selgesõnaliselt vajalik sätestada kohustus avalikule sektorile 

planeerida ja olla valmis igal ajahetkel laiapindse riigikaitse ülesandeid täitma. Täpsema seisukoha 

muudatuste rakendatavuse ja kohaldatavuse, sh kaitseolukorra mõju osas, saame kujundada tulevikus 

eelnõu ja seletuskirja koostamise ja kooskõlastamise käigus.

Antud selgitus. Kaitseolukorra mõiste kasutusele võtmine ning 

kaitsevaldmiduse astmete kaotamine ei mõjuta riigi kaitseks 

valmistumist.  Riigi kaitseks valmistumise aluseks on seadusega või 

seaduse alusel asutustele ja isikutele määratud riigikaitseülesanded, riigi 

kaitsetegevuse kava ning teised strateegilised dokumendid. Riigi kaitseks 

valmistumise parandamiseks täpsustatakse eelnõuga 

riigikaitseülesannete täitmise regulatsiooni. 

KaM Kaitseministeerium toetab kontseptsioonis toodud ideed ja eesmärki ohu

tõrjeks vajalike meetmete järkjärgulisest rakendamisest vähendades sellega erikorra

väljakuulutamisest tulenevat sõltuvust. Kaitseministeerium toetab olemasolevate

põhimõtete, sealhulgas igapäevase ettevalmistuse kohustuse säilitamist.

Võetud teadmiseks ja arvestatud.

KaM Toetame olemasolevasse süsteemi hädaolukorra, erikorra ja erakorralise seisukorra

lahendamise inkorporeerimist ning RiKSi põhimõttelise muudatuse sisse viimist, mis

võimaldaks sundkoormisi rakendada üldise kaitsevalmiduse faasis. Mobilisatsiooni ja

demobilisatsiooni osas tuleb lähtuda senises õiguskorras sätestatust ning mobilisatsiooni ja

demobilisatsiooni väljakuulutamine ning sidumine erinevate erikordadega või

olukordadega peab olema minimaalne.

Võetud teadmiseks.

KaM Kaitseministeerium toetab riigikaitseõiguse edasist konsolideerimist, mis muudab

valdkonna selgemini jälgitavaks, jättes õiguse kujundada lõplik seisukoht ülaltoodu

valguses seaduseelnõu väljatöötamise käigus.

Võetud teadmiseks.

KaM Kaitseministeeriumi hinnangul tekitab vääriti mõistmist pidev tahe eristada relvastatud (sh

sõjalist) tegevust riigi julgeoleku ja põhiseadusliku korra ning suveräänsuse kaitsest (ilmekas

näide on lk 26 olev joonis 3, mis peaks kirjeldama olukordade jaotust vastavalt ohtudele).

Selline lähenemine ei ole jätkusuutlik, nagu näitab ka kontseptsioonis väljatoodu. Riigi sõjaline

kaitsmine on osa täitevvõimust, mille eesmärk on ühtlasi Eesti riigi iseseisvuse ja sõltumatuse,

tema maa-ala, territoriaalvete ja õhuruumi lahutamatu ja jagamatu terviklikkuse ning

põhiseadusliku korra kaitse. Selle eesmägi kaitset ei saa võtta osadeks ning näha vaid üksikute

asutuste tegevust, vaid tegemist on riigivõimu üldise ülesandega, kes valib ka ülesande

täitmiseks vajaliku jõu, sealhulgas relvastatud kaitse.

Antud selgitus. Eelnõuga soovitakse täpsustada, millistel juhtudel on 

õigustatud väljakuulutada erakorraline seisukord ja sõjaseisukord. 

Õigusselguse põhimõttest lähtuvalt peab igale kodanikule olema 

arusaadav, mis olukorras võib riik kehtestada tavapärasest 

riigikorraldusest erineva korralduse ning asuda piirama tavaolukorrast 

erineval viisil põhiõigusi ja -vabadusi.

KaM Kaitseministeerium ei saa nõustuda kontseptsioonis toodud arvamusega, et kõrgendatud

kaitsevalmiduse korral ei ole üheselt arusaadav, kas selle võib välja kuulutada põhiseadusliku

korra kaitseks. RiKSi § 2 lõike 1 kohaselt on riigikaitse eesmärk säilitada Eesti riigi iseseisvus ja

sõltumatus, tema maa-ala, territoriaalvete ja õhuruumi lahutamatu ja jagamatu terviklikkus ning

põhiseaduslik kord. Seega on kõrgendatud kaitsevalmidus kasutatav igas olukorras, mis võib

ohustada Eesti põhiseaduslikku korda, sealhulgas relvastatud konflikti olukorras. Kaitseministeerium 

juhib tähelepanu, et seaduse koostamisel jõuti järeldusele, et valmidusastmete kasutamise piirdumine 

vaid relvajõududega ei ole eesmärgipärane riigikaitse

korraldamisel, kuivõrd relvajõud on vaid osa riigikaitse süsteemist (riigikaitse lai käsitus). Seega

on oluline olukorra lahendamiseks vajalike ametiasutuste ja neid toetavate süsteemide viimine

samale valmistustasemele.

Antud selgitus. RiKS § 2 lg 1 sätestab küll riigikaitse laia eesmärgi, kuid 

edasine seaduse regulatsioon ei kanna antud eesmärki selgelt edasi, et 

oleks üheselt arusaadav, kas kõrgendatud kaitsevalmidust saab 

rakendada   ka erakorralise seisukorra tarbeks. Õigusselguse 

põhimõttest lähtuvalt peab igale kodanikule olema arusaadav, mis 

olukorras võib riik kehtestada tavapärasest riigikorraldusest erineva 

korralduse ning asuda piirama tavaolukorrast erineval viisil põhiõigusi ja -

vabadusi. Eelnõuga säilitatud põhimõte, et olukorra lahendamiseks 

vajalike asutuste ja isikute riigikaitseülesannete täitmiseks tuleb luua 

vajalik valmidus ning vastavalt olukorrale asuda ettenähtud ulatuses ja 

nõuetele vastavalt täitma riigikaitseülesandeid.



KaM Kontseptsioonis on läbivalt kasutatud mõistet „rahuaeg“ ilma, et oleks tagatud õigusselgus ja

ühtne arusaam mõiste sisust. Kuivõrd riigiõigussüsteem on pidevalt muutumises, ei ole võimalik

üheselt aru saada, millist olukorda ja millise seisuga tuleb käsitleda tavapärast riigikorraldust.

Praegu kontseptsioonis välja pakutu ei ole üheselt mõistetav ning ei täida eesmärki muuta

riigikaitseõigust selgemaks. Oleme seisukohal, et kontseptsiooni eesmärgi saavutamiseks tuleb

eelnevalt määratleda baasteenused, hüved mis on isikul tavaolukorras.

Antud selgitus. Rahuaeg on määratlemata õigusmõiste, mida ei ole 

plaanis ka eelnõuga sisustada. Tavapärase riigikorraldusega on tegemist, 

kui lähtutakse põhiseaduses ja selle alusel kehtestatud seadustes 

määratletud riigijuhtimiskorraldusest ning piiravate meetmete aluseks 

on avaliku korra kaitseks rakendatavad seadused. Rahuaja mõistet on 

kasutatud ka kehtivas RiKS (vt § 1 lg 1 ja § 40 lg 2) ja selle seletuskirjas. 

KaM Täiendavat tähelepanu tuleks pöörata hädaolukordade ning kaitseolukordade selgemale

eristamisele õigusaktides.

Võetud teadmiseks ja arvestatud.

Riigikohus Kavas on luua kaitseolukorra instituut (sarnaselt olemasolevale hädaolukorra instituudile), mis 

võimaldaks reageerida olukorras, kus pole veel alust erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra 

(erikorra) välja kuulutamiseks või pole veel jõutud seda teha (ptk 4.1.3.1). Kui see asendab praegu 

riigikaitseseaduses (RiKS) sisalduvad kaitsevalmiduse astmed, nagu kontseptsioonis välja toodud, ning 

võimaldab adekvaatselt reageerida ka tsiviilühiskonnas (avaliku korra tagamiseks ja riigi sõjaliseks 

kaitseks valmistumiseks), võib see olla mõistlik.

Võetud teadmiseks.

RIA Kontseptsioon seab sihiks luua ühtne ja terviklik kriisiolukordade ning nende lahendamiseks 

väljakuulutatavate erikordade raamistik, mis toetaks riigi julgeoleku ja põhiseadusliku korra tagamist 

ning tagaks, et erinevate tsiviil- ja sõjalistele kriisidele reageerimine toimuks kogu ulatuses sarnastel 

alustel. Kontseptsioonis tõdetakse, et riigikaitse ei ole enam pelgalt sõjaline kaitse, vaid hõlmab ka 

elanikkonna kaitset, mistõttu laiendatakse selles osas ka riigikaitse eesmärki. Seejuures tõusetub aga 

kontseptsiooni eesmärke ning kavandatavaid muudatusi silmas pidades küsimus küberintsidentide 

ennetamise ja lahendamise allutamise otstarbekuses hädaolukorra seadusele (HOS). Oleme 

seisukohal, et võrgu- ja infosüsteemidest tingitud ohu realiseerumisel tekkiva kriisiolukorra juhtimise 

hõlbustamine on hädaolukorra lahendamise plaani (HOLP) alusel kaheldav - heaks näiteks on siinkohal 

2017. aastal toimunud ID-kaardi kriis, mille lahendamisel toimis asutuste vaheline koostöö HOS-st ja 

HOLP-st sõltumatult. Ka kontseptsioonis märgitakse, et hädaolukorra juhtimiskorralduse reguleerimine 

HOLP-s ei ole terviklik lahendus, kuna võib tekkida hädaolukord, mille lahendamise kohta ei ole 

asutused HOLP-i koostanud. Niisamuti ei toeta meie hinnangul küberintsidendist tekkida võiva kriisi 

ennetamist HOS alusel koostatav hädaolukorra riskianalüüs, kuivõrd see ei saa hõlmata kõiki 

potentsiaalseid ohustsenaariume, mis küberruumis võivad käivituda ja kriisiolukorraga päädida. 

Küberintsidendi tagajärjed on asjaoludelt erinevad, mistõttu ei saa neid hädaolukorra riski hindamisel 

ka piisava ettenähtavusega ammendavalt loetleda. Liiatigi võib küberintsident ühest küljest vallandada 

tsiviilkriisi, kuid teisalt kujutada ohtu põhiseaduslikule korrale ja ohustada riigi julgeolekut ning 

positsioneerub sarnaselt terroristliku tegevusega hübriidohtude kataloogis. Seetõttu on riigikaitse 

seaduse (RiKS) alusel koostatav kaitsetegevuse kava küberturvalisuse tagamise kavandamisel riigi 

julgeolekut ähvardava ohu ennetamise ja tõrjumise osas igati sobiv ja piisav 

planeerimisinstrument.Hädaolukordade juhtimiskorralduse probleemide seas on kontseptsioonis 

ühena toodud hädaolukorra lahendamist juhtiva asutuse käsuõiguse puudumist avaliku halduse 

ülesannete täitjate üle. Probleemi plaanitakse lahendada halduskoostööseaduse täiendamise teel ning 

selles muu hulgas sätestada, millistel tingimustel ja juhtudel allub valitsusasutus teisele

2 (2) valitsusasutusele väljaspool üldise alluvuse korda, kui see on vajalik valitsusasutuste koostöö või 

mitme valitsusasutuse pädevusse kuuluva haldusülesande täitmise huvides. Kavandatava muudatuse 

vajadust saab igati jaatada ja tuleb ka täielikult nõustuda kontseptsioonis toodud järeldusega, et kui 

Võetud teadmiseks. Ettepanek ei vaja seaduse tasemel muudatusi. 

Ettepanek edastatud SiMile, kes hindab küberintsidendi välja jätmist 

hädaolukordade nimekirjast. 

Vabariigi 

Presidendi 

Kantselei

Kontseptsiooni kohaselt tuleb kehtestada kord, mille kohaselt teavitatakse riigipead ja Riigikogu 

valitsuse kaitseolukorra otsusest viivitamatult. Samuti tuleb kaaluda, kas valitsuse otsus, mis kinnitab 

kaitseolukorras olemist, vajab Riigikogu heakskiitu või kas siinkohal piisab nt Riigikogu teavitamisest. 

Riigikorralduse ja põhiõiguste piirangute puhul, mis väljuvad tavapäraseriigikorralduse raamidest, 

tuleb tagada vastavate otsuste demokraatlik legitiimsus ka rahu ajal. Seetõttu peab ka kaitseolukorra 

kehtestamise puhul olema tagatud Riigikogu sisuline (kaas)otsustusõigus.

Antud selgitus. Kaitseolukorra otsus edastatakse Riigikogule ja 

presidendile teadmiseks, kuna antud põhiseaduslikud institutsioonid 

omavad rolli kaitseolukorra lahendamisel, eelkõige kui tekib vajadus 

erakorraline seisukord või sõjaseisukord välja kuulutada. Kaitseolukorra 

lahendamiseks erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra 

väljakuulutamisega Riigikogu poolt tagatakse otsuse demokraatlik 

legitiimsus. Kaitseolukorra otsust eelnõu kohaselt Riigikogule ja Vabariigi 

Presidendile heakskiitmiseks ei esitata - täpsemad selgitused esitatud 

eelnõu seletuskirjas.

Riigikantselei Riigikantselei nõustub seisukohaga, et muutunud julgeolekuolukorra tõttu on vaja eri seadustes 

ajakohastada ja ühtlustada riigikaitset puudutavad sätted, kujundada

riigikaitseseadus (edaspidi RiKS) riigikaitseõiguse üldseaduseks ning inkorporeerida RiKSierakorralise 

seisukorra seadus (edaspidi ErSS) ja riigikaitseliste sundkoormiste seadus. Allpool on välja toodud 

küsimused, mille kohta soovime anda lisakommentaare.

Võetud teadmiseks.



Riigikantselei Toetame RiKSist kaitsevalmiduse astmete väljajätmist ning mõiste kaitseolukord kasutusele võtmist, 

mille eesmärk on siduda ja ühtlustada riigi julgeolekut ja põhiseaduslikku korda ähvardavateks 

ohtudeks valmistumise ja nende tõrjumise regulatsioon. Peame oluliseks, et kaitseolukorras on 

võimalik ohu ulatusest ja kahjustatavate õigushüvede olulisusest lähtudes kehtestada ja kohaldada 

isikute põhiõigusi ja -vabadusi piiravaid meetmeid, võtta kasutusele riigi lisavahendeid ja varusid ning 

määrata ja kohustada isikuid täitma riigikaitseülesandeid. Kavandatava muudatuse tõttu on vaja 

riigikaitse planeerimisse hõlmata riigikaitse arengukava ja riigi kaitsetegevuse kava kaudu ka 

põhiseaduslikku korda ähvardavateks ohtudeks valmistumine ja nende tõrjumine. Nõustume 

ettepanekuga anda kaitseolukorra kindlaksmääramise otsustuspädevus valitsusele ning kohustada 

valitsust edastama otsus Riigikogule kinnitamiseks.

Võetud teadmiseks ja arvestatud osaliselt. Kaitseolukorra otsus 

edastatakse Riigikogule ja Vabariigi Presidendile teadmiseks.

4.2

SiM Probleemi 1 lahendusvariandi osas märgime, et terminite osas peaks olema selge, mida peetakse 

silmas „muude mittekonventsionaalsete rünnakute“ all ja mis ei ole relvastatud ning mis ohustavad 

põhiseaduslikku korda. Palume seda regulatsiooni loomisel arvestada.

Võetud teadmiseks ja arvestatud.

SiM Toetame probleemi 3 lahendusvarianti, et seaduse tasandil määratakse erikorrad, mille puhul 

rakendub rahvusvahelisest õigusest tulenev teavitamiskohustus, ning kehtestada teavitamise kord. 

Samuti oleme seisukohal, et teavitajaks peab sellises olukorras olema Välisministeerium.

Võetud teadmiseks.

KaM Kaitseministeerium ei toeta sõjaseisukorra väljakuulutamise ja lõpetamise tingimuste kehtestamist. 

Sõjaseisukorra väljakuulutamine on poliitiline otsus ning vältida tuleks tingimuste kehtestamisega selle 

väljakuulutamise või välja kuulutamata jätmise kohustust, sama sõjaseisukorra lõpetamise korral. 

Kuigi sõjaseisukorra väljakuulutamise õigus on Riigikogul ja erandkorras ka Vabariigi Presidendil, peab 

sõjaseisukorra rakendamist korraldama Vabariigi Valitsus. Seega on Vabariigi Valitsus pädev hindama, 

kas sõjaseisukorra jätkumine on vajalik (koormav) või ei. PSi § 87 punkti 3 kohaselt Vabariigi Valitsus 

korraldab seaduste, Riigikogu otsuste ja Vabariigi Presidendi aktide täitmist. Kaitseministeeriumi 

hinnangul on tegemist piisavalt selge sättega, mis paneb Valitsusele kohustuse hindamaks, kas 

sõjaseisukorra kestmine on vajalik või ei. 

Kontseptsiooni kohaselt (lk 26) kavandatakse täpsustada sõjaseisukorra ja erakorralise seisukorra 

väljakuulutamise tingimusi selliselt, et: 1) sõjaseisukord kuulutatakse välja Eesti riigi iseseisvuse või 

territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud relvastatud rünnaku või selle ohu tõrjumiseks; 2) 

erakorraline seisukord kuulutatakse välja muude mittekonventsionaalsete rünnakute, 

konstitutsiooniliste põhimõtete mittetunnustamisest või nende eiramisest tuleneva ohu ja 

põhiseaduslike institutsioonide toimimist oluliselt ähvardava ohu tõrjumiseks. Kaitseministeeriumi 

hinnangul jääb selle ettepaneku puhul ebaselgeks, kas autorite arvates tähendaks ettepanek, et 

sõjaseisukorra väljakuulutamine võiks olla ajendatud ainult konventsionaalsest rünnakust ning muudel 

puhkudel (nt küber, hübriid) tuleb kasutada erakorralise seisukorra reeglistikku? Selline piirang tundub 

ebaloomulik, arvestades, et näiteks Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonis on nii küber- kui 

hübriidohtude puhul võimalik artikkel 5 välja kuulutada. Kuna kontseptsiooni keskne eesmärk on viia 

riigikaitseõigus kooskõlla tänaste ja tulevaste arengutega, siis tundub ebamõistlik defineerida 

sõjaseisukord nii kitsalt.

Antud selgitus. Eelnõus täpsustatakse sõjaseisukorra väljakuulutamise 

tingimusi laialt hõlmates lisaks konventsionaalsetele rünnakutele ka 

muid rünnakuid või ohtusid rünnakuks. Eelnõu kohaselt kuulutab 

Riigikogu  Vabariigi Presidendi ettepanekul Eesti riigi iseseisvuse ja 

sõltumatuse või territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud relvastatud 

rünnakust või sellega samaväärsest rünnakust või agressioonist või 

nende ohust põhjustatud kaitseolukorra lahendamiseks välja 

sõjaseisukorra (edaspidi sõjaseisukord), kui kaitseolukorda ei ole 

võimalik lahendada ilma käesolevas seaduses sõjaseisukorra ajaks 

ettenähtud juhtimisvolitusi või põhiõigusi ja -vabadusi piiravaid 

meetmeid rakendamata. 

KaM Kontseptsioonis peetakse vajalikuks teavituskohustuse reguleerimist seaduse tasandil, et tagada Eesti 

poolt rahvusvahelisest õigusest tulenevate kohustuste täitmine. Nõustume, et kontseptsioonis 

kirjeldatud probleemi lahendamiseks, eesmärgiga tagada õigusselgus teavituskohustuse täitja isiku 

osas, võib kaaluda vastava kohustuse selget määratlemist seaduse tasandil. Seejuures tuleb arvestada, 

et ÜRO põhikirja artiklis 51 sätestatud teavitamiskohustuse täitmine on imperatiivne – relvastatud 

kallaletungi puhul tuleb organisatsiooni liikmel enesekaitseõiguse rakendamiseks võetud meetmetest 

Julgeolekunõukogu viivitamata teavitada. Seevastu Euroopa inimõiguste ja vabaduste konventsioonis 

(EIÕK) ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise paktis (KPÕRP) sätestatud 

teavituskohustuste täitmine on vajalik juhul, kui riik on olukorras, mis tingib konventsioonis ning paktis 

sätestatud kohustustest taganemise. Teavitamiskohustus tuleneb ka ELi õigusest tulevate vabaduste 

piiramise korral (vt Euroopa Liidu toimimise lepingu art 347).

 

Juhinduvalt välissuhtlemisseaduse § 23 lõikest 1 tagab välislepingu täitmise Vabariigi Valitsus või 

selleks volitatud valitsusasutus. Seadusest tulenevate selgemate juhiste puudumisel peaks eelnevalt 

nimetatud teavituskohustusi seega praegu täitma Vabariigi Valitsus. Teavitamiskohustuse täitmist 

käsitleva täiendava regulatsiooni väljatöötamise vajaduse hindamiseks tuleb eelnevast sõltuvalt 

konsulteerida Riigikantseleiga ning selgitada, kas Vabariigi Valitsuse asemel võiks teavituskohustuse 

täita välissuhtlemise või riigikaitse valdkonna eest vastutav ministeerium – ehk tegemist on 

täitevvõimu sisese töökorralduse küsimusega. 

Antud selgitus. Eelnõus sätestatakse, et kui kaitseolukorra ajal 

kaldutakse kõrvale rahvusvahelise lepinguga võetud isikute õiguste ja 

vabaduste kaitse kohustusest, siis korraldab Välisministeerium 

rahvusvahelises lepingus sätestatud isikute teavitamise.  Kui 

kaitseolukorra ajal on vaja rakendada isikute põhiõigusi ja -vabadusi 

piiravaid meetmeid, mis võivad kahjustada siseturu toimimist Euroopa 

Liidu Toimimise Lepingu artikli 347 tähenduses, teavitab minister, kelle 

vastutusvaldkonnas meedet rakendatakse, Euroopa Liidu nõukogu ja 

komisjoni sellistest piiravatest meetmetest enne nende rakendamist. 

Regulatsiooni väljatöötamisel konsulteeritud Riigikantselei ja 

Välisministeeriumiga.

4.3

Erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra väljakuulutamise ja lõpetamise tingimused

Riigikaitsevaldkonna koordineerimiseks loodud koostöökogude ülesannete täpsustamine



SiM Probleemi 1 lahenduse osas märgime, et RKN koosseisu vähendamises näeme me järgmist probleemi – 

kui eesmärk on kriisiolukorras vältida mittevajalikke tegevusi, et tagada otsustav ja kiire tegevus, siis 

juhul kui RKN-i kuulub vaid peaminister, kes peab seal „esindama Vabariigi Valitsuse kui terviku 

seisukohta“, siis praktikas tähendaks see, et enne kui peaminister saab minna RKN-i tervikliku 

seisukohaga, peaks sellele eelnema Vabariigi Valitsuse istung, kus kujundatakse ühtne olukorrapilt, 

seisukoht jne. See omakorda tähendaks ajalist viivitust. Seega ei toeta me RKN-i koosseisu 

vähendamist, seda enam, et RKN ei ole otsustaja, vaid presidenti nõustav tööformaat.

Teeme ettepaneku, et RKN-i kutsutakse ka Kaitsepolitseiameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning 

Välisluureameti peadirektorid. Oluline on, et nimetatud asutuste esindajad saaksid kaitseolukorras 

kiiresti kokku ja kõik, sh ka Riigikogu kaasataks kiiresti protsessi.

Samuti võiks kaaluda kriisolukordades RKN-i ja Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni nö 

ühisistungeid, et vältida ajakulu ning sisuliselt sama teabe jagamist kahes erinevas komisjonis.

Ühtlasi toetame alternatiivset lahendust, et sätestatakse ka muud olukorrad, millal peaks president 

RKN-iga konsulteerima, näiteks sõjaseisukorra väljakuulutamisel agressiooni tõttu.

Mitte arvestatud. Enne RKN-i istungit peab valitsus olema kohtunud ja 

kujundanud oma seisukoha. Valitsuse seisukoha kujundamine ei saa 

toimuda paralleelselt RKN-i istungiga. RKN ei ole formaat, kus valitsus 

saaks oma seisukohta kujundada. RKN on Vabariigi Presidenti nõustav 

organ. PPA, KAPO ja Välisluureameti peadirektori saab Vabariigi 

President kaasata, kui ta seda soovib. Kaaluda võib ühisformaadis 

nõupidamise pidamist. Seda ei pea seaduse tasandil reguleerima, selle 

võimaluse võib sätestada RKN-i töökorras ja VVJK põhimääruses.

SiM Probleemi 2 lahenduse osas märgime, et toetame, et valitsust abistavate komisjonide töö tuleb muuta 

võimalikult paindlikuks, aga ei toeta alternatiivi muuta Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon Vabariigi 

Valitsuse julgeolekukomisjoni alakomisjoniks. Selleks, et valitsuse tasandil oleks ühtne riigikaitse ja 

kriisireguleerimise planeerimine ja valmistumine, ei ole vaja meie hinnangul komisjone vormiliselt 

ümber korraldada. Oluline on integreerida HOS-i ja RiKS-i alusel ohtude ennetamise, nendeks 

valmistumise ja lahendamise korraldus, arvestades, et piirid tsiviilkriiside ja kaitseolukordade vahel on 

juba hägustunud. Kuidas seda täpselt korraldatakse, võiks jääda Vabariigi Valitsuse määruse tasandile. 

Lahenduseks võiks olla panna ülesanded valitsusele, kelle otsustada jääks, kuidas ta ülesannete 

täitmiseks komisjone loob.

Võetud teadmiseks. Seadustest võetakse välja VVJK ja VVKK ülesanded. 

Vabariigi Valitsusele jääb õigus otsustada, kuidas ta ülesannete täitmise 

korraldab. See tähendab, et Vabariigi Valitsus saab oma õigusaktides 

paindlikult määrata, kuidas oma ülesannete täitmisel komisjone 

kasutada ning kuidas komisjonide tööd korraldada. 

KaM Kontseptsiooni kohaselt planeeritakse riigikaitse nõukogu (RKN) tõhusama toimimise eesmärgil selle 

koosseisu vähendada. Pakutud muudatuse eesmärk on kiirendada otsustusprotsessi dubleerivate 

mehhanismide vähendamisega. Kehtiva RiKSi kohaselt kuulub komisjoni koosseisu Kaitseväe juhataja, 

olles RKNis ainuke sõjaväeliselt korraldatud valitsusasutuse juht. Riigi sõjalise kaitse eest vastutava 

isiku kaasamine komisjoni koosseisu on ka edaspidi vajalik ja kohane.

Võetud teadmiseks. Eelnõus sätestatakse, et RKNi koosseisu kuuluvad 

Riigikogu esimees, peaminister ning muud isikud, kelle määrab Vabariigi 

President. Kui Vabariigi President peab vajalikuks Kaitseväe juhataja 

kaasata, siis saab ta RKNi koosseisu määrata.

KaM Kaitseministeerium toetab lähenemist, mille kohaselt vastutab riigi julgeoleku koordineerimise eest 

strateegilisel tasandil Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjon.

Võetud teadmiseks.

RIA Probleem 2 lahendusettepanek. Kontseptioon toob veel ühe eesmärgina välja riigikaitse valdkonna 

koordineerimiseks loodud koostöökoguse ülesannete täpsustamist, et paralleelsete koostöökogude 

ülesanded ja töökorraldus tagaks kriisiolukorras kiire kooskõlastatud tegevuse. Arvestades riigi 

tegevuste koordineerimise organite paljusust, toetame riigihalduse ökonoomsuse huvides 

lahendusettepanekutes toodud alternatiivi kujundada sarnaselt küberjulgeoleku nõukoguga Vabariigi 

Valitsuse kriisikomisjon ümber Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni alamkomisjoniks.

Võetud teadmiseks.



Vabariigi 

Presidendi 

Kantselei

Probleem 1 lahenduse osas on menetluse kohustusliku pikendamise asjakohasus küsitav. Riigi 

põhiseaduslikku korda ja rahu ohustavad olukorrad nõuavad ohu efektiivseks tõrjumiseks kiiret 

riigipoolset reageerimist. Nii võib ette tulla olukord, kus riigipea jõuab veel teha Riigikogule 

ettepaneku sõjaseisukorra väljakuulutamiseks, küll aga ei ole enam piisavalt aega, et kutsuda kokku 

RKN. Sellisel juhul aeglustab pakutud regulatsioon menetlust ja takistab efektiivset riigikaitset. Ka 

puudub sättel õiguslik mõju, kuna pakutud lahenduse kohaselt jääb riigipea oma otsuse tegemisel 

vabaks. Samuti on kaheldav regulatsiooni põhiseaduspärasus. Riigikohus on kinnitanud, et 

seadusandjal puudub õigus kitsendada riigipeale põhiseadusega määratud volitusi menetluslike 

piirangutega. Riigipea otsusele esitada Riigikogule sõja või erakorralise seisukorra väljakuulutamise 

ettepanek põhiseadus täiendavaid menetlus- ega kooskõlastusnõudeid ei sea. Riigipea kohustus 

kutsuda enne ettepaneku tegemist kokku RKN piirab presidendi ettepaneku õigust oluliselt. Menetluse 

ajalise venimise tõttu võib ettepaneku esitamine osutuda hoopis mõttetuks. Säärane piirang ei oleks 

kooskõlas põhiseaduses sätestatuga.

Tagamaks asjakohast eesmärki, et iga riigipea antud otsus põhineks julgeolekuasutuste antud aja- ja 

asjakohastel ohuhinnangutel, on seadusandjal võimalik täpsustada vastavate valitsustasutuste 

teavitamiskohustusi. Riigipea ja peaministri ning valitsuste liikmete vastastikune suhtlemine ja 

seisukohtade kooskõlastamine on (praktikas hästi toimiv) pidev protsess, mida ei muuda sisuliselt 

tõhusamaks ühekordne RKN kokkukutsumise nõue.

Arvestatud osaliselt. Eelnõusse lisatakse selguse huvides, et RKNi arvamuse võib ära 

kuulata RKNi istungil, mille võib pidada ka sidevahendite teel. See tähendab, et 

kiireloomulises olukorras ei pea RKNi liikmed füüsiliselt kokku tulema, vaid arvamuse saab 

kujundada ka muul viisil ja ükskõik mis vahendite kaudu, näiteks telefoni- või Skype’i 

kõne, aga ka e-kirja või SMSide teel. Samuti lisatakse eelnõusse, et RKNi arvamust ei pea 

ära kuulama, kui erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra väljakuulutamise ettepaneku 

peab tegema viivitamata.

Kohustus konsulteerida RKNiga ei sea presidendi õigustele selliseid piiranguid, mis võivad 

olla vastuolus põhiseadusega. Viidatud Riigikohtu lahendi puhul oli tegemist olukorraga, 

kus presidendi õigus anda seadlusi seati sõltuvusse peaministri otsusest. PSi §s 109 

sätestatakse, et president võib anda seadlusi, kui: 1) Riigikogu ei saa kokku tulla ning 2) 

tegemist on edasilükkamatu riikliku vajadusega. Riigikogu võttis vastu seaduse, mille järgi 

otsustas peaminister selle üle, kas tegemist on edasilükkamatu riikliku vajadusega. Seega 

seati presidendi õigus seadlusi kehtestada otseselt sõltuvusse sellest, mida arvas 

peaminister. Selline olukord oli Riigikohtu hinnangul vastuolus põhiseadusega. Samas ei 

ole presidendi kohustus RKNi seisukoht ära kuulata viidatud kaasusega päris sama 

olukord, sest president ei ole RKNi seisukohaga kuidagi seotud. Oluline on see, et PS ei 

keela menetlusreeglite kehtestamist. Seda, kuidas ettepanekud ja otsused tehakse, võib 

seadusandja täpsemalt reguleerida. On selge, et menetlusreeglitega ei saa PSis sätestatud 

õigusi sisuliselt muuta või nende kasutamist välistada, kuid arvamuse ärakuulamine 

endast selliseid piiranguid ei kujuta. Vabariigi President on täielikult vaba otsustama, kas 

erakorralise seisukorra väljakuulutamise ettepanek teha või mitte. Kõnealune kohustus ei 

kujuta endast sellist piirangut, mis võimaldaks takistada presidendil ettepanekut 

tegemast ja olla seetõttu põhiseadusvastane. Samuti on oluline, et RKNi arvamuse võib 

president ära kuulata sidevahendite teel, füüsilist istungit kokku kutsumata. See tagab, et 

RKNi ärakuulamise kohustuse kaudu ei oleks võimalik ettepaneku tegemist meelevaldselt 

pidurdada. Samuti lisatakse eelnõusse säte, mille järgi ei pea RKNi arvamust ära kuulama 

siis, kui erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra väljakuulutamise ettepanek on vaja teha 

viivitamata. 

Vabariigi 

Presidendi 

Kantselei

Kontseptsiooni koostajad pakuvad seaduse tasandil sätestada, et tulevikus kuuluvad RKN koosseisu 

riigipea, Riigikogu esimees ja peaminister.6 Alternatiivina pakub kontseptsioon, et RKNi võiks kaasata 

teisi ministreid vaid peaministri ettepanekul. Pakutud lahenduste põhiseaduspärasus on küsitav.

Põhiseaduse (PS) § 127 lg 2 mõtte kohaselt on presidendi juures oleva RKN ülesandeks nõustada 

riigipead. Põhiseadusega riigipeale määratud nõuandva organi säte kaotab oma mõtte, kui riigipeal 

puudub sisuline õigus otsustada, kelle käest asjakohast nõu küsida. Seega peab riigipeale – väljaspool 

nõukogu efektiivse toimimise vajadustest tingitud piirangutest - jääma õigus kutsuda RKNi juurde neid 

ministreid ja spetsialiste, keda ta päevakorras olevate küsimuste kohta küsitleda soovib. Tuleb asuda 

seisukohale, et pakutud säte piiraks riigipeale põhiseadusega antud õigusi ülemääraselt.

Peaministri kui valitsuse juhi seisukoht ei asenda täiel määral teiste valitsuse liikmete võimalikku 

arvamust. Peaministri pädevusi piirab põhiseadusega tagatud Vabariigi Valitsuse kollegiaalne pädevus 

ning ministrite õigus juhtida asjakohaseid ministeeriumeid. Siinkohal on asjakohane tähendada, et PS 

§ 129 kohaselt teeb Riigikogule ettepaneku erakorralise seisukorra välja kuulutamiseks Vabariigi 

Valitsus, mitte peaminister.

Arvestatud. Eelnõusse kavandatakse säte, mille järgi kuuluvad RKNi 

koosseisu Riigikogu esimees, peaminister ja muud isikud, kelle määrab 

Vabariigi President.

Riigikantselei Nõustume ettepanekuga sätestada seaduses kohustus, et erakorralise seisukorra ja

sõjaseisukorra väljakuulutamise ettepaneku tegemise otsustamisel tuleb kokku kutsuda Riigikaitse 

Nõukogu (edaspidi RKN), kus Vabariigi President kuulab ära peaministri kui valitsuse juhi ning Riigikogu 

esimehe kui Riigikogu esindaja seisukoha erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra väljakuulutamise 

kohta. Samasugune kohustus RKN kokku kutsuda tuleb meie hinnangul määrata mobilisatsiooni ja 

demobilisatsiooni väljakuulutamise ettepaneku tegemisel ning sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni 

väljakuulutamisel agressiooni tõttu.

Arvestatud osaliselt. Eelnõus sätestatud, et enne erakorralise seisukorra 

või sõjaseisukorra väljakuulutamise ettepaneku tegemist kutsub 

Vabariigi President kokku Riigikaitse Nõukogu ja kuulab ära Riigikaitse 

Nõukogu liikmete arvamuse. Arvamus kuulatakse ära Riigikaitse 

Nõukogu istungil, mille võib pidada ka sidevahendite teel või muul 

sobival viisil. Riigikaitse Nõukogu arvamust ei ole vaja ära kuulata, kui 

erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra väljakuulutamise ettepanek on 

vaja teha viivitamata.

Riigikantselei Samuti toetame ettepanekut määrata RKNi koosseisu Vabariigi President, Riigikogu esimees ja 

peaminister, kes esindab valitsuse kui terviku seisukohta. Toetame lahendust, mille kohaselt Vabariigi 

President võib peaministri ettepanekul nimetada RKNi liikmeks teisi ministreid. Vabariigi Presidendi 

palvel kaasaks peaminister RKNi töösse valitsusasutuste esindajaid, kes nõustavad RKNi liikmeid 

konkreetsetes riigikaitsega seotud küsimustes.

Võetud teadmiseks ja arvestatud.

Riigikantselei Toetame lähenemist, et valitsuskomisjonide töö tuleb muuta võimalikult paindlikuks ning reguleerida 

nende ülesanded ja töökorraldus seadusest madalama õigusaktiga. Oleme seisukohal, et ei ole õige 

kujundada kriisikomisjoni ümber julgeolekukomisjoni alakomisjoniks, sest nende komisjonide töö 

fookus on erinev (kriisikomisjon koordineerib hädaolukordadeks valmistumist ja kriisireguleerimise 

ülesannete täitmist ning julgeolekukomisjon riigikaitse planeerimise, arendamise ja korraldamisega 

seotud tegevusi).

Võetud teadmiseks ja arvestatud.

4.4 Kriisiolukordade juhtimiskorralduse ning haldussisese ja erasektori koostöö korrastamine



RaM Kontseptsioonis toodud põhimõte riiklike ülesannete delegeerimiseks mh. erasektorile ja 

kolmandatele osapooltele laiendab kriisiolukorras valitsuse käsutuses olevaid ressursse ja nende 

tõhusa kasutamise võimalusi. Toetame täielikult kontseptsioonis välja toodud põhimõtet, et 

ülesannete delegeerimisega peab alati kaasnema ja kaasnebki valitsuse vastutus ja vahetu pidev 

kontroll delegeeritud ülesannete täitmise ja selleks eraldatud vahendite otstarbeka kasutamise üle.

Võetud teadmiseks.

SiM Probleemi 1 lahenduse nr 2 osas märgime, et ebaselgeks jääb, mida mõeldakse „kohaldada 

hädaolukorra lahendamiseks väljakuulutatud eriolukorras hädaolukorra juhtimiskorraldust“ all ehk kes 

on sellise sõnastuse kohaselt olukorra juht – kas asutuse juht või minister. Eriolukorra 

väljakuulutamisel on kaks alternatiivset kriteeriumi – 1) vajalik rakendada eriolukorra 

juhtimiskorraldust või 2) rakendada eriolukorra meetmeid. Hoolimata sellest, et esineda võib vaid üks 

vajadus (nt eriolukorra meetmete rakendamine), toimub automaatselt ka juhtimiskorralduse 

muutmine ning eriolukorra juhiks määratakse minister. Palume kaaluda, kas selline muutus on 

ilmtingimata vajalik või oleks tulevikus võimalik ja asjakohane, et eriolukorra väljakuulutamisel 

antakse senisele hädaolukorra juhile juurde täiendavad õigused, kuid säilitatakse toiminud 

juhtimiskorraldus. Eriolukorra juhiks ei nimetata ministrit, vaid võib nimetada ka senise hädaolukorra 

juhi.

Arvestatud. Eriolukorra juhiks jääks hädaolukorda juhtiv asutus ja tema 

poolt määratud hädaolukorra juht. Ministri tasandi juhtimisest 

eriolukorras loobutakse.

SiM Toetame lahendust, et kaitseolukorda juhib peaminister, mitte valitsus. Samas peaminister ei tohiks 

meie hinnangul muutuda laiapindset riigikaitset korraldavaks operatiivjuhiks, vaid ülesannete jäävuse 

põhimõttest lähtuvalt peaks säilima juhtimiskorraldus peaminister-minister-asutus ja võimalus 

ülesandeid edasi delegeerida. Samas on siin olemuslik probleem. Koondades strateegilis-poliitilise 

juhtimise peaministri juurde tuleb selgelt määratleda RiKS-i tasandil asjakohane juhtimismudel. Kui 

kitsalt sõjalise kaitse operatsiooni eest vastutab Kaitseväe juhataja (vastavat tegevust toetab KaM), 

kitsalt avaliku korra/sisekaitse operatsiooni teostab PPA (vastavat tegevust toetab SiM) ning 

elutähtsaid teenuseid ja valdkondi korraldavad erinevad ministeeriumid (SoM, MKM, RaM, MEM), siis 

selgusetu on, milline on strateegilise tasandi koostöö korraldus ja juhtimine ning millisel viisil see 

peegeldub ministeeriumite, asutuste, regioonide ja KOV-ide tasandil (ehk senini ei ole selge, milline on 

nn korraldav/juhtivasutus ministeeriumite, keskvõimuasutuste ja regionaalsel tasandil).

Käsuliin ja juhtivate asutuste koostöö korraldus peaks selgelt paigas olema ehk peab olema määratud 

juhtiv asutus (kui kasutada HOS-i analoogiat) või täpsustatud senisest selgemalt Riigikantselei (kui 

peaministrit teenindava asutuse) roll. Oleme seisukohal, et valmistumise korraldus (võime- ja 

operatiivplaneerimine, õppused), juhtimiskorraldus (staabid) ja pädevused (käsuliin) tuleks selgemalt 

fikseerida RiKS-i tasandil. 

Arvestatud. Peaministrile jäetud eelnõu kohaselt eelkõige strateegilise 

juhtimise pädevus. Eelnõus sätestatud selgelt kaitseolukorra 

lahendamist juhtiva asutuse pädevus ja volitused (operatiivtasandi 

juhtimine).

KaM Kaitseministeerium nõustub, et kriisiolukordade juhtimiskorraldust tuleb korrastada ning vähendada 

kattuvaid pädevusi. Kontseptsioonis on jõutud järeldusele, et kaitseolukorra ja selle lahendamiseks 

välja kuulutatud erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra lahendamise juhiks oleks peaminister (ka 

kehtiva õiguse kohaselt on erakorralise sisukorra, kõrgendatud kaitsevalmiduse ja sõjaseisukorra 

lahendamise juhiks peaminister (de jure keskne riigikaitse juht). Pädevuse jäävuse põhimõtte kohaselt 

ning riigikaitse ühtse juhtimise tõttu kehtivad riigikaitse juhtimiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse 

seisundis määratud ülesanded ja õigused ka sõjaseisukorra ajal. Eelnevaga seonduvalt tõstatab 

Kaitseministeerium juhtimispädevusi puudutava konkreetse küsimuse, millele regulatsioonide 

väljatöötamisel antud teemaga seonduvalt samuti tähelepanu peaks pöörama. Küsimuseks on, kellelt 

võtab Kaitseväe juhataja vastu korraldusi konkreetse olukorra lahendamiseks (kehtiva õiguse kohaselt 

on jõu kasutamise alustamise otsustamise õigus kaitseministril)?

Antud selgitus. Peaminister võib alati anda Kaitseväe juhatajale 

korraldusi. 

KaM Täiendavalt märgime, et Kaitseministeerium toetab Vabariigi Valitsuse vähendatud kvooruminõude 

kohaldamist ka põhiseaduslikku korda ähvardava ohu korral või muude riigi julgeolekut puudutavate 

oluliste küsimuste korral (lk 58).

Võetud teadmiseks.

KaM Kaitseministeerium nõustub, et halduskoostöö põhimõtete ja valitsusasutuste vastastikkuse 

abistamise põhimõtete üle vaatamisega. Samas peab mistahes koostöö ja abistamine põhinema 

eeldusel, et abivajav asutus on ammendanud või ammendamas oma ressursid või ressursid ei ole 

ülesande täitmiseks piisavad. Kaitseministeerium on seisukohal, et ei tohi luua võimalust olukorra 

tekkeks, kus vastutav asutus ennetustegevust planeerides näeb abiolukordades koheselt ette teiste 

asutuste kaasamist ilma eelnevat ressursihinnangut koostamata.

Arvestatud.



Riigikantselei Toetame ettepanekut korrastada ja ühtlustada kriisiolukordade juhtimiskorraldust ning kõrvaldada 

topeltpädevustest tulenevad vastuolud. Samuti toetame põhimõtet määrata kaitseolukorra 

korraldamiseks ja lahendamiseks väljakuulutatud erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra juhiks 

Vabariigi Valitsus. Valitsusele peab jääma põhiõigusi ja -vabadusi intensiivselt piiravate meetmete 

kehtestamise (kohaldamise otsustamise) ning strateegilispoliitiliste otsuste tegemise pädevus. 

Toetame ka ettepanekut, et valitsus saab samamoodi, nagu riigi julgeolekut ähvardava ohu korral, ka 

põhiseaduslikku korda ähvardava ohu korral

või muude riigi julgeolekut puudutavate oluliste küsimuste korral võtta vastu otsuseid vähendatud 

kvoorumiga, kui see on hädavajalik.

Arvestatud osaliselt. Kaitseolukorra juhiks on eelnõuga määratud 

peaminister. Muus osas arvestatud.

4.5

SiM Probleemi 1 lahenduse nr 1 osas jääb ebaselgeks, milliseid meetmeid saab valitsus rakendada enne 

erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra väljakuulutamist, so mis ikkagi on kõrgendatud ohu 

tõrjumiseks lubatud meetmed?

Antud selgitus.  Eelnõus täpsustatudpiiravate meetmete kohaldamist 

kaitseolukorras sh enne erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra 

väljakuulutamist.

SiM Probleemi 1 lahenduse nr 2 osas oleme seisukohal, et meetmeid tuleb korrastada, et otsest 

dubleerimist ei esineks, kuid KorS on siiski üldseadus ja enamik erikordade meetmeid on võrreldes 

KorS-i meetmetega oluliste erisustega (meetme tingimuste, ulatuse vm osas) ning kõik need erisused 

peavad jääma eriseadustesse.

Antud selgitus. Eriseaduste erisusi ei kaotata. Eriseaduste erisusi 

muudetakse lähtudes KorS meetmete täpsustustest. 

SiM Lisaks eeltoodule palume täiendavalt kaaluda eriolukorras kasutamiseks täiendava meetmena ka 

ostupaanika korral vajalikke piiravaid meetmeid. Ostupaanika laadne olukord võib tekkida elutähtsate 

teenuste katkestusest tingitud hädaolukorras, kuid selle ennetamiseks vajalikke meetmeid võib 

kasutada vaid sõjaseisukorras lähtudes RiKS-i § 20 lõikest 4. Viidatud lõikes nimetatud piirangud on 

eesmärgipärased siis, kui neid rakendatakse ennetavalt ning sõltumata sellest, milline kriisiolukord on 

probleemi tekitanud (tsiviil- või sõjaline kriis).

Antud selgitus. Tegemist on ettevõtlusvabaduse olulise piiranguga, kui 

näha sellised volitused ette rahuajal. PS § 31 kohaselt võib 

ettevõtlusvabadust piirata ja selle õiguse kasutamise tingimused ja kord 

võib olla sätestatud seadusega. Iseküsimus on, millised oleksid need 

elutähtsate teenuste katkestused, mis tooksid kaasa ostupaanika. 

Siseministeeriumil esitada eelnõu kooskõlastamise käigus soovi korral 

meetme sõnastusettepanek koos põhjendustega.

SiM Probleemi 2 lahendusvariandi osas märgime, et õppuste ajal on välja tulnud ka sotsiaalmeedia 

piiramise vajadus. Kas see läheb meetmete alla või ei (nt massimeedia on sees)? Kas on õigus sulgeda 

Interneti välisühendusi? Kas viibimiskeeld hõlmab ka Internetti? Palume neid küsimusi selgitada. 

Märgime, et Siseministeeriumi seisukohalt on oluline, et piirata oleks võimalik ka sotsiaalmeediat ning 

Interneti välisühendusi.

Arvestatud. Eelnõus täpsustatud meedia- ja sideteenuste piiramist.

SiM Probleemi lahendusvariandi osas märgime, et jääb ebaselgeks, millised on need kõrgendatud 

kaitsevalmiduse ajaks ettenähtud võimalused. Kas siin on mõeldud RiKS-i § 15 meetmeid? Palume 

selgitada, millised need meetmed konkreetselt oleksid ja kas meetmed kohalduksid ka erasektorile.

Antud selgitus. Eelnõu § 21-24 sätestatud kaitseolukorras kohaldatavad 

juhtimisvolitused ning 4. ptk põhiõigusi ja -vabadusi piiravad meetmed.

SiM Probleemi lahendusvariantide nr 6 ja 8 osas märgime, et sündmuse korral kehtestatud meetmed ei saa 

reeglina jääda kehtima ka erikordade ajal, küll saab kehtima jätta hädaolukorra ja kaitseolukorra ajal 

kohaldatud meetmed. Juhul, kui esineb vajadus jätta kehtima mõne eriseaduse (nt alkoholiseaduse) 

alusel tavaolukorras kehtestatud järelevalvemeede, saab vastava sätte lisada eriseadusse või teha RiKS-

i viide vastavale eriseadusele. Milline on reaalne vajadus regulatsiooni järele olukorras tavakord vs 

erikord? Oleme seisukohal, et tavaolukorra peaks pigem välistama, sest tavaolukorra meede ei saa 

lõpmatult kehtida, kui see pole seotud erikorraga. Samuti on tavaolukorras kehtestatavad meetmed 

lühiajalised ning vähem piiravamad kui erikordade ajal kehtestatavad meetmed ning juba seetõttu ei 

saaks meie hinnangul tavaolukorras kehtestatud meetmed erikordade ajal edasi kehtida.

Mitte arvestada. Tavaolukorra meetmed saavad kindlasti kehtida ja 

peavadki kehtima kõigis erikordades. Tavaolukorra meetmeid saab 

jätkuvalt kasutada ka erikordades, kui see peaks olema vajalik. 

Erikordades lisandub teatud meetmete korral aga lisavõimalusi nt 

ulatuslikum viibimiskeeld jne. 

SiM Probleemi 5 lahendusvariandi nr 9 osas märgime, et me ei toeta RiKS-i § 20 lõigete 2 ja 3 

(sõjaseisukorras streikide ja avalike kogunemiste korraldamine) muutmist, kuna hübriidohtude 

kontekstis annab selline keelustamise võimalus vajaliku eelise, sest hübriidsõja ja mõjutustegevuse 

kontekstis võib tekkida vajadus avalikke kogunemisi piirata (nt aprillirahutused), seda veel eriti 

sõjaseisukorras.

Võetud teadmiseks. RiKS § 20 lg 2 ja 3 ei kaotata eelnõuga, vaid meedet 

täpsustatakse, et see vastaks õigusselguse ja proportsionaalsuse 

põhimõttele.

SiM Probleemi 6 lahendusvariandi nr 11 osas märgime, et meie hinnangul puudub piisav regulatsioon 

virtuaalmaailma jaoks – ainult viibimiskeelu regulatsiooni täpsustamisest ei piisa. Nt kas saame 

käsitleda Internetti avaliku kohana ja kuidas saab sekkuda sellesse, mis seal levib? Samuti jääb 

kontseptsioonis läbivalt ebaselgeks, mida mõistetakse ohu ennetamise all. Kas selle all on mõeldud 

inspektsioonilist järelevalvet või pigem ohukahtlust? Palume neid küsimusi selgitada.

Probleemi lahendusvariandi nr 12 osas jääb arusaamatuks, millistel juhtudel on vaja vallasasja 

sundvõõrandada. Juhul, kui on mingi valdkond, kus see on vajalik, võiks selle reguleerida eriseaduses, 

mitte KorS-is.

Antud selgitus. Eelnõus ja selle seletuskirjas täpsustatud või selgitatud 

virtuaalmaailmaga seonduvalt meetmete kohaldamist. Asja 

sundvõõrandamine ja sundkasutusse võtmine on vajalik kõigile 

hädaolukorda lahendavatele asutustele, mistõttu on see muutunud 

tavameetmeks, mis peaks olema KorS erimeetmena sätestatud, mitte 

igas eriseaduses eraldi esitatud. Eriseadustega antakse volitused 

kasutada KorS-i asja sundvõõrandamise ja asja sundkasutusse võtmise 

meedet. 

Põhiõigusi ja -vabadusi piiravate meetmete ühtlustamine ning ajakohastamine



SiM Probleemi 7 lahendusvariantide nr 14 ja 15 osas märgime, et eristada võiks põhiseaduslikku korda või 

riigi julgeolekut ohustava ühingu ja sihtasutuse tegevuse lõpetamist ja tegevuse peatamist, samuti 

meetmeid erakondade jt ühingute vahel. Ehk ühingu lõpetamise ja erakondade puhul võiks olla 

rangem regulatsioon ning muudel juhtudel võiks tuua otsustamise Riigikohtult kohtu pädevusse, 

Vabariigi Valitsusest ministri pädevusse ning samuti lühendada tähtaegasid.

Arvestatud.

KaM Kaitseministeerium nõustub üldise järeldusega, et isikute põhiõigusi ja -vabadusi piiravate meetmete 

regulatsioon vajab proportsionaalsuse ja õigusselguse huvides üle vaatamist. Samas jääb 

kontseptsioonis selgusetuks, kuidas kavandatakse eristada erineva intensiivsusega piiravate meetmete 

rakendamise „olukordi“ nn tavaolukorras, st rahuajal (kontseptsioon lähtub eeldusest, et 

kaitsevalmidusastmed kaovad ning uue mõistega tähistatav „kaitseolukord“ eraldi välja kuulutamist ei 

eelda). Kehtiv RiKSi regulatsioon seab piiravate meetmete rakendamise võimalikkuse sõltuvusse 

konkreetsest kaitsevalmidusastmest. Nii on kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal võimalik kasutada RiKSi 

kohaselt füüsilisest isikust isiku suhtes töökohustust ning vähendada ühepoolselt töötajate töötasu ja 

ametnike palka. Selline lahendus on isikute õiguste kaitse tagamise seisukohalt õigusselgem. 

Antud selgitus. Kaitseolukod määratletakse Valitsuse otsusega, misjärel 

saavad asutused ja isikud vastavalt neile antud volitustele rakendada  

kaitseolukorras lubatud meetmeid (eelnõu 4. peatükk). Kaitseolukorras 

säilib täna kõrgendatud kaitsevalmiduse ajaks ettenähtud meetmete 

kohaldamise võimalused.

KaM Ühtlasi juhime tähelepanu, et eksitav on kontseptsioonis esitatud järeldus (lk 66), justkui PS ei 

võimalda rahuajal kohaldada RiKSis ettenähtud töökohustuse rakendamise tagamiseks Eestist 

lahkumise keeldu töö-või teenistussuhtest tuleneva töökohustusega isikule (RiKSi § 15 lg 1). 

Kontseptsioonis viidatud analüüsist ei selgu, mida autor peab rahuajaks. Tähelepanuta on jäetud PSi § 

34, mis lubab seada liikumispiiranguid riigikaitse huvides. Riigikaitseline töökohustus erinevalt 

riigisaladusele juurdepääsu omavatest isikutest ei eelda töökohustuse täitmist igas olukorras, vaid 

juhul kui selleks on põhjendatud alus ehk on välja kuulutatud erikord. Erikorra välja kuulutamine 

eeldab kõigi vajalike ressursside kasutamist ja üheks selleks on ka töötaja täiendav koormamine. Riigist 

lahkumise keelu kehtestamisel peavad valitsusasutused olema valmis ka erandite lubamiseks (nt 

välisriigi kodanike lahkumine kodakondsusjärgsesse riiki, perekondade ühinemine jms).

Antud selgitus. PS § 34 sätestab sedusereservatsiooni 

liikumisvabadusele. Liikumisvabaduse piiramine ei ole samastatav PS § 

35 sätestatud Eestist lahkumise piiramise õigusega. PS § 34 ja 35 

nimetatud õigused on omavahel küll tihedasti seotud, kuid PS §-st 35 

tuleneb spetsiifiliselt, et riik ei tohi üldiselt kehtestada väljasõidukeeldu. 

Isikute liikumisvabaduse piiramise legitiimseks eesmärgiks ei saa olla 

takistada isikute lahkumist riigist. Eelnõus täpsustatud Eestist lahkumise 

piiramise aluseid.

KaM Omaette probleemse teemana on püstitatud sõjaseisukorra aegse streigikeelu näide (lk 68), märkides, 

et RiKSi § 20 lõikes 3 sätestatud piirangu kohaldamine seoses avalikku korda ähvardava ohuga ei ole 

piisav (põhjendus) ning selline ulatuslik keeld võib riivata PSi §-s 11 2. lauses sätestatut (piirangud ei 

tohi moonutada põhiõiguse olemust). Muu hulgas viitame, et ka avaliku teenistuse seaduses (§ 59 lg 

1) on lakooniliselt märgitud „ametnik ei tohi streikida“ ilma, et sellise ulatusliku keelu eesmärke 

seaduses välja oleks toodud.

Võetud teadmiseks. Seletuskirjas avatud streigikeelu sätte muudatuse 

sisu ja põhjendused. 

Riigikohus Siiski tuleb hoolikalt läbi kaaluda kaitseolukorras ilma erikorda välja kuulutamata ette nähtavad 

täiendavad võimalused põhiõiguste piiramiseks ning tavapärasest oluliselt erinevad pädevused, nt 

peaministri pädevus anda haldusakte ja peatada teiste haldusorganite antud haldusaktide ja määruste 

kehtivust. Põhiseaduse (PS) §-des 128 ja 129 ette nähtud erikordade formaalse välja kuulutamise 

mehhanism täidab kaht erinevat eesmärki. Esmalt annab see selguse, et tegemist on tavapärasest 

erineva olukorraga, kus on lubatud põhiõigusi tavapärasest enam piirata. Teisalt kaitseb see ka 

kodanikku riigivõimu omavoli eest, kuna tegemist on kõrge lävendiga poliitilise otsusega, mida ei saa 

teha kergekäeliselt. Kuigi PS ei keela teatavat põhiõiguste täiendavat riivamist ilma erikorda välja 

kuulutamata, kui see on avaliku korra ja riigi julgeoleku tagamiseks vajalik, tuleks üldjuhul vältida 

erikorrale iseloomulike meetmete kehtestamist ilma erikorda välja kuulutamata. Praegu saab 

kontseptsioonile ette heita täiendavate põhiõiguste piiramise võimaluste kuritarvitamise ohu 

analüüsimata jätmist. Kaitseseisukorra katkematu kehtimine mõnes Eesti piirkonnas ning korduv 

üleriigiline kehtestamine aastatel 1920–1940, sealhulgas pärast 1934. a sündmusi, viitab sellele, et 

tegemist ei ole teoreetilise ohuga. Seetõttu oleks soovitav, et vastupidiselt kontseptsioonis välja 

toodule nähtaks põhiõigusi enam piiravate meetmete eeltingimusena ette erikorra olemasolu.

Mitte arvestatud. Kehtiva riigikaitseseaduse § 17 lg 3 teise lause 

kohaselt riigikaitseülesandeid täitma ning piiravaid meetmeid määrama 

ja kohaldama võib asuda juba sõjaseisukorra väljakuulutamise 

ettepaneku järel, kui see on vältimatult vajalik riigi julgeolekut 

ähvardava ohu kiireks ennetamiseks või tõrjumiseks. Ajal, kui Riigikogu 

arutab sõjaseisukorra väljakuulutamist, ei peatata sõjaseisukorra ajaks 

ette nähtud riigikaitseülesannete täitmist ja piiravate meetmete 

kohaldamist. Lähtuvalt erakorralise seisukorra seaduse integreerimisest 

riigikaitseseadusesse ning olukordades koheldatavate meetmete 

ühtlustamisega nähakse eelnõus sarnane säte ette ka erakorralise 

seisukorra ajaks. 



Riigikohus Riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsiooni eelnõu leheküljel 71 märgitakse, et erakorralise 

seisukorra või sõjaseisukorra ajal võib põhiseaduslikule korrale vahetu ohu ilmnemisel olla vaja 

lõpetada nii ohtliku erakonna kui ka muu ühingu või sihtasutuse tegevus viivitamata ning rakendada 

tõhusaid haldussunni meetmeid sellise ühingu või sihtasutuse tegevuse faktilise jätkamise vastu, kuid 

sellised mõjusad meetmed praegu puuduvad. Eelnõu leheküljel 78 tehakse ettepanek sätestada 

riigikaitseseaduses eeltoodut arvestades, et kaitseolukorra lahendamiseks väljakuulutatud erakorralise 

seisukorra ja sõjaseisukorra ajal võib osaliselt või täielikult peatada või lõpetada mittetulundusühingu 

või sihtasutuse tegevuse, kui see ohustab, võib takistada või takistab riigi julgeolekut või 

põhiseaduslikku korda ähvardava ohu tõrjumist. Sihtasutuste, mittetulundusühingute ja nende liitude, 

sealhulgas erakondade ning töötajate ja tööandjate ühingute tegevuse peatamise või lõpetamise 

otsustab Riigikohus Vabariigi Valitsuse taotlusel kolme päeva jooksul taotluse saabumisest arvates. 

Riigikohus märgib, et eeltoodud muudatuse tegemisel vajab kaalumist ka põhiseaduslikkuse 

järelevalve kohtumenetluse seaduse (PSJKS) täiendamine. PSJKS § 32 lg 1 kohaselt võib Vabariigi 

Valitsus esitada Riigikohtule taotluse lõpetada Eesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele 

suunatud tegevuse või eesmärkidega erakonna tegevus. Seega ei reguleeri praegune seadus Riigikohtu 

pädevust otsustada muude mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevuse lõpetamise üle. PSJKS § 32 

lg-s 1 märgitud taotluse üle otsustamise korra kohta sätestab kehtiv PSJKS § 34, et taotlus 

lahendatakse viivitamata pärast nõuetekohase taotluse saamist.

Arvestatud.

Vabariigi 

Presidendi 

Kantselei

Nõustuda ei saa kontseptsiooni lk-l 66 toodud väitega, et erikorra puhul on „kehtiv 

proportsionaalsusnõue erinev“. Erakorralise või sõjaseisukorra ajal võib oht riigi julgeolekule ja 

põhiseaduslikule korrale nõuda ulatuslikumat isikute õiguste ja vabaduste piiramist, milleks annab 

õiguse ka põhiseadus (vt ka PS § 130). Ka riikliku erikorra ajal kehtestatud piiravad meetmed peavad 

aga olema sobivad, vajalikud ja mõõdukad kitsamas mõttes, ehk proportsionaalsed. Seda kinnitab 

rahvusvaheline kohtupraktika. Riigikaitse proportsionaalsuses väljendub põhimõte, et õigusi tohib 

piirata vastavuses riigivastase agressiooni ohutasandiga.

Võetud teamdiseks ja arvestatud.

Riigikantselei Toetame põhimõtet, et korrakaitseseaduse ja eriseaduste alusel kehtestatud

korrakaitsemeetmed kehtivad edasi ka erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal. Toetame 

ettepanekut võimaldada kaitseolukorra lahendamiseks piiravaid meetmeid, mida kehtiva RiKSi 

kohaselt saab kasutada kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal.

Võetud teadmiseks ja arvestatud.

RIA Kontseptsiooniga kavandatakse ajakohastada ning ühtlustada põhiõigusi ja -vabadusi piiravaid 

meetmeid ning täpsustada uudsete tehnoloogiliste vahendite kasutamise võimaluste tõttu KorS-s 

sätestatud erimeetmeid. Nõustume igati kontseptsioonis toodud probleemiga, et KorS-is kehtestatud 

piiravate meetmete koosseisud ei arvesta uudsete julgeolekuohtude ega praktiliste vajadustega, kuid 

kuivõrd muudatused võivad mõjutada ka Riigi Infosüsteemi Ametit, siis palume meid eelnõu 

väljatöötamisse kaasata.

Võetud teamdiseks.

4.6

SiM Probleemi 3 lahendusvariandi nr 7 osas toetame põhivarianti – muuta seaduse sätteid, mis 

reguleerivad erikorra väljakuulutamist, siseaktide ja haldusaktide andmist selliselt, et alusnormis oleks 

selgelt määratud, mis liiki õigusaktiga on tegemist (reguleerida minimaalselt, millises osas on tegemist 

haldusaktiga).

Avestatud. 

SiM Probleemi 3 lahendusvariandi nr 11 osas märgime, et kaitseolukorras ei ole võimalik panustada 

ressurssi haldusakti põhjalikule põhjendamisele. Pigem tuleks eelistada lahendust, kus üldised 

põhjendused esitatakse erikorra lahendamiseks antavas haldusaktis ning selle alusel antavat 

haldusakti põhjendatakse tagantjärele (vaidluse korral), st sisuliselt esitatakse üksnes haldusakti 

resolutiivosa, nagu näeb ette lahendusvariant nr 16 – täiendada RiKS-i haldusakti resolutsiooniga 

vormistamise võimalusega. Haldusakti vormistamine resolutsioonina ei ole spetsiifiliselt kriisi või 

erikorra menetluse küsimus, vaid seda on võimalik kohaldada haldusmenetluses ka tavakorra ajal või 

edasilükkamatu tegutsemise vajaduse korral erikorda välja kuulutamata, kuid on eriti oluline 

kaitseolukorra ja selle lahendamiseks väljakuulutatud erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra ajal, kui 

kirjaliku vormi nõuet on vaja täita võimalikult lihtsalt ja kiiresti.

Arvestatud. Eelnõus nähakse ette eelkõige need asjaolud ja tingimused, 

millal haldusakti võib anda ilma põhjendusteta või resolutsioonina 

menetlusdokumendil. See tagab, et kirjaliku haldusakti andmise nõuet 

on võimalik täita ilma ülemäärase ajakuluta. Selgitame, et haldusakti 

andmisel resolutsioonina ei pea õiguslik ega faktiline alus puuduma, 

vaid et need esitatakse lühidalt.  

KaM Kaitseministeerium toetab ettepanekut haldusmenetluse erisuste ettenägemiseks kriisiolukordade 

lahendamisel, mis tagaksid tõhusa ja kiire menetluse. Meie hinnangul on kontseptsioonis õigesti välja 

toodud (lk 96), et mitmete puuduste ja vastuolude lahendamine on põhimõtteliselt võimalik 

õigusnorme (eesmärgipäraselt) tõlgendades, analoogiat kohaldades ja kollisioonireegleid arvestades. 

Praktika näitel ei pea paika kontseptsioonis esitatud väide, et võimalik ei ole õigusakti muutmise 

otsuseid kiiresti vastu võtta. Kokkuvõtteks leiame, et kavandatavate muudatuste väljatöötamisel 

tuleks omakorda vältida ülereguleerimist.

Võetud teadmiseks ja arvestatud. Eelnõus ei ole eraldi reguleeritud 

õigustloovate aktide (üldaktide) ettevalmistamise ega kooskõlastamise 

erisusi, vaid enamus erisusi kiireks menetlemiseks on tuletatavad õiguse 

tõlgendamise teel  või ei tekita need probleeme. Vajalikud regulatsiooni 

erisused õigusakti vastuvõtmiseks on võimalikult suures osas ühendatud 

kehtivas õiguses olemasolevate erisustega. 

Kriisiolukordades korralduste, otsuste, internsete ja eksternsete õigusaktide andmine, sealhulgas menetlus- ja vorminõuete erisused



Vabariigi 

Presidendi 

Kantselei

Nõustuda tuleb kontseptsiooni seisukohaga, et haldusmenetluses on ebaselgusi, mis võivad viia 

selleni, et puudutatud isik jääb asjakohase õiguskaitseta. Käsitletud probleemide enamik puudutab 

haldusõigust laiemas mõttes, mistõttu on neid asjakohane käsitleda mitte kitsalt riigikaitse võtmes, 

vaid haldusõiguse küsimustena laiemalt. Õigusselgust ja –kindlust aitab tagada regulatsioon mis 

arvestab õigussüsteemiga tervikuna ja ei piirdu täiendavate erandite kehtestamisega.

Võetud teadmiseks. Eelnõu koostamisel välditakse selliste 

haldusmenetluse erisuste reguleerimist, mis puudutavad haldusõigust 

üldiselt ning mis ei ole riigikaitse seisukohalt vältimatud. Eelnõus on 

nähtud ette erisused, mis lähtuvad väga kitsalt riigikaitse seisukohast, 

ning rakendussätetes on nähtud ette minimaalsed muudatused 

haldusmenetlust ja korrakaitset reguleerivates üldistes õigusaktides. 

Vabariigi 

Presidendi 

Kantselei

Küsitav on kontseptsioonis avaldatud seisukoht, et Riigikogu otsus erikorra väljakuulutamise kohta 

kujutab endast haldusakti. Erikorra väljakuulutamise puhul on tegemist Riigikogu otsusega, mille 

menetlust reguleerib Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 118 ja vaidlustamist põhiseaduslikkuse 

järelevalve kohtumenetluse seaduse § 2 p 3.

Arvestatud. Eelnõu käsitletakse erakorralise seisukorra, sõjaseisukorra, 

mobilisatisooni ja demobilisatsiooni ning  Eesti Vabariigi territooriumil 

korraldataval rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemiseks välisriigi 

relvajõududele riigis viibimise loa andmise otsust kui põhiseaduslike 

institutsioonide akte, mis reguleerivad põhiseaduslikke küsimusi. 

Eelnõus on kavas selgelt välistada selliste otsuste eraldi vaidlustamine 

ning allutada need õiguskantsleri ja Riigkohtu järelevalvele.

4.7.

SiM

Probleemi 5 lahendusvariantide nr 9 ja 10 osas märgime, et oleme nõus, et riigikaitseks vajalike 

vahendite ülevaade ja arvestus võiks olla ühes kohas, kuid märgime, et tegemist saab olla vaid 

planeerimise vahendiga. Reaalses olukorras ei ole mõeldav registri kaudu tegutsemine ja varade 

kasutusele võtmine. 

Ebaselgeks jääb ka, mida tähendab Kaitseressursside Ameti koordineeriv roll. Oleme seisukohal, et 

asutusele peab jääma õigus ise varasid kasutusele võtta või võõrandada. Sündmuspaigal tegutsev 

ametnik ei pea teadma, kas vara on registris või ei.

Antud selgitus. Nõustume, et TTR on planeerimise vahend.  KRA 

koordineeriv roll seisneb formaalselt TTR vastutavaks töötlejaks 

olemises, samal ajal kui PPA ja PÄ on täieõiguslikud volitatud töötlejad, 

ilma üldise registri administreerimise ja asendamise kohustuseta, mis on 

kõigi riiklike registrite puhul ühe haldusorgani vastutada.

SiM

Probleemi 6 lahendusvariandi nr 12 osas märgime, et võimalik regulatsioon peab võimaldama siiski 

paindlikkust. Nimelt võiks olla kasvõi lühiajaliselt võimalik võtta sundkasutusse või sundvõõrandada ka 

põllumajanduslikus ettevõttes kasutatavat vara (nt traktorid) või võtta kinnisasja sundkasutusse (nt 

maa-aluse parkla kasutamine varjendina). Samuti, kuna elutähtsa teenuse osutajaks on erasektor ning 

kui ettevõte ei suuda toimepidevust tagada ja teenuse osutamisega jätkata nt töötajate lahkumise 

tõttu, siis võiks see olla ka üks põhjus sundkasutuseks või sundvõõrandamiseks – nt riik tagab sellises 

olukorras toimepidevuse jätkamise või teenuse osutamise. Samuti peaks sundkasutuse jms 

koormatiste kõrval olema selgelt võimaldatud ka juba seatud koormatiste, servituutide eemaldamine.

Arvestatud.  Põllumajandusliku vara välistus on eelnõust välja jäetud.  

Seatud koormatiste juriidiline eraldi eemaldamine ei ole vajalik, kuna 

sundkasutus ja sundvõõrandamine hõlmab igasugust omandi piirangut, 

sealhulgas ka selle äravõtmist seniselt valdajalt, kes ei pruugi olla 

omanik.

KaM

Kaitseministeerium nõustub vajadusega muuta võimalike kriisiolukordadega

kiireks ja tõhusaks toimetulekuks sundkoormiste süsteemi. Sundkoormised ei peaks olema

seotud kõrgendatud kaitsevalmidusega ning neid peaks saama rakendada teatud tingimustel juba

üldise kaitsevalmiduse ajal.

Arvestatud.

KaM Kaitseministeerium toetab koormiste panemise põhimõtete ühtlustamist. Ühtlustamise eesmärki 

silmas pidades teeme ettepaneku muuta senist riigikaitseliste sundkoormiste määramise põhimõtteid. 

Tänane süsteem, kus sundkoormiste määramine toimub pika haldusmenetluse käigus, on vananenud 

ja ei võimalda operatiivset lähenemist vajaduse tekkimisel (seotud meie ettepanekuga nr 1 - viia RiKSi 

sisse põhimõtteline muudatus, mis võimaldaks sundkoormisi rakendada üldise kaitsevalmiduse faasis). 

Seetõttu peaks ka sõjalise kaitse jaoks korraldatavad koormised põhinema sarnaselt KoRSis toodule 

vajaduse põhiselt.

Arvestatud.

KaM Nõustume arvamusega, et segaduse vältimiseks on vaja keskset arvestussüsteemi, milles on võimalik 

pidada arvestust nii lühiajaliste kui ka pikaajaliste (planeeritavate) vajaduste üle. Kaitseministeerium 

toetab arvestuse pidamiseks keskse ametiasutuse ideed, tingimusel, et ametiasutuse rahastamisel 

osalevad kõik teenust kasutavad ministeeriumid.

Toetame seisukohta, et riigikaitseks vajalikud vahendid tuleb tagada koos tsiviiltoetusega. 

Võetud teadmiseks. TTR arenduste rahastamine on eelnõu järgi 

planeeritud KaM valitsemisala eelarvesse. Teiste asutuste spetsiifilistest 

vajadustest lähtuvad arenduskulud tuleb kanda vastavatel 

ministeeriumitel (vt seletuskirja kulude osa).

KaM Kaitseministeerium ei nõustu järeldusega, mille kohaselt RiKSis ettenähtud töökohustus on kohaldatav 

vaid sõjalise kaitse korraldamise huvides. RiKSi § 44 lõike 5 kohaselt on sundtöökohustus ühekordne 

töö- või teenistussuhteväline ametiasutuse avaliku võimu teostamise toetamine kõrgendatud 

kaitsevalmiduse või sõjaseisukorra ajal. Seega on sundtöökohustus rakendatav ka mittesõjalise kaitse 

raames näiteks avalike teede sõidetavuse tagamiseks, hädaabitöödeks, ulatusliku evakuatsiooni 

toetamiseks jne. Kaitseministeerium ei toeta RiKSi töökohustuse sätete muutmist, et töökohustust 

oleks võimalik rakendada vaid sõjalise kaitse ja selle ettevalmistamise huvides. Kaitseministeerium 

peab vajalikuks, et töökohustust saaks jätkuvalt rakendada riigikaitselistel eesmärkidel. 

Kontseptsioonis toodud lähenemine ei võimalda laiemat tegutsemist. Näiteks saaks Päästeamet 

kohustada isikut osalema päästetööl, kuid ei saa kohustada isikut tegema ennetavaid tegevusi (nt varu 

ja isikute ohustusse kohta transportimisel).

Arvestatud. Eelnõu kohaselt on töökohustus kohaldatav kaitseolukorra 

lahendamise ajal riigikaitseülesande täitmiseks või selle toetamiseks.  

Töökohustust saab seega määrata nii sõjalise kaitse korraldamise 

huvides kui ka mittesõjalise kaitse raames.

Koormiste määramine ja täitmine



KaM Kaitseministeerium ei nõustu, et mõiste sundtöökohustus võib luua ekslikult vastuolu EIÕKi artikliga 4, 

mis keelab sunniviisilise töökohustuse. Kaitseministeeriumi hinnangul ei keela EIÕK isikult 

kohustuslikku ja riikliku sunniga tagatud töö tegemise nõudmist, kui tegemist on:

a) tööga, mida harilikult vastavalt konventsiooni artikli 5 sätetele nõutakse kinnipidamisel või selliselt 

kinnipidamiselt tingimisi vabastamise korral;

b) sõjalist laadi teenistuste või kohustusliku sõjaväeteenistuse asendusteenistusega süümelistel 

kaalutlustel riikides, kus seda kasutatakse;

c) teenistusega, mida nõutakse elu või ühiskonna heaolu ohustavate eriolukordade või õnnetuste 

korral;

d) töö või teenistusega tavalise kodanikukohustuse osana.

Võetud teadmiseks. Eelnõus on sundtöökohustuse mõiste asendatud 

ühekordse töökohustuse mõistega.  Kohustuse sisu ei ole muutunud.

KaM Pakutud mõiste kodanikukohustus on mitmeti mõistetav. Nii on kodanikul kohustus hoolitseda abi 

vajava pereliikme eest, alaealisel lapsel on koolikohustus, Eesti kodaniku kohus on olla ustav 

põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust ning igaüks on kohustatud säästma elu- ja 

looduskeskkonda. RiKSis kasutatav sundtöökohustus hõlmab ka tegevusi, mida isikult nõutakse 

teenistusega, mida nõutakse elu või ühiskonna heaolu ohustavate eriolukordade või õnnetuste korral. 

EIÕK eristab nimetatud tegevuse kodanikukohustusest. Seega leiame, et pakutu pigem kitsendab 

mõistet ja ei ole oma olemuselt sobiv riigikaitseülesannete täitmise tagamiseks.

Arvestatud. Eelnõus kasutatakse sundtöökohustuse mõiste asemel 

ühekordse töökohustuse mõistet.

Riigikantselei Nõustume ettepanekuga sätestada RiKSis isikutele riigikaitseliste kohustuste panemise üldpõhimõtted 

ning reguleerida RiKSis asja sundkasutusse andmine, asja sundvõõrandamine ning töökohustus kui 

riigikaitselised kohustused. Teeme ettepaneku anda valitsusele õigus otsustada, kes on riigikaitseliste 

kohustuste määramiseks ja kohaldamiseks pädevad asutused. Eesmärk on tagada piiratud ressursside 

korral varade ja isikute mõistlik ning eesmärgipärane koormamine. Oluline on tagada, et 

riigikaitseülesande täitjal on ülesande täitmiseks vajalik volitus koormata isikuid ja varasid.

Arvestatud osaliselt. Eelnõus on sätestatud, et lisaks Kaitseväele ja 

Kaitseressursside Ametile on Vabariigi Valitsusel õigus anda asja 

sundkasutusse võtmise ja sundvõõrandamise volitus teistele asutustele. 

Ühekordse riigikaitseülesande saab anda kaitseolukorra juht või 

kaitseolukorra lahendamist juhtiv asutus. Ühekordse töökohustuse saab 

isikule anda sarnaselt kehtivale RiKSile valitsusasutus või KOV üksuse 

ametiasutus  või tema volitatud isik.

4.8

SiM

Üldmärkusena peame vajalikuks rõhutada, et kindlasti peaks säilima tänane võimalus Kaitseväge ja 

Kaitseliitu kaasata KorS-i alusel. Oleme seisukohal, et Kaitseväge ja Kaitseliitu peab saama kaasata 

vastavalt sündmusele ning koos vastava varustusega, mis on vajalik sündmuse lahendamiseks. Selles 

osas toetame regulatsiooni üle vaatamist ja vajadusel täpsustamist (sh et oleks hõlmatud ka 

karistusseadustiku §-ga 237 külgnevad kuriteod).

Võetud teadmiseks.

SiM

Probleemi 1 lahendusvariandi nr 1 osas märgime, et meie hinnangul on vaja selgelt reguleerida 

kaitseväelaste ja kaitseliitlaste kaasamise korral vastutus kahju tekkimise korral – kas see, kes kaasab, 

vastutab või vastutab kaasatav oma tegevuse eest.

Arvestatud. Eelnõuga täiendatakse halduskoostöö seadust peatükiga, 

milles esitatakse haldusorganite vahelise kaasamise üldnormid. Muu 

hulgas sätestatakse, et kaasatav haldusorgan allub kaasavale 

haldusorganile, kes jääb haldusülesande täitmise eest õiguslikult 

vastutavaks. KorSi sätetega täpsustatakse, et Kaitseväe ja Kaitseliidu 

kaasamisega kaasnevate kulude hüvitamise kord sätestatakse Vabariigi 

Valitsuse määrusega.

SiM

Probleemi 1 lahendusvariandi nr 3 osas märgime, et Kaitseväge ja Kaitseliitu peaks saama kaasata ka 

põhiseaduslikku korda ähvardava ohu ennetamisel. Samuti tähendab muudatus ErSS-i asemel RiKS-i 

muutmist, kuna kontseptsiooni järgi hõlmatakse ErSS tulevikus RiKS-i.

Arvestatud. Eelnõu järgi saab Kaitseväge ja Kaitseliitu kaasata muu 

hulgas riigivastaste, avaliku rahu vastaste ning üldohtlike süütegude 

toimepanemise ohu ennetamisse, väljaselgitamisse, tõrjumisse ja 

korrarikkumise kõrvaldamisse. Loetletud tunnustele vastavate 

SiM

Probleemi 1 lahendusvariandi nr 5 osas märgime, et kaasamise regulatsioon peab hõlmama ka 

Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamist elanikkonna kaitsesse (nt toiduabi jagamisse, silla jmt kriitilise 

infrastruktuuri taastamisse). Palume sellega regulatsiooni koostamisel arvestada.

Arvestatud. Eelnõu järgi on võimalik Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamine 

muuhulgas otsingu- ja päästetööde ning eriolukorra tööde tegemisse. 

Hädaolukorra seaduse järgi loetakse eriolukorra töödeks töid eriolukorra 

SiM

Probleemi 2 lahendusvariandi nr 2 osas märgime, et siseministril peaks oleks võimalus, kui 

ametkondlikul tasemel Kaitsevägi või Kaitseliit ei nõustu kaasamisega (ilma vahetu sunni õiguseta), 

esitada vastav taotlus Vabariigi Valitsusele, kes teeb lõpliku otsuse kaasamise kohta. Palume sellega 

regulatsiooni koostamisel arvestada.

Antud selgitus. Siseministril on alati õigus pöörduda Vabariigi Valitsuse 

poole, vastav õigus ei vaja eraldi sätestamist seaduses. Vabariigi 

Valitsuse seaduse § 49 lõike 2 ja § 101 lõike 3 järgi lahendab Vabariigi 

Valitsus erinevate ministrite ja nende valitsemisaladesse kuuluvate 

riigiasutuste vaidlused juhul, kui omavahelist kokkulepet ei saavutata.

SiM

Probleemi 2 lahendusvariandi nr 3 osas märgime, et Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamine koos vahetu 

sunni kohaldamise rakendamisega peaks olema võimalikult kiire, mistõttu on küsitav, miks on vajalik 

sellele küsida kaitseministri kooskõlastust. Palume jätta kaitseministri kooskõlastus välja, kuna 

kaitseminister on samuti Vabariigi Valitsuse liige ja saab oma eriarvamuse esitada Vabariigi Valitsuse 

istungil.

Mitte arvestatud. Eelnõus ei kavatseta reguleerida eraldi 

kooskõlastusprotsessi, kuid tuleb arvestada, et igal juhul kohaldub VV 

reglemendi § 6 lõige 1, mille järgi tuleb enne õigusakti eelnõu esitamist 

Vabariigi Valitsusele see kooskõlastada teiste ministeeriumidega, kui 

neile on eelnõus ette nähtud kohustusi või kui esitatav eelnõu puudutab 

nende valitsemisala või ülesandeid.

SiM

Probleemi 2 lahendusvariandi nr 4 osas märgime, et:

1) Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamise protsess peaks olema võimalikult kiire ning seetõttu tuleks jätta 

ära nende kaasamise heakskiidu küsimine presidendilt;

2) Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamiseks tuleks kaitseministri seisukohad ära kuulata, aga tema nõusolek 

või mittenõusolek ei tohiks olla siduv ja veto-õigusega. Siseministrile tuleb anda võimalus esitada 

Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamise taotlus Vabariigi Valitsusele juhul, kui ametkondlikul tasandil 

Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamises kokkulepet ei leita.

Arvestatud osaliselt. Vabariigi Presidendi kui riigikaitse kõrgeima juhi 

roll on kõnealusel juhul tasakaalustav. Eelnõu kontseptsiooni 

koostamisel ja kooskõlastamisel ei ole leitud ametkondlikku konsensust 

presidendi kõnealustest otsustest kõrvale jätmiseks. Seetõttu 

säilitatakse eelnõus presidendi osalus, kuid kaalutakse võimalust jätta 

see senisest paindlikumaks (presidenti teavitatakse VV otsusest 

viivitamata ning ta saab VV otsust muuta või kehtetuks tunnistada). 

Teise ettepaneku osas vt eelmist vastust.

Kaitseväe ja Kaitseliidu ning välisriigi relvajõudude kaasamine avaliku korra ja põhiseadusliku korra kaitsesse



SiM

Probleemi 3 lahendusvariantide nr 1 ja 2 osas märgime, et Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamise 

lõpetamise otsuse võiks teha Vabariigi Valitsus kas siseministri või kaitseministri taotluse alusel. See 

aitaks vältida olukorda, kus ohu tõrjumiseks vajalikud tegevused on ennekõike sisekaitselist laadi, aga 

Kaitseministeeriumi haldusala võib hakata nö igaks juhuks hoidma Kaitseväge ja Kaitseliitu reservis. 

Arvestades, et esmatasandi kaasamiste korral ei ole üldreeglina tegemist olukorraga, kus Kaitseväel või 

Kaitseliidul oleks vajalik samaaegselt teha aktiivseid ettevalmistusi riigi sõjaliseks kaitseks, siis ei ole 

põhjendatud juba kaasatud ressursi ennetähtaegne tagasi kutsumine, välja arvatud juhul, kui see on 

riigi julgeoleku seisukohast vajalik.

Arvestatud osaliselt. Eelnõu järgi teeb kaasamise lõpetamise otsuse 

sama organ, kes otsustas kaasamise. Nn esmatasandi ehk vahetu sunni 

kohaldamise õiguseta kaasamise korral kaasamise lõpetamise VV 

tasandile viimine ei ole täitevvõimu toimimise põhimõtteid arvestades 

mõistlik ega kõnealuse märkuse puhul ka põhjendatud.

SiM

Probleemi 5 lahendusvariandi osas märgime, et selline välistus on ebavajalik (tegemist on 

ülereguleerimisega). KorS-i § 16 lõike 1 kohaldamise kaitseväelaste ja kaitseliitlaste suhtes välistab §-

des 16-1 ja 16-2 sätestatud erikord. Kas selle välistuse mõte on see, et kaitseväelasi ja Kaitseliidu 

liikmeid ei peaks olema võimalik kaasata ka eraisikuna? Märgime, et kui inimene teenib riiki, siis teda 

ei peaks saama vaid KorS-i § 16 alusel kaasata ning selliselt peaks selle tegema üldisemalt kõigile, 

mitte kehtestada erisust üksnes Kaitseväe suhtes.

Arvestatud osaliselt. Kehtivast KorSist ei nähtu piisavalt selgelt, et KorSi 

§ 16 kohaldamine teenistuskohustust täitva Kaitseliidu liikme või 

teenistusülesannet täitva kaitseväelase suhtes on välistatud. Muu hulgas 

ei taga seda ka KorS § 16 lõike 1 punkt 4, mille järgi ei või kaasamine olla 

ega ole vastuolus kaasatava isiku muude seadusest tulenevate 

kohustustega. Eelnõu järgi muudetakse ka KorS § 16 ning sätestatakse 

füüsilise isiku kaasamine korrakaitseülesannete täitmisess. Isikut ei või 

kaasata korrakaitsesse, kui ta täidab muud seadusest tulenevat 

kohustust.

SiM

Probleemi 7 lahendusvariandi nr 1 osas märgime, et muudatuse kohaselt saaksid Kaitseväe ja 

Kaitseliidu tegevliikmed erimeetmete kohaldamise õiguse, aga samas kohaldaks kaitseväelane või 

Kaitseliidu liige neid korrakaitseametniku korraldusel. Ebaselgeks jääb, kas Kaitseväe ja Kaitseliidu 

tegevliige saab siis iseseisva erimeetme kohaldamise õiguse või tähendab see korrakaitseametnikule 

vastutuse panemist. Kuna erimeetme kohaldamise pädevuse andmine eeldab vabatahtlikega 

samaväärse koolituse läbimist, siis peaks meetme kohaldamine olema kaitseväelase enda nimel ja 

vastutusel.

Antud selgitus. Eelnõu järgi jäävad kaasatud kaitseväelased ja Kaitseliidu 

tegevliikmed alluma korrakaitseorganile ning kohaldavad erimeetmeid 

korrakaitseorgani korraldusel. Kaitseväelase iseseisval vastutusel 

erimeetmete kohaldamine ei saa olla samaväärne vabatahtlikega, sest 

on seotud suurema ohu ja riskiga (kaasatud isikud on lisaks kõnealusele 

korrakaitselisele väljaõppele läbinud regulaarselt ka sõjaväelise 

väljaõppe, mille käigus omandatud jõu kasutamise oskused ja 

põhimõtted, sh arusaam proportsionaalsusest, erinevad oluliselt jõu 

kasutamisest korrakaitselisel eesmärgil).

SiM

Probleemi 7 lahendusvariandi nr 2 osas märgime, et lahendamist vajab ka küsimus, kes peab riigis 

andmebaasi vajaliku väljaõppega kaitseväelastest ja kaitseliitlastest. Siseministeerium pakub 

lahendusena, et vastav ülevaade peaks olema Kaitseressursside Ametil.

Võetud teadmiseks ja antud selgitus. Väljaõppega isikute üle arvestuse 

pidamine on seaduse rakendamise küsimus, mida saab tõenäoliselt 

lahendada määruste või praktika muutmisega. Seetõttu ei ole plaanis 

seda teemat käsitleda seaduseelnõus. Seni on Kaitseressursside Ameti 

SiM

Probleemi 8 lahendusvariandi nr 1 osas märgime, et kaasamine võiks vajadusel olla võimalik ka siis, kui 

kaasatavatele alles viiakse vajalik väljaõpe läbi vahetult enne ülesande täitmisele asumist. Arvestama 

peab kaitseväe erisusi näiteks erioperatsioonide väejuhatuse kaasamisel – neile ei peaks laienema 

baasväljaõppe kohustus, vaid olema erisus väljaõppe osas.

Arvestatud osaliselt. Baasväljaõpe, mis hõlmab esmaseid oskusi ja 

teadmisi ülesande täitmiseks, peab olema läbitud selleks hetkeks, kui 

isik kaasatakse. Ilma asjaomast koolitust läbimata võib isik riiklikus 

järelevalves osaledes tekitada kahju nii endale kui teistele. Seaduseelnõu 

järgi võib kaasata isiku, kui ta on läbinud väljaõppe, mille käigus 

omandanud konkreetse ülesande täitmiseks vajalikud teadmised, 

oskused ja hoiakud. Täpsemalt reguleeritakse väljaõpet ja selle 

õpiväljundeid rakendusaktis, mille koostamisel saab teha täpsemaid 

ettepanekuid erandite kehtestamiseks, mis jäävad seaduses antud 

põhimõtte piiresse. Ka nt erioperatsioonide väejuhatuse kaasamisel 

peab olema kindlus, et kaasatavad kaitseväelased on omandanud 

arusaama ja oskuse kohaldada vahetut sundi KorSis sätestatud 

proportsionaalsusnõudest lähtudes.

SiM

Probleemi 9 lahendusvariandi nr 1 osas märgime, et oluline on lahendada keele ja tõlkimise küsimus, 

st kuidas võõrkeelne isik suudab eesti elaniku suhtes täita selgitamis-, põhjendamis- ja 

dokumenteerimiskohustusi. Kuna igale välisriigi sõdurile ei ole võimalik anda kaasa tõlki, tuleb 

eelistada lahendusena nende kaasamist iseseisvat pädevust andmata.

Antud selgitus. Välisriigi relvajõud kaasatakse ilma iseseisva meetmete 

kohaldamise pädevuseta.

SiM

Probleemi 9 lahendusvariandi nr 3 osas märgime, et kuna võõrkeelne sõdur ei pruugi situatsioonist 

õigesti aru saada, peab vahetu sunni kohaldamisse kaasamine toimuma üksnes korrakaitseorgani 

otsese korralduse alusel või vahetu ohu korral isiku(te) elule.

Võetud teadmiseks.

KaM

Kaitseministeerium peab terve kontseptsiooni osas oluliseks rõhutada põhiülesannete jäävuse 

põhimõtet Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamise regulatsiooni uuendamisel. Kaitseväe kaasamine 

sisejulgeoleku kaitset teostavate asutuste tegevustesse peab jääma toetavaks tegevuseks, mida 

võimalusel täidetakse sõjalise kaitse põhiülesande kõrvalt.

Võetud teadmiseks. Eelnõu järgi on kaasamine ka edaspidi viimane 

abinõu ning kaasamise võib lõpetada, kui jätkuv kaasamine takistaks 

oluliselt Kaitseväe või Kaitseliidu põhiülesannete täitmist.

KaM

Kontseptsioon lähtub ekslikult eeldusest, et Kaitseliit on relvajõudude osa, samas kui vastavalt 

seadusele on ainus sõjalist riigikaitset teostav asutus Kaitsevägi. Kaitseliit on võimet ettevalmistav 

avalik-õiguslik juriidiline isik. Kaitseliidu liikmel puudub avaliku võimu teostamise volitus ning ta ei ole 

ametnik. Kaitseliidu liige on oma otsustes organisatsiooni tegevusse kaasumisel vaba ning tal puudub 

organisatsiooniga töö- või teenistussuhe, mis võimaldaks sundida isikut olukorra lahendamisse 

kaasuma.

Võetud teadmiseks.



KaM

Avaliku korra kaitse ja põhiseadusliku korra kaitse on avaliku võimu ülesanne. Kaitsevägi on sarnaselt 

Politsei- ja Piirivalveametile (PPA) osa täitevvõimust ja mõlema asutuse eesmärk on avaliku korra 

hoidmine ja põhiseadusliku korra kaitse. Küll on Kaitseväe tegevus suunatud pigem riigi väliste 

jõudude vastu ja PPA riigisiseste jõudude vastu. Seega tuleks pigem lähtuda teadmisest, et Kaitseväge 

kaasatakse siseturvalisuse tagamisse. Kaitseministeerium toetab paindlikku otsustamist kaasumisel, 

kuid ei toeta otsustusõiguse andmist sisejulgeoleku eest vastutavale ministrile. Kui Vabariigi Valitsus 

on valmis volitama siseministrit või kaitseministrit otsustama kindlaksmääratud juhtudel Kaitseväe ja 

Kaitseliidu kaasamise (lk 133, p 4), siis tuleb see volitus anda kaitseministrile, kes otsustab 

Kaitseministeeriumi valitsemisala ressursside kasutuse üle.

Antud selgitus. Eelnõu järgi võib kaasamise otsuse teha VV korraldusega 

või VV volitatud minister käskkirjaga. See võimaldab paindlikkust, sest 

ministri ametinimetust või valdkonda täpsustatud ei ole. Siiski on kõige 

loogilisem, et volitatakse kaitseministrit, sest Kaitsevägi ja Kaitseliit 

kuuluvad mõlemad Kaitseministeeriumi valitsemisalasse. Juhul, kui VV 

volitaks otsustusõiguse siseministrile, tuleks tema otsus ikkagi 

kooskõlastada Kaitseministeeriumiga vastavalt VV reglemendile.

KaM

Kaitseministeerium on jätkuvalt seisukohal, et mistahes kaasumise korral peab olema selge, et kaasava 

asutuse ressursid on ebapiisavad sündmuse lahendamiseks või puudub vajalik võimekus (nt tehnika 

näol). Samas ei tohi olla kaasamine asi iseenesest, st kaasamist sooviv asutus ei planeeri oma sisemiste 

ressursside muudatust ning sisuliselt näeb ette ohuolukordade lahendamist teiste asutuste (ja 

organisatsioonide) poolt läbi kaasumise.

Võetud teadmiseks. Eelnõus säilitatakse põhimõte, et kaasamine on 

viimane abinõu.

KaM Nõustume, et täpsustada tuleb mistahes kaasuva isiku sunni kasutamise õigust. Võetud teadmiseks.

KaM

Kaitseministeeriumi hinnangul puudub vajadus lõpetamise kriteeriumite kehtestamiseks, kuivõrd see 

võib mõjutada negatiivselt kaasumise otsustamist.

Mitte arvestatud. Eelnõu järgi võib kaasamise lõpetada juhul, kui jätkuv 

kaasamine takistaks oluliselt Kaitseväe või Kaitseliidu põhiülesannete 

täitmist. Arvestades, et kaasamise otsuse tegemisel hinnatakse 

Kaitseväe või Kaitseliidu võimekust ülesande täitmisse kaasuda, saab 

olukorda muutev olla üksnes suur põhiülesannetega seotud muutus.

KaM

Samas toetame senise tähtajalise piirangu kaotamist kaasumisele ning Kaitseväe kaasamine peaks 

jääma vajaduse põhiseks.

Võetud teadmiseks.

KaM

Kaitseministeeriumi hinnangul puudub seaduse tasemel vajadus reguleerida osavõtva isikkoosseisu 

suurust. Näiteks Kaitseliidu liikmete puhul on tegemist töö kõrvalt Kaitseliidu tegevuses osalevate 

isikutega ning nende osalemine Kaitseliidu tegevuses sõltub isiku vabast tahtest ja Kaitseliidu 

tegevuses osalemine ei ole isikule kohustuslik. Samuti saab isik valida eelneva kokkuleppe alusel 

osalemise kestust. Seega vähemalt Kaitseliidu puhul ei saa tegemist olla osalevate isikute arvuga, vaid 

taotletava suurusega. Mis puudutab teadmist, kas tänane piirarv tähendab igal ajahetkel osalejate 

arvu või maksimaalselt osalevate isikute arvu, siis ka selles osas puudub vajadus täiendavaks 

regulatsiooniks ning asja sisu on võimalik kokku leppida asjaomaste ametiasutuste vahel. Pigem on 

täna kujunenud olukord, kus PPA on planeerinud isikute osalust ennatlikult ja ekslikest eeldustest 

lähtuvalt, ootamata ära kaasatava asutuse ja valdkonna eest vastutava ministeeriumi seisukohta.

Antud selgitus. Eelnõu kohaselt määratakse kaasamise otsuses 

kaasatavate kaitseväelaste ja Kaitseliidu liikmete koguarv või selle 

ülempiir. Arvestades kirjeldatud praktilisi juhtumeid, kui kaasav organ 

planeerib osalejate arvu valest eeldusest lähtuvalt, võiks seaduses 

sätestatud suunis olla osalevatele organitele abiks ning vältida vaidlusi 

protsessi hilisemas faasis - see omakorda kahjustaks operatiivset 

reageerimist.

KaM

Kaitseväelastele ja osade Kaitseliidu liikmetele antav väljaõpe lähtub eelkõige riigi sõjalise kaitse 

eesmärkidest. Väljaõpe lähtub eelkõige asutusele või organisatsioonile püstitatud ülesandest. Kui 

muuta väljaõpet, siis peaks üle vaatama ka ülesanded ja kas sellisel juhul on juba õigustatud ka 

võimaliku kaasumisega arvestamine kuivõrd tegemist võib olla iseseisva korrakaitseorganiga KorSi 

tähenduses. Samas ei käsitleta muude riigiametnike (vanglateenistujad, keskkonnaametnikud, 

maksuametnikud jne) ning riigi poolt toetatavate muude vabatahtlike (nt vabatahtlikud päästjad, 

abipolitseinikud, merepääste jms) korrakaitsealast väljaõpet ning osalemist avaliku korra ning 

põhiseadusliku korra kaitsel (probleem 8, lk 130). Seega peaks kontseptsioon käsitlema ka muude 

asutuste ja organisatsioonide kaasamist avaliku korra ja põhiseadusliku korra kaitsesse, sealhulgas 

relvastatud rünnaku tõrjumisse. Piirdudes vaid Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamisega on kontseptsioon 

liialt ühekülgne ning jätab vastuseta näiteks küsimuse, kuidas saab kodanik osaleda avaliku korra ja 

põhiseadusliku korra kaitsel ning kuidas kaasuksid riigile kuuluvad laevad ning õhusõidukid sõjalise 

kaitse korraldamisse.

Mitte arvestamata. Muude isikute kaasamine on täna reguleeritud 

eriseadustega. Teiste haldusorganite kaasamise üldpõhimõtted 

kehtestatakse eelnõuga, täiendades halduskoostöö seadust.

KaM

Kavandatavad meetmed võiksid juba sisaldada teadmist, et väljaõppe rahastamine toimub vastavat 

võimet vajava ministeeriumi eelarvest (nt Siseministeerium, Justiitsministeerium), mitte 

kaitsekuludest. Ei saa ka nõustuda kontseptsioonis toodud järeldusega, et mõju on väike, sest 

regulatsiooni ei rakendata pidevalt (lk 141, esimene lõik). Väljaõpe peab olema pidev (mitte 

ühekordne), vastasel juhul puudub muudatuse järgi ka vajadus.

Arvestatud osaliselt. Eelnõu KorSi muutmise sätetega täpsustatakse, et 

Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamisega kaasnevate kulude hüvitamise kord 

sätestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

KaM

Kaitseministeeriumi seisukoht on, et sisejulgeoleku tagamine on riigi oma ülesanne ja välisriikide 

relvajõudude osalemine selles saab olla vaid erandlik, minimaalne ning äärmisel juhul toetava 

iseloomuga (nt logistiline toetus, väekaitse). Välisriigi relvajõudude Eestis viibimine on sõjalise kaitse 

eesmärgil ning liitlasväed ei eelda, et nende tegutsemisulatusse kuulub sisejulgeoleku tagamine. 

Lähtuvalt asjaolust, et liitlasväed viibivad Eestis rahvusvahelise kokkuleppe alusel, et ole kohane 

planeerida nende kaasamise ühepoolset reguleerimist Eesti Vabariigi Valitsuse poolt. 

Kaitseministeerium ei pea sellise regulatsiooni kehtestamist vajalikuks.

Arvestatud.



Riigikohus Tuleks hoolikalt kaaluda, kuivõrd põhjendatud on Kaitseväe ja Kaitseliidu korrakaitsesse kaasamise 

lihtsustamine (ptk 4.8.3.1). Relvajõudude korrakaitselistel eesmärkidel kasutamist on demokraatlikes 

ühiskondades traditsiooniliselt piiratud just nende kuritarvitamise ohu tõttu. On küsitav, kas 

kontseptsioonis välja toodud võimalus kasutada Kaitseväge ja Kaitseliitu olukorras, kus ohu olemasolu 

korrakaitseseaduse mõttes pole selge, on proportsionaalne. Silmas tuleb pidada, et relvajõudude 

kasutamisel on kodanikuühiskonda ja põhiõiguste kasutamist pärssiv toime ka siis, kui jõudu ei 

kasutata. Mida abstraktsemaks muutuvad tavaolukorrast drastiliselt erinevate meetmete kohaldamise 

tingimused (nt ohu tõrjumise või korrarikkumise kõrvaldamise asemel ohu ennetamine või 

väljaselgitamine), seda keerulisem on ka nende meetmete kohaldamise õiguspärasuse hindamine, 

olgu kohtumenetluses või avalikkuse poolt, mis muudab nende meetmete kuritarvitamise ühtlasi 

tõenäolisemaks.

Antud selgitus. Eelnõuga säilitatakse põhimõte, mille kohaselt vahetu 

sunni kohaldamise, sealhulgas füüsilise jõu, relva ja erivahendi 

kasutamise volitusega kaasamise otsus tehakse ka edaspidi poliitilisel 

tasandil (siseministri ettepanekul, kaitseministri kooskõlastusel VV 

otsusega, otsuses osaleb ka Vabariigi President). Kaitse- või siseministrile 

kindlaksmääratud juhtudel Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamise 

otsustamise õiguse andmine on piiratud. Kaasamine otsustataks ühe 

ministri taotlusel ning VV volitusel. Volituses saab valitsus piirata 

täidetavate ülesannete ulatust, kasutatavaid volitusi või kaasamise aega. 

Lisaks tuleb ministri otsus määratud aja jooksul esitada nii VVle kui ka 

presidendile heakskiitmiseks. Kõik ülalkirjeldatud põhimõtted ja nõuded 

minimeerivad kuritarvitamise ohtu märkimisväärselt.

Riigikohus Tuleks põhjalikult kaaluda, kas välisriigi relvajõudude avaliku korra kaitsesse kaasamise võimaldamine 

on põhjendatud. Erinevalt riigi sõjalisest kaitsest on avaliku korra kaitse riigi ja selle elanikkonna 

vaheline suhe, mille käigus peab isik võimuesindajale alluma. Välisriigi relvajõudude kaasamine 

sellesse tekitab põhiseadusliku (võttes arvesse, et tegemist on riigi tuumikfunktsiooniga) ning 

sümboolse probleemi. Kontseptsioonis on välja toodud, et isikute põhiõigusi ja -vabadusi piirava 

otsuse võib teha ainult Eesti riik ning välisriigi relvajõudusid võib kaasata üksnes piirangu 

rakendamisse, sealhulgas vahetu sunni kohaldamisse. See jätab tähelepanuta, et konkreetse isiku 

suhtes vahetut sundi kohaldades peab paratamatult samuti vastavalt olukorrale otsustama, mil 

määral sundi (kuni surmava jõuni välja) tuleb rakendada ning tegemist on isiku põhiõigusi ja -vabadusi 

väga intensiivselt piirava otsusega.

Arvestatud. Välisriigi relvajõudude avaliku korra kaitsesse kaasamist ei 

reguleerita eelnõuga.  

4.9

SiM

Siseministeerium on seisukohal, et riigikaitselisi kohustusi, sh riigikaitseülesandeid, koormisi, varusid 

tuleb käsitleda koosmõjus. Oluline on, et riigikaitsealased kohustused oleksid nii täidesaatva riigivõimu 

asutuste kui ka haldusväliste osapoolte jaoks selgelt seaduses sätestatud. Õigusselguse huvides peaks 

kogu relevantne info (kes teeb, mis tingimustel ja mida), s.o õigused, pädevused ja kohustused olema 

kaetud ühe raamseadusega. Ehk RiKS peab looma selguse selles osas, millised kohustused erinevatel 

osapooltel (riigivõimuasutused, KOV-id, ettevõtted, kodanikud) on ja kes mille eest riigikaitselises 

olukorras vastutab.

Mitte arvestatud. Nagu normitehnika reeglid sätestavad, tuleks 

seaduses sätestada vaid see, mis on vajalik, ning seaduseelnõusse ei 

kavandata regulatsiooni, mis on lubatud ja otstarbekas sätestada 

rakendusaktis. Täidesaatva riigivõimu asutuste riigikaitselisi kohustusi ei 

ole vaja seaduses sätestada. Selleks, et vältida ülereguleerimist ning 

tagada võimalikult paindlik lahendus, sätestatakse täidesaatva 

riigivõimu asutuste ülesanded riigi kaitsetegevuse kavas. Samuti ei ole 

mõistlik kõiki riigikaitseülesandeid RiKSis sätestada. Seda põhjusel, et 

riiigkaitseülesandeid on võimalik seada kõikvõimalikes valdkondades 

ning kõikvõimalikel viisidel. Riigikaitseülesande seadmisel võib olla vaja 

sätestada küllalt detailne regulatsioon, mida täpsustatakse veelgi 

määrusega (nagu nt TTKSi puhul). Selline täpne regulatsioon on õigem 

kavandada valdkondlikku seadusesse ja mitte RiKSi, sest vastasel juhul 

võib RiKS muutuda väga pikaks ja keeruliseks seaduseks, mis peab 

arvestama kõikide valdkondade eripäradega. Samuti peaks valdkondlikel 

ministeeriumitel jääma täielik vabadus ja õigus töötada välja 

riigikaitseülesandeid puudutavaid muudatusi ja neid menetleda. Seda 

on jällegi õigem teha valdkondliku seaduse muutmise eelnõu raames. 

RiKSi on kavandatud vaid KOVide riigikaitseülesanded. Seda põhjusel, et 

seni on need olnud sätestatud KOKSis, kuid Rahandusministeeriumi 

hinnangul ei ole KOKS selleks sobiv seadus, sest peaks reguleerima vaid 

KOVide korraldust kui sellist. Lisaks märgime, et kui kodanikele 

soovitakse anda selget infot, mis on mingi valdkonna 

riigikaitseülesanded, võib seda alati teha ning avaldada näiteks asutuse 

veebilehel ülevaade.

SiM

Kui täidesaatva riigivõimu asutuste puhul on mõistlik riigikaitseülesanded välja tuua KTK-s, siis 

erinevate juriidiliste isikute puhul peab riigikaitseülesannete osas lahenduse looma RiKS. 

Kodifitseerimine peab looma selguse, millised riigikaitseülesanded lasuvad ka haldusvälistel 

osapooltel, kuivõrd täna valitseb ebaselgus just nende võimalike ülesannete ja vastutuse osas. Näiteks 

on ebaselge, kas ja kuidas peaks olema tagatud riigikaitselise olukorra jaoks toiduainete, ravimite ja 

esmatarbekaupade olemasolu (kas ja millised ülesanded peavad riigikaitselises olukorras olema 

eraõiguslikel juriidilistel isikutel; kes vastutab jne). HOS ei kata valdkondi, mis riigikaitselises kriisis on 

eluliselt olulised – impordi, tootmise ja distributsiooni vastupanuvõime kriitilistes kaubagruppides 

(toit, vesi, esmatarbekaubad jne) ning nende varudega seonduv.

Võetud teadmiseks ja antud selgitus. Eelnõusse on kavandatud lisaks 

KOV üksustele ja tervishoiuteenuse osutajatele riigikaitseülesannete 

määramine  elutähtsate teenuse osutajatele, Eesti Pangale, Eesti 

Advokatuurile, Eesti Haigekassale, ERRile. Neile, kellele püsivaid 

riigikaitseülesandeid määratud ei ole, saab eelnõu järgi määrata 

ühekordseid riigikaitseülesandeid.

Riigikaitseülesannete määratlemine ja määramine



SiM

Peame oluliseks määrata seadusega riigikaitseülesanded ka elutähtsa teenuse osutajatele (ETO- d), 

kuna teenuseosutajad on eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle õigused ja kohustused peavad 

tulenema seadusest. Vastasel juhul kaob uue riigikaitseseaduse vastuvõtmisel elutähtsa teenuse 

osutajatel õigus määrata ka riigikaitselisi töökohti. Riigikaitseülesannete määramine seadusega tagab 

selle, et teenuseosutajad ka reaalselt teaksid riigikaitselisteks olukordadeks valmistuda. Kuivõrd 

elutähtsaid teenuseid puudutav regulatsioon HOS-is on loodud rahuaegseid vajadusi silmas pidades, 

vajab täpsustamist, mis on kitsamalt ETO-de osas riigikaitseline vajadus/fookus. Eelnõu 

ettevalmistamisel palume selles osas kaasata protsessi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, 

Keskkonnaministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Eesti Panga, kes vastutavad 

elutähtsate teenuste korraldamise ja poliitika kujundamise eest.

Arvestatud

SiM Oluline on, et kodifitseerimise tulemusena valmiks terviklik lahendus, mis tagaks selguse nii 

täidesaatva riigivõimu asutuste, KOV-ide kui ka teiste juriidiliste isikute (ETO-de ja teiste haldusväliste 

osapoolte) riigikaitseülesannete ja üleüldse riigikaitseliste kohustuste osas. Terviklik lahendus tuleb 

leida uue RiKS-i raames (s.t oluline peab olema RiKS-iga kaetud, et mitte koormata eriseadusi). Ainult 

elutähtsa teenuse osutajate ülesannetele keskendumine on seejuures erasektorit silmas pidades liiga 

kitsas. Oluline on välja selgitada, kellel veel peaksid riigikaitselises olukorras ülesanded olema ja milles 

need peaksid seisnema.

Arvestatud osaliselt. Eelnõuga muudetavates eriseadustes sätestatakse 

riigikaitseülesanded lisaks elutähtsate teenuste osutajatele ka näiteks 

Eesti Pangale, Eesti Advokatuurile, Eesti Haigekassale, ERRile. Eelnõus 

riigikaitseülesannete määramisel  lähtuti ministeeriumitelt laekunud 

sisenditest. 

SiM Probleemi 5 lahendusvariantide nr 6 ja 8 osas märgime, et ebaselgeks jääb, miks või millistel juhtudel 

peaks riigikaitseülesannete täitmist ja vähendamist otsustama Vabariigi Valitsus. Meie hinnangul võiks 

see olla asutuse juhi otsustada, et saaks operatiivselt reageerida, ja seaduses võiks asutuse juhile 

selleks aluse anda. Palume täpsustada, mida peetakse siin silmas riigikaitseülesandena.

Arvestatud osaliselt ning antud selgitus. Riigikaitseülesandena 

mõeldakse sellist ülesannet, mis on asutusele või isikule selgelt 

riigikaitseülesandena määratud või üksikujuhtumil antud ning mitte 

kõiki avalikke ülesandeid. Riigikaitseülesannete puhul on võimalik kaks 

olukorda: asutused hakkavad n-ö automaatselt neile selleks puhuks 

määratud ülesandeid täitma (ilma, et keegi peaks ütlema, et ülesannet 

peab täitma) (nt erakorralise seisukora ja sõjaseisukorra 

väljakuulutamise otsuse järel) või kaitseolukorra juht (peaminister) või 

tema volitatud haldusorgan (nt minister või kaitseolukorra lahendamist 

juhtiv asutus) otsustab, mis ülesandeid ja mis ulatuses täitma peab. 

KaM Kaitseministeeriumi hinnangul ei ole kontseptsiooni selles punktis tegeletud riigikaitseõiguse sisuliste 

probleemide lahendamisega. Näiteks on probleemi nr 1 rõhuasetus vale. Tegemist on valdkonnaga, 

millega alles tegeletakse ning kuna tegevused on pooleli, siis ei ole kõikides valdkondades jõutud 

riigikaitselisi tööülesandeid ja töökohti määrata. 

Mitte arvestatud. Riigikaitseülesannete määramine seadustest on 

oluline, et tagada tsiviilsektori valmisolek kaitseolukorra lahendamiseks 

vajalike ülesannete täitmiseks. Eelnõuga on lahendatud sisuline 

probleem, kus kehtivas õiguses ei ole juriidilistele isikutele selgelt 

määratud riigikaitseülesandeid.  

KaM Kontseptsioonist jääb selgusetuks, kas riigikaitseülesanne on ikka ainult isikule täitmiseks antud

lisaülesanne või on see tihedalt siiski seotud isiku igapäevaste tööülesannetega, mida ta täitma

peab. Kontseptsioonis on jõutud järeldusele, et see saab olla üksnes lisaülesanne, mitte näiteks

mitte näiteks riigikaitseline töökoht tervikuna sõltumata sellest, kas täidetakse lisaülesannet.

Antud selgitus. Ülesandeid, mida on vaja kriisi ajal täita, on sisuliselt 

kaht sorti: sellised, mida täidetakse ka tavaolukorras ning mille 

täitmisega on vaja kriisiolukorras jätkata, ning sellised, mida 

tavaolukorras ei täideta ning mille täitmise vajadus ilmneb vaid siis, kui 

tekib kriisiolukord. Esimese näiteks võib tuua ükskõik millise elutähtsa 

teenuse: elutähtsat teenust osutatakse tavaolukorras ning ka kriisi ajal 

tuleb sellega jätkata (kuigi teenuse osutamise tingimused võivad olla 

erinevad). Teise juhu näiteks võib tuua nt sõjapõgenike eest 

hoolitsemise. Tavaolukorras ei ole sõjapõgenikke ning seega ei ole ka 

vaja nende eest hoolitseda. Küll aga võib see vajadus tekkida sõja ajal. 

Riigikaitseliste töökohtade regulatsiooni loomisel võetakse seda arvesse 

ning selle saab seada ka sellisele töökohale, kus täidetakse n-ö 

tavaülesannet, mitte ainult lisaülesannet.



KaM Selgust ei teki ka küsimuses. mida mõeldakse riigikaitseülesannete vähendamise all. Näiteks, kas 

silmas on peetud, et KOVi ülesanded on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) 

järgi määratletud ning  automaatselt on need kõik ka riigikaitseülesanded? Et ei peaks ressurssi 

kulutama kõikide KOKSist tulevate ülesanne täitmisele, siis võiks näiteks valitsusel olla õigus öelda, et 

KOV ei pea täitma konkreetset ülesannet kriisi ajal. Samas on justkui jõutud järeldusele, et 

riigikaitseülesanne saab olla üksnes lisaülesanne, mis pannakse isikule kriisi ajaks. Seega tekib küsimus, 

et kui isikule ei ole pandud lisaülesannet, siis ei ole ka midagi vähendada. Või mõeldakse vähendamise 

all seda, et kui lisaülesanded on määratud, siis valitsus võib need ära võtta ehk vähendada? 

Antud selgitus. Riigikaitseülesannete täitmisel on põhimõtteliselt kaks 

võimalust, kui kaitseolukord vm olukord välja kuulutatakse: asutused 

hakkavad n-ö automaatselt neile selleks puhuks määratud ülesandeid 

täitma (ilma, et keegi peaks ütlema, et ülesannet peab täitma) või 

valitsus otsustab, mis ülesandeid ja mis ulatuses täitma peab. See sõltub 

täiesti sellest, kuidas on riigikaitseülesanne määratud. Näiteks kui on 

määratud, et KOV peab kaitseolukorra väljakuulutamisel kohe hakkama 

tegema ettevalmistusi evakueeritute majutamiseks, peaks seda 

ülesannet hakkama täitma automaatselt. Kui aga ülesanne on määratud 

nii, et selle täitmine sõltub konkreetsetest asjaoludest (kas ülesannet 

üldse on vaja täita või mis ulatuses), on vaja eraldi otsust. Selle otsuse 

võib teha kaitseolukorra juht või kaitseolukorra lahendamist juhtiv 

asutus. Alus riigikaitseülesannete vähendamiseks peab olema loodud n-

ö automaatselt täidetavate riigikaitseülesannete puhuks. St et siis, kui 

on määratud, et asutus või isik peab kohe olukorra väljakuulutamisel 

hakkama ülesannet täitma, peab olema võimalik ka otsustada, et seda ei 

pea tegema või seda ei pea tegema määratud ulatuses.

KaM Riigikaitseülesanded tulenevad asutuste igapäevasest tegevusest (ülesannete jäävus) ning vaid teatud 

olukordadest tuleb neid panna tähtsuse järjekorda. Samuti peavad asutuse olema suutelised hindama, 

millised toimingud on võimalik ära jätta ja millised edasi lükata.

Võetud teadmiseks

KaM Riigikaitsesüsteemi toimimine on avaliku võimu ülesanne ning selle reguleerimiseks piisab avaliku 

võimu sisesest regulatsioonist ja täiendavate seadusandlike normide kehtestamine ei ole vajalik. 

Teised asutused ja organisatsioonid omavad vaid toetavat rolli. Küll peab riik mõtlema toetava rolli 

toimimisele ja ulatusele. Seega valitsus saab läbi prioriteetide muutmise muuta ka valitsusasutuste 

riigikaitselisi ülesandeid. 

Võetud teadmiseks. Oleme nõus, et valitsusasutuste ülesanded võib 

sätestada haldusesisestes aktides ning neid pole vaja seada seadustes. 

Siiski tuleb KOVide ja eraõiguslike isikute ülesanded ette näha seadustes. 

Samuti võib tõesti öelda, et peamine roll riigi kaitsmisel on riigiasutustel 

ning teised isikud täidavad pigem toetavat rolli, kuid nagu ka riigikaitse 

arengukavas on rõhutatud, on riigikaitse toimimiseks vajalik, et kõik 

isikud ja asutused teaksid enda ülesandeid ning oleksid selleks 

valmistunud. Seega ei piisa riigikaitse eesmärgi saavutamiseks vaid 

sellest, et panna paika valitsusasutuste ülesanded, vaid ülesanded tuleb 

seada ka teistele, kel on oma roll täita, ka siis, kui see roll on toetav.

RaM Kontseptsioonis on kavandatud muudatused kohaliku omavalitsuse korralduse seadusesse (KOKS). 

Juhime tähelepanu, et riigikaitselased ülesanded peaksid olema täies ulatuses, sh ka KOV roll 

riigikaitseliste ülesannete täitmisel, vastava valdkonna seaduses ehk riigikaitseseaduses. Kohaliku 

omavalitsuse ülesanded, mis on sätestatud KOKSis ei ole kuidagi olulisemad ega rohkem kohustuslikud 

täitmiseks, kui valdkonnaseadusetes sätestatud ülesanded. KOKS nagu ka selle seaduse nimi ütleb on 

seadus, mis reguleerib omavalitsuse korraldust ehk sisemist korraldust, milleks on KOV juhtimine, KOV 

organite (volikogu, valitsus) töökorraldus, sotsiaalsed garantiid ja omavalitsusteenistuse erisused, mis 

erinevad ATSis sätestatud kogu avalikku teenistust reguleerivatest sätetest jms. See tähendab, et 

tegelikkuses peaks kõik valdkondlike ülesannete täitmist reguleeriv tulenema valdkonnaseadustest. 

Erandid on olnud valdkondades, kus valdkonda reguleeriv eraldi seadus puudub, kuid tänaseks on see 

kontrollimatult levinud ka valdkondades, kus eriseadused on olemas, nt riigikaitseseadus (KOKS § 6 lg 

21 sisaldub KOKSis mitte riigikaitseseaduses ainult põhjusel, et muudatuse menetlusse ei kaasatud 

riigihalduse ministrile (toona regionaalministrile) alluvat ametkonda). Eesseisva KOKS muudatuse 

käigus, mida Rahandusministeerium kavandab on plaanis sellised õiguslikud vead parandada. 

Loodetavasti lähtutakse sellest põhimõttest ka riigikaitsekontseptsiooni koostamisele järgnevate 

õiguslike muudatuste kujundamisel.

Arvestatud. KOVide riigikaitseülesanded on eelnõu järgi kavandatud 

RiKSi.

Riigikantselei Toetame põhimõtet, et kohalike omavalitsuste ja teiste juriidiliste isikute riigikaitseülesanded on 

vajalik sätestada seaduses. Teeme ettepaneku lähtuda juriidiliste isikute riigikaitseüleseannete 

määramisel hädaolukorra seaduse elutähtsate teenuste regulatsioonist. Elutähtsa teenuse osutajad 

peavad oma teenuseid edasi osutama ka kaitseolukorra ajal ning see on vajalik määrata seaduses 

nende riigikaitseülesandena. 

Arvestatud.

Riigikantselei Kuna kõiki riigikaitseülesandeid ei ole võimalik ette näha, on oluline sätestada põhimõte, et 

kaitseolukorra ajal võib valitsus või valitsuse volitatud minister määrata riigikaitseülesandeid 

lisaülesannetena era- ja avalikõiguslikele juriidilistele isikutele, kohalikele omavalitsustele ning 

vajaduse korral ka füüsilisest isikust ettevõtjatele.

Arvestatud.



Riigikantselei Leiame, et riigiasutustele riigikaitseülesannete määramise põhimõtted vajavad täiendavat sisulist 

analüüsi. Põhiküsimus on, kas riigiasutuse põhitegevusega seotud ülesandeid, mida tuleb täita nii 

tavaajal kui ka kriisiolukorras, on üldse vajalik nimetada riigikaitseülesanneteks. Oluline on, et 

riigiasutuste ülesannete ja nende täitmise ulatus võivad kriisiolukorras muutuda ning riigiasutuste 

prioriteetsed ülesanded riigi kaitsmiseks tuleb kirjeldada riigi kaitsetegevuse kavas ja selle 

alamdokumentides.

Arvestatud osaliselt. Täidesaatva riigivõimu asutuste 

riigikaitseülesanded sätestatakse riigi kaitsetegevuse kavas. Samas tuleks 

tervikliku süsteemi loomiseks neid ülesandeid samuti nimetada 

riigikaitseülesanneteks, sest riigikaitseülesannete täitmiseks on võimalik 

määrata osa ametikohti riigikaitselisteks ameti- ja töökohtadeks. Kui 

valitsusasutuste riigikaitseülesandeid nimetada mõne muu nimega, siis 

peaks ka seaduses teiste sätete puhul seda eraldi nimetama, näiteks 

riigikaitselise töökohustuse regulatsiooni loomisel. See muudaks 

seaduse sätted palju keerukamaks ning tooks endaga kaasa ikkagi selle, 

et peaksime ka valitsusasutuste ülesandeid seaduses vähemalt mingil 

määral reguleerima. Seetõttu on lihtsam lahendus see, et ka 

valitsusasutuste ülesandeid reguleeritakse riigikaitseülesannete nime 

all. 

Eesti Linnade ja 

Valdade Liit

Riigikaitse ülesannete määratlemise mõjude hinnangus on nenditud, et tegemist on ebaolulise 

mõjuga, kuna legaaldefinitsioon ei too kaasa kohustust. Kuna tegelikult kaasneb selle 

legaaldefinitsiooniga (kui nt mõni KOV täidetavatest ülesannetest määratletakse ka 

riigikaitseülesandeks) kohustus tagada varud (RiKS-i § 5 lõige 4), siis tuleks see mõjude hinnangus välja 

tuua. Asjakohane ei ole hinnang, et kaasnevad mõjud on ebaolulised. Vajadusel võib viidata mõjude 

hinnangu osas järgmisele ptk-le, kuigi seal on seda ainult positiivseks hinnatud, millega teatud 

tingimustes kindlasti nõustuda ei saa (kui nt KOVid peavad hakkama tegema lisaväljaminekuid oma 

põhiülesannete täitmise varude tekitamiseks). Lisaks on varude tagamine KOV täidetavate ülesannete 

puhul (teede korrashoid, avaliku korra tagamine vms) üsna hoomamatu tegevus, seega võiks kaaluda 

vähemalt omavalitsuse põhitegevusse kuuluvate ülesannete riigikaitseülesannetena määratlemisel 

võimalust varude tagamise asemel piirduda kohustusliku reservfondi tagamisega ettenägematuteks 

kuludeks, sh riigikaitseline olukord. KOFS § 5 lg 7 kohaselt võib eelarves eraldi põhitegevuse kuluna 

planeerida reservfondi ettenägematute väljaminekute tegemiseks, mis seda ka riigikaitseülesandena 

määratletava ülesande puhul varu tagamise eesmärki (osaliselt) täidabki.

Antud selgitus. Kontseptsioonis kasutatud termini "määratlema" all on 

mõeldud defineerimist. St et eelnõus esitatakse riigikaitseülesande 

definitsioon (ehk määratlus). See on oma olemuselt säte, mis ei loo 

ühtki õiguslikku tagajärge, vaid mille ainus eesmärk on selgitada, mis on 

riigikaitseülesanne. Teine on lugu riigikaitseülesannete määramisega, 

mis toob endaga kaasa mõjud. KOVi riigikaitseülesannetega seotud 

mõjud on esitatud eelnõu seletuskirjas.

4.10

SiM Probleemi 1 lahendusvariandi nr 1 osas märgime, et ebaselgeks jääb, miks või millistel juhtudel peaks 

tavapärasest erinevat töörütmi otsustama Vabariigi Valitsus. Meie hinnangul võiks see olla asutuse 

juhi otsustada ja seaduses võiks asutuse juhile selleks õigusliku aluse anda. Teiseks tuleks seda 

võimalust laiendada ka hädaolukorrale ja eriolukorrale HOS-is. Ühtlasi peaks see võimalus olema ka 

õppuste ajal.

Arvestatud osaliselt. Eelnõus sätestatakse, et  riigikaitselise 

töökohustusega töö- ja ametikohti omav asutus või isik võib 

kaitseolukorra ajal kehtestada riigikaitselist töökohustust täitvale isikule 

seadustes sätestatust erineva tööajakorralduse ning erinevad nõuded 

töö-, puhke- ja valveaja kestusele ning piirangud ööajal ning riigipühal 

tehtavale tööle. Kuna tavapärasest erinevale töökorraldusele, töö-, 

puhke- ja valveajale üleminek puudutab kõiki töökohustusega isikuid, 

mistõttu on vajalik otsuse tegemine valitsuse tasemel. HOS ja eriolukord 

on rahuaegsed situatsioonid, kus tööajakorralduse muudatused saavad 

toimuda ATS ja TLS alusel.

SiM Probleemi 1 lahendusvariandi nr 2 osas märgime, et meie hinnangul tuleb jätta asutusele 

kaalutlusruum otsustada, kas isiku puhkus katkestada või mitte. Teeme ettepaneku, et määratakse 

kindlaks ametikohad, millel töötamise korral puhkus katkeb nn automaatselt ilma asutuse juhi 

otsuseta ning ülejäänud töötajate osas otsustab selle asutuse juht. Teiseks tuleks seda võimalust 

laiendada ka hädaolukorrale ja eriolukorrale HOS-is. Lisaks vajab lahendamist küsimus töö- ja pereelu 

ühitamisest, laste hooldamisest ja hoiust, kui isik on kohustatud tööle asuma (nt analoogia KOKS-iga 

kaitseväelaste osas).

Mitte arvestatud. Lähtuvalt riigikaitselise töökohustuse iseloomust on 

vajalik, et isikud naaseksid tööle ja asuksid täitma oma töö- ja 

teenistuskohustusi. Hädaolukord ja hädaolukorra lahendamiseks 

väljakuulutatud eriolukord on rahuaegsed situatsioonid, kus ei ole 

õigustatud TLS-ist ja ATSist erineva puhkuste kasutamise korra 

sätestamine. Erisused, mis tulenevad asutuste töö iseloomust tuleks 

sätestada eriseadustes. 

SiM Probleemi 1 lahendusvariandi nr 3 osas märgime, et ebaselgeks jääb, kuidas haakuvad omavahel 

kontseptuaalselt ühelt poolt valveaja eest kõrgema lisatasu maksmine ja teiselt poolt kontseptsiooni 

4.11. peatükis toodud toetuste ja hüvitiste vähendamine. Teiseks, millega on põhjendatud 

tavapärasest kõrgema valvetasu maksmine ainult riigikaitselistele ametikohtadele? Oleme seisukohal, 

et tasumäärad peavad olema samad.

Arvestatud. Eelnõuga ei kehtestata kaitseolukorra ajal valveaja eest 

täiendava tasu  maksmise kohustust.

Töö- ja puhkeaja erisused



SiM Teeme ettepaneku, et regulatsiooni väljatöötamisel tuleks leida lahendus ka küsimusele, kuidas 

saavad inimesed osaleda laiemalt ja paindlikumalt riigikaitseülesannete täitmisel või nende 

toetamisel. RiKS näeb küll ette riigikaitselise töökohustuse ja sundtöökohustuse, kuid need ei võimalda 

isikuid piisavalt paindlikult ja laiapindselt riigikaitsesse kaasata.

Lahendamist vajab küsimus, kuidas saab kaitseolukorras (ennekõike erakorralise seisukorra ja 

sõjaseisukorra ajal) kaasata riigisektoris töötavaid inimesi pikema aja vältel avaliku võimu teostamisse 

või selle toetamisse, kui nad ei tööta riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökohal. Näiteks kui 

Kultuuriministeeriumis ei ole riigikaitselisi ameti- ja töökohti, kuid samas on neil kommunikatsiooni 

valdkonnas tööl teenistujad, kelle kvalifikatsioon võimaldaks neid kaitseolukorras rakendada 

riigikaitseülesannete täitmisele nt Riigikantseleis (täita või toetada seal kommunikatsioonitegevusi), 

siis RiKSi töökohustuse regulatsioon seda praegu sellisena ei võimalda. 

Teiseks peaks kaitseolukorras olema võimalik laiendada riigikaitselise töökohustusega ameti- või 

töökohal töötava isiku riigikaitselisi ülesandeid väljapoole tema tavapärast töö- ja teenistussuhet ning 

tööandja tavapärast asukohta, sh roteerida riigikaitselisel ameti- või töökohal olev isik tööle teise 

asutusse. Näiteks võib avaliku võimu teostamiseks või selle toetamiseks olla kaitseolukorras vajalik 

rakendada Siseministeeriumis riigikaitselisel ametikohal töötav jurist tööle Riigikantseleisse kas 

juristina või muul tööl, mida juristi kvalifikatsioon võimaldab tal täita. Täiendavate riigikaitseliste 

tööülesannete lisamisel tuleks seega arvestada, et teenistuja teadmised, oskused ja võimed 

võimaldaksid tal neid ülesandeid täita ehk tegemist oleks põhiülesannetega nn külgnevate 

ülesannetega. 

Teeme ettepaneku, et regulatsiooni väljatöötamisel tuleks leida lahendus ka küsimusele, kuidas 

saavad inimesed osaleda laiemalt ja paindlikumalt riigikaitseülesannete täitmisel või nende 

toetamisel. RiKS näeb küll ette riigikaitselise töökohustuse ja sundtöökohustuse, kuid need ei võimalda 

isikuid piisavalt paindlikult ja laiapindselt riigikaitsesse kaasata.

Lahendamist vajab küsimus, kuidas saab kaitseolukorras (ennekõike erakorralise seisukorra ja 

Arvestatud. Eelnõus sätestatud võimalus isikule täiendavate töö- ja 

teenistusülesannete panemiseks ning teise asutusse või töö tegemise 

asukohta lähetamiseks.

KaM Kontseptsioonis tehakse ettepanek hüvitada riigikaitselistel ameti- ja töökohtadel töötavatele isikutele 

valveaja erisuse kohaldamine, kas täiendava vaba aja andmisega või lisatasu maksmisega. Ettepaneku 

kohaselt võiks olla valveaja tasu 1/5 töötasust tavapärase (TLSi § 48 lg 1) 1/10 töötasu asemel. Seega 

tekib nõue maksta kriisi ajal riigikaitselistel ameti- ja töökohtadel töötavatele isikutele valveaja erisuse 

kohaldamisel suuremat valveaja tasu. Teisalt tuleb arvestada sellega, et RiKSi § 49 võimaldab 

vähendada ametniku palka ja töötaja töötasu teatud tingimustel. Kuivõrd kriisi lahendamine on riigile 

ja asutustele alati lisakulu, tekib Kaitseministeeriumi hinnangul kavandatu osas siinkohal küsimus 

meetmete omavahelisest kooskõlast. Näiteks, kas on põhjendatud näha ette kriisi ajaks veel 

täiendavat lisakulu valveaja

tasu maksmise kohustusena? Töö- ja puhkeaja regulatsioon peab ühteviisi õimaldama lahendada nii 3-

päevast kui ka vajadusel 2-kuulist kriisi. On selge, et 3 päeva kestev kriis võimaldab intensiivsemat 

lähenemist kui 2-kuune. Samuti ei pruugi lühiajaline kriis kaasa tuua tööaja muudatuse vajadust, sest 

kohustusi on võimalik täita ülesannete ja inimeste ümberjaotamisega. Regulatsioon peab ätestama ka 

teadmise, et olukorra lahendamisel mitteosalev asutus ei rakenda olukorrast tulenevaid meetmeid. 

Eelnevast tulenevalt palub Kaitseministeerium kontseptsiooni koostajatel koostöös 

Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumiga hinnata valveaja tasu (TLSi § 48 lg 2, ATSi § 38 lg 3), 

ööajal ja riigipühal tehtava töö tasu (ATSi § 40 lõiked3 ja 4, TLSi § 45 lõiked 1 ja 2) maksmise 

võimalikkust riigikaitselisel ameti- ja töökohal töötavatele isikutele kaitseolukorra,

erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra ajal. Samuti palume hinnata nimetatud tasude maksmise 

koosmõju RiKSi §-ga 49, mis võimaldab vähendada ametniku palka ja töötaja töötasu, kui riigi rahaliste 

võimaluste tõttu vähendatakse riigikaitseülesannetega asutuse ja isiku eelarvet ning samal ajal on vaja 

jätkata riigi toimimiseks vajalike ülesannete täitmist või teenuste osutamist.

Arvestatud. Eelnõuga ei kehtestata kaitseolukorra ajal valveaja eest 

täiendava tasu  maksmise kohustust.

RaM Arusaamatuks jääb kontseptsiooni punktis 4.10.3.1 kavandatav muudatusettepanek, mille kohaselt 

tuleks riigikaitselisel ameti- või töökohal töötavatele isikutele hüvitada valveaja erisuse kohaldamine 

tavapärasest suuremas määras. Esiteks on see vastuolus ülejäänud muudatusettepanekutega, mille 

kohaselt suunatakse riigieelarvelised vahendid eelkõige riigikaitsessse, seda ka nt palkade, toetuste ja 

hüvitiste vähendamise või peatamise (sh elatishüvitis) teel. Teiseks on samasugune erisus tavapärasest 

regulatsioonist plaanis ette näha ka tööajakorraldusele (summeeritud tööaeg) ning töö-, puhke- ja 

valveaja kestusele, samuti piirangutele ööajal ning riigipühal tehtavale tööle. Siin aga täiendavaid 

hüvitisi erisuste kohaldamisel riigikaitselistel ameti- ja töökohtadel töötavatele isikutele ette ei nähta. 

Kontseptsioonist ei nähtu valveaja erisuse esiletõstmise eesmärk. Soovitame kaaluda sellest 

loobumist.

Arvestatud. Eelnõuga ei kehtestata kaitseolukorra ajal valveaja eest 

täiendava tasu  maksmise kohustust.

4.11 Toetuste ja hüvitiste vähendamine ja nende maksmise peatamine



SiM Probleemi 1 lahendusvariandi nr 1 osas märgime, et oluline on, et selle muudatusega ei tekitataks 

ebaõiglust ühiskonna kõige haavatavamatele inimestele. Riigieelarve vahendite piisavuse tagamiseks 

oleks õiglasem, kui täiendavate rahaliste vahendite leidmine jagatakse kõikide riigieelarvest palka, 

töötasu, toetusi või hüvitisi saavate isikute vahel ehk vajadusel vähendataks ka inimeste töötasusid ja 

palkasid. Kontseptsioon seda poolt ei käsitle.

Antud selgitus.Toetuste vähendamine on viimane abinõu, mis ei välista 

teiste abinõude eelnevat kasutamist või samaaegselt palkade, töötasude 

või muude kulutuste kärpimist.

RaM Kontseptsiooni punkt 4.11. räägib eriolukorra lahendamiseks vajalike vahendite hankimisest olukorras, 

kus reservid on ammendunud, pakkudes välja (sotsiaal)toetuste ja hüvitiste vähendamist. Selgusetuks 

jääb, miks vähendatakse esmajärjekorras toetusi. Kaaluda võiks pigem investeeringute ja 

majandamiskulude vähendamist.                                                                         

Antud selgitus. Toetuste vähendamine on viimane abinõu, mis ei välista 

teiste abinõude eelnevat kasutamist.

RaM Selles kontekstis soovime rõhutada, et eriolukordades saab kasutada erinevate sotsiaalsete garantiide 

ja hüvitiste puhul ka teisi võimalusi peale kontseptsioonis viidatud otsesele kärpimisele. Teised 

võimalused kriisiolukorra puhul võiks olla nt. erinevate hüvitiste väljamaksete ajatamine ja eelarve 

prioriteetide ümbervaatamine. Kindlasti on aga eriolukordades ja nendeks valmistumisel vajalik kõigi 

sotsiaalministeeriumi tulemusvaldkondade puhul hinnata nõudluse muutust erinevate teenuste järele, 

seda nii tervise, sotsiaalse kaitse kui ka tööturu tulemusvaldkondades. Erinevate riiklike hüvitiste ja 

teenuste ning nende osutamiseks vajalike ressursside (sh. meditsiinitöötajad, sotsiaaltöötajad jms.) 

ümberplaneerimine peab tuginema metoodilisel nõudluse hindamisel sh. tervishoiuteenuste ja 

sotsiaalkaitse teenuste puhul.

Vt eelmist selgitust.

KaM Kaitseministeerium toetab kontseptsioonis väljapakutud astmelise toetuste ja hüvitiste vähendamise 

süsteemi.

Võetud teadmiseks.

4.12

RaM Punkt 4.12. käsitleb strateegiliste varude moodustamist, kuid ei too välja selle rahalist kulu (kogu 

kontseptsioonis ei ole mõjudele lisatud rahalist hinnangut). Samas võib see tähendada 

märkimisväärset kulu riigieelarvele ning negatiivset mõju eelarvepositsioonile. Seetõttu võib olla punkt 

4.12.3.2. järeldus eksitav: "Eeldatavasti on muudatusel positiivne mõju, kuna varu moodustaja 

nimetamise, varude moodustamise eesmärgi, koguste ja nomenklatuuri täpsustamisega muutub 

selgemaks asutuste vastutuse ulatus ja tegevuse rahastamine.".

Võetud teadmiseks.

RaM Kontseptsioon käsitleb ulatuslikult kriisiolukorras riigile ja ühiskonnale vajalike ressursside olemasolu 

ja ümbersuunamisega seotud küsimusi. Lisaks kontseptsioonis juba toodule võib olla otstarbekas 

edaspidi käsitleda ka riigi toimimiseks vajaliku elutähtsa taristu ja ressursside moodustamise ja 

kasutamise võimalusi väljaspool Eestit; see võib puudutada nt. IKT taristut või vajalikke 

finantsvahendeid.

Võetud teadmiseks. Tegemist on riigi kaitsetegevuse kava puudutava 

teemaga. Varude moodustamisel hinnatakse võimalike varude 

olemasolu tagamise vajadust välisriikides.

RaM Samuti on meie arvates oluline selgelt sätestada, et elutähtsa taristu tõendatud ja regulaarselt 

kontrollitud valmisoleku tagamine eriolukordadeks on taristu omaniku seadusest tulenev ülesanne. 

Lisaks ei saa välistada, et pikemaajalises kriisiolukorras võib olla vaja tavapärasest tugevamat riiklikku 

sekkumist kaupade ja teenuste jaotuse ning hinnakujunduse põhimõtetes. Kontseptsioonis võib olla 

seetõttu asjakohane rõhutada vastavate riiklike horisontaalsete koordineerimis- ja 

juhtimismehhanismide vajadust.

Antud selgitus. Eelnõus täpsustatud riigi kaitsetegevuse kava määratlust 

ning sätestatud, et  elutähtsa teenuse osutajamine on ühtlasi elutähtsa 

teenuse osutaja riigikaitseülesanne.

SiM Antud peatüki osas märgime, et meie hinnangul peab kogu riigikaitseliste varude tagamise 

regulatsioon olema reguleeritud RiKS-is ja olema koostoimes riigikaitseülesannete ning koormiste 

osaga.

Võetud teadmiseks. Riigikaitselised varud moodustatakse lähtuvalt riigi 

kaitsetegevuse kavas määratud riigikaitseülesannetele ja valitsuse 

otsusele.

KaM Kaitseministeeriumi jaoks jääb kontseptsioonis selgusetuks, millist probleemi lahendatakse varude 

osas. Ühiskonna toimimiseks vajaliku varu moodustamise eest vastutab avalik võim. Eraisikul puudub 

vastav kohustus ja seda ei saa neile ka panna. RiKSi koostamisel peeti silmas, et valitsusasutused 

hindavad, millise ülesande täitmine eeldab varu moodustamist ning mis suuruses varu tuleb 

moodustada. Samas peab varude juures mõtlema nende kasutamisele, jaotamisele ja taastamisele. 

Kaitseministeerium on seisukohal, et seadusega ei ole vaja reguleerida küsimust, kui palju rahalist 

ressurssi läheb asutuses varule, seda peab tegema kõrgemalseisev organ eelarvega. Samuti peaks 

valitsus pidevalt jälgima varu moodustamist ja selleks vajalike vahendite olemasolu. 

Arvestatud. Riigikaitselised varud moodustatakse lähtuvalt riigi 

kaitsetegevuse kavas määratud riigikaitseülesannetele ja valitsuse 

otsusele.

Riigikantselei Nõustume seisukohaga, et praegune riigikaitseliste varude tagamise regulatsioon on vaja üle vaadata, 

et senisest täpsemini määrata varu moodustamise eesmärgid, kogused ja nimistu, moodustamise ja 

hoidmise viis, kasutuselevõtu tingimused ja kord ning kulude kandmise korraldus. Oleme seisukohal, et 

riigikaitseliste varude moodustamise vajadus ja kogused peavad põhinema ohustsenaariumidel.

Arvestatud osaliselt. Riigikaitselised varud moodustatakse lähtuvalt riigi 

kaitsetegevuse kavas määratud riigikaitseülesannetele ja valitsuse 

otsusele.

Riigikantselei Kontseptsioonis esitatud ettepanek kehtestada seaduses ettevõtjatele kohustus tagada kindlaks 

määratud kaubaliikide puhul laovarud vajab põhjalikumat sisulist analüüsi ja mõjude hindamist. 

Võetud teadmiseks.

Riigikantselei Me ei toeta igale leibkonnale seaduses kohustuse panemist olla valmis kriisi korral ise hakkama saama 

ning nägema selleks ette varud vähemalt seitsmeks päevaks. Inimeste teadlikkust ja valmisolekut 

kriisiolukordades toime tulla on vajalik suurendada eeskätt teavitustegevuste ja õpetamise kaudu, 

mitte õigusliku regulatsiooniga. Samuti on küsitav, kuidas toimuks järelevalve leibkondadele pandud 

ülesande täitmise üle.

Arvestatud.

Riigikaitseks vajalike varude moodustamine



SoM Sõnakasutus – medikament näitab asjatundmatust ja seda ei peaks kasutama (nõukogude aeg). See on 

jäänud sisse paaris kohas.

- Lk 173 mõjude analüüsis – palume asendada seal läbivalt sõna (2-s kohas) „medikamentide-“ 

sõnadega „ravimite-, meditsiiniseadmete ja isikukaitsevahendite-“.

Arvestatud

4.13

SiM Probleemi 2 lahendusvariandi nr 11 osas märgime, et kavandatavate muudatuse kohaselt hakkaks 

tõendite kogumine ja tagamine olema haldusorgani ülesanne, sh kahju tõendamise koormus. Oleme 

seisukohal, et selline lahendus ei ole mõistlik ja reaalsuses see kaitseolukorras ei toimiks. On 

arusaadav, et sellises olukorras ei pruugi suure tõenäosusega olla võimalik pidada kinni tavareeglitest, 

kuid ei saa nõustuda sellega, et kaitseolukorra ajal tekitatud kahju hüvitamise või selle eelduseks 

olevate asjaolude tuvastamine, tõendite kogumine ja toimingu dokumenteerimine on eelkõige avaliku 

võimu kohustus. Haldusorgani prioriteetsed tegevused sellises olukorras on suunatud kriisiolukorra 

lahendamisele (isikute elu, tervise ja omandi kaitsele ning riigi sisejulgeoleku tagamisele). Mööname, 

et haldusorgan võib, aga ei pruugi sellises olukorras olla see nö tugevam pool. Seetõttu leiame, et 

haldusorgan võib abistada isikut võimalusel tõendite hankimisel, kuid sellise kohustuse panek üksnes 

haldusorganile ei ole mõistlik ega õiglane.

Arvestatud. Märkuses on õigesti välja toodud, et haldusorgani prioriteet 

on kaitseolukorra lahendamine ning ta ei tohiks ennast ülearu muude 

ülesannetega koormata. Siiski ei saa nõustuda sellega, et haldusorgan 

oleks selles õigussuhtes nõrgemaks pooleks - kui haldusorgan oma 

tegevusega tekitab kahju, sh annab isiku õigusi kahjustava õigusakti või 

sooritab toimingu, siis käitub ta jätkuvalt inimese suhtes n-ö 

jõupositsioonilt. Sh ei pruugi inimene olla üldse kohalgi, vaid hõivatud 

mõne riigikaitselise ülesande täitmisega. Eelnõus on loobutud pööratud 

tõendamiskoormusest, kuid see ei välista haldusorgani kohustust 

protokollida oma tegevus selles osas, mis võib isiku õigusi kahjustada. 

Faktiliselt võib pööratud tõendamiskoormus tuleneda ka sellest, kui 

haldusorgan on rikkunud protokollimise kohustust ega suuda sellest 

tulenevalt tõendada enda käitumise õiguspärasust (sh õigusvastasust 

välistavate asjaolude esinemist). Sellest tulenevalt ei ole eelnõus eraldi 

tõendamiskoormust käsitletud. 

SiM Probleemi 3 lahendusvariandi nr 13 osas märgime, et üldine lähenemine toetuste ja hüvitiste puhul 

on, et riik ei suuda neid kaitseolukorras täielikult maksta. Samas kahju hüvitamise puhul laiendatakse 

võrreldes praeguse olukorraga hüvitamise võimalusi. Miks selline erinev kontseptuaalne lähenemine? 

Ebaselgeks jääb, millist probleemi lahendatakse, kui tunnistatakse kehtetuks õigusnormid, mis 

täielikult välistavad õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamise, ning piiratakse kahju hüvitamist 

õiguspäraselt tekitatud kahju puhul. Samuti osutame, et kaitseolukorras ja pärast olukorda ei pruugi 

olla võimalik eristada, kas tegemist oli õiguspärase või -vastase tegevusega.

Antud selgitus. Eelnõuga on kõrvaldatud see osa õigusnorme, mis on ex 

ante  hinnangul põhiseadusega vastuolus ning võimaldavad jätta 

õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamata. Riigil on võimalik hoida 

kulusid kokku sellega, et ta ei tekita õigusvastaselt kahju ega riku 

inimesete õigusi - seega ei ole argument, et riik ei suuda maksta kogu 

õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitisi, asjakohane. Riik võib käituda ka 

kaitseolukorra lahendamisel õiguspäraselt. 

SiM Probleemi 3 lahendusvariandi nr 14 osas märgime, et me ei toeta HOS-i sätete kehtetuks tunnistamist. 

Soovitame eeskujuna vaadata Soome analoogset regulatsiooni, mis samuti piirab kahju hüvitamist 

(riigi võimalustega).

Arvestatud. Eelnõu koostamisel on peetud asjakohaseks võimalusi 

piirata kahju hüvitamist eelkõige siis, kui kahju on tekitatud õiguspärase 

tegevusega. HOS §-s 42 tunnistatakse kehtetuks üksnes puntk 3, mis 

reguleeris asja sundkasutusse võtmisel ja sundvõõrandamisel  kahju 

hüvitamist. Nimetatud juhtudel toimub hüvitise maksmine KorSi alusel 

(vt KorS muudatused).

KaM Kaitseministeerium nõustub, et kriisiolukorra ajal tekitatud kahju hüvitamise regulatsioon vajab üle 

vaatamist ning eriregulatsioonide vajadus hindamist. Juhime siiski tähelepanu, et kohati on 

probleemide tõstatamisel tähelepanuta jäetud riigivastutuse olulised põhimõtted, näiteks saab 

kehtiva riigivastutuse seaduse (RVastS) regulatsiooni kohaselt hüvitise üle otsustamisel kohaldada 

vastutuse piiramise aluseid (§ 13, sh lõike 1 loetelu ei ole ammendav ‒ „muid asjaolusid …“), 

primaarnõuete esitamise kohustus ei ole samuti kohtupraktika kohaselt absoluutne (nt kui esmase 

õiguskaitsevahendi kasutamata jätmiseks on mõjuv põhjus või selle kasutamise vajalikkus ei olnud 

kannatanule reaalselt võimalik või arusaadav, on kohus seda asjaolu arvestanud), samuti kehtivad 

õiguspärase haldusakti või toiminguga tekitatud kahju puhul hüvitise nõudele piirangud (§ 16, mh 

„isikute eriline kohtlemine on ettenähtud seadusega“), nn mitterahaline heastamine on võimalik ka 

„õigusvastaste tagajärgede kõrvaldamisega“ (RVastSi § 11 lg 1). Kohati on kontseptsioonis neile 

vihjamisi viidatud, samas tõstatatud probleemide võimaliku „lahendusena“ neid välja toodud ei ole. 

Arvestatud. Kontseptsiooni koostamisel ei olnud otsustatud veel, kas 

RVastS või VÕS üldse kohaldada või reguleerida kahju hüvitamine 

terviklikult RVastS - seetõttu ka kehtivast õigusest tulenevaid kahju 

hüvitamise kitsendusi kontseptsioonis ei korratud. Eelnõu koostamisel 

on jõutud järeldusel, et RVastS ja VÕS ei kohaldata ning sellest 

tulenevalt on RVastS asjakohased sätted kas RiKS eelnõusse üle toodud 

või asjakohasele sättele RVastS-s või VÕS-s viidatud. Lähtekohaks on 

see, et riigikaitse eesmärgil kahju tekitamisel ei ole hüvitise saamise 

võimalused ulatuslikumad või selle piirangud kitsamad, kui seda on n-ö 

tavaolukorras. 

KaM Kaitseministeerium juhib probleemi nr 4 puhul (ex gratia maksed, välissuhted) tähelepanu, et Vabariigi 

Valitsuse 11. novembri 2016. a määruse nr 123 „Rahvusvahelises sõjalises koostöös tekitatud kahju 

nõude menetlemise, kahju hüvitamise ning kahjuhüvitisest loobumise kord“ § 1 lg 3 võimaldab 

Kaitseväel kahju välislepingu või ametkondliku välislepingu alusel hüvitada rahvusvahelises sõjalises 

koostöös tekitatud kahju, mille eest Eesti riik ei vastuta. Selle sätte eesmärk on sätestada Kaitseväele 

diskretsiooniõigus hüvitada kahju ex gratia, st olukorras, kus Eesti riigil puudub kohustus kahju 

hüvitamiseks. Näiteks reguleerib Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide vaheline relvajõudude staatust 

reguleeriv kokkulepe artikkel VIII lõige 6 nõudeid, mis ei ole tõusetunud ametikohustuste täitmisest. 

Nimetatud määruse õiguslik alus seaduse tasandil on kehtestatud RiKSi §-s 32. Selle valguses võiks 

täiendavalt hinnata muudatusettepaneku vajadust ning ulatust.

Antud selgitus. Selgitame, et osutatud määruses on antud volitusnorm, 

mis ei anna alust praeter legem määruse andmiseks. Määruste andmise 

õigus on piiratud kitsalt intra legem määruse volitusega, seega saab 

anda määruse vaid sel alusel ja ex gratia regulatsioon ületab 

volitusnormi piire. See ei vii praktiliste probleemideni, kuna vastav alus 

tuleneb ka välislepingutest, kuid viimaste puhul tõusetub nende vahetu 

kohaldatavuse küsimus haldusvälise isiku suhtes. Sellest tulenevalt 

reguleeritakse ex gratia  jms kahju hüvitamise erisused seaduse tasemel. 

Seaduse tasemel tuleb kasvõi üldiselt sätestada kahju hüvitamise alus, 

mida saab siis vajadusel intra legem  määrusega või asutusesiseste 

diskretsioonijuhistega täpsustada. 

Riigivastutuse erisused



Riigikohus On tõsi, et kehtiv õigus (nt riigivastutuse seaduse § 16) ei sobi riigikaitselistel eesmärkidel isikute 

õiguste intensiivse piiramise (sh asja sundvõõrandamise) eest õiglase hüvitise maksmiseks. Seega on 

tervitatav selleks sobiva õigusliku raamistiku loomine. Kontseptsioonis (ptk 4.13.3.1) on märgitud, et 

õiglane hüvitis ei pea vastama hüvitatava kahju summale ning selle maksmise eeldus on põhiõiguse 

piirang ise, mitte konkreetse kahju, põhjusliku seose ja vastutuse tuvastamine. Selle juures tuleb 

silmas pidada, et PS § 32 lõike 1 teine lause kohustab ka õiguspärase sundvõõrandamise korral 

maksma õiglast hüvitist. Sundvõõrandamise puhul saab üldjuhul pidada õiglaseks hüvitiseks 

sundvõõrandatud asja väärtust. On mõistetav, et kriisiolukorras ei ole praktiline viia läbi tavapärast 

tõendamismenetlust asja väärtuse tuvastamiseks, ent selleks, et vältida isikute õiguste liigset 

kahjustamist, oleks asjakohane sätestada alternatiivne võimalus, mille kohaselt saaks isik kohese 

hinnangulise hüvitisega mittenõustumisel nõuda pärast kriisiolukorra lõppu asja tegelikule väärtusele 

vastavat hüvitist.

Antud selgitus. Selgitame, et kontseptsioonis ja selle aluseks olnud 

analüüsis on õiglase hüvitise maksmise lähtekohana käsitletud omandi 

tegelikku väärtust. Samuti on käsitletud omandina nt palganõuet vms 

omandiõigust laiemalt, kui seda on asja sundvõõrandamine. Selles 

kontekstis tuleb vaadata ka nt saamata jäänud palga asemel 

miinimumpalga maksmist õiglase hüvitisena, isegi kui see ei vasta 

konkreetse töötaja töötunni turuväärtusele. Samuti ei saa hoone, 

seadme vms asja sundvõõrandamisel võtta aluseks pelgalt asja 

turuväärtust (mis kriisi ajal on vaieldav ning võib toimiva turu ehk asjade 

tavapärase tsiviilkäibe lakkamise tõttu üldse puududa), kuid muude 

asjaolude puudumisel tuleb turuväärtus loomulikult aluseks võtta. 

Rõhutame siiski, et eelnõu, kontseptsiooni ja analüüside koostamisel 

jõuti läbivalt seisukohale, et õiglase hüvitise maksmisel tuleb arvestada 

ka isiku talumiskohustust.  Kui isik nõuab hüvitist hiljem, siis on õiglase 

hüvitise maksmise arvutamisel aluseks juba taastunud turuolukord ning 

selle võrra võib tema saadava hüvitise suurus olla ka suurem või erineda 

muul viisil (nt valuuta muutumisel, deflatsiooni korral vms). 

4.14

SiM Probleemi 1 lahendusvariandi nr 1 osas märgime, et kaitseolukorras ei ole reaalne tegeleda 

vaidemenetlusega ja leida selleks ressurssi, kuna riigikaitseülesanded on prioriteet. Leiame, et see toob 

täitevvõimule kaasa haldus- ja töökoormuse kasvu. Samuti ei pruugi kohtute töökoormus väheneda, 

sest vaideotsuse saab edasi kohtusse kaevata.

Selgitus antud. Vaidemenetlus võimaldab haldusorganil endal 

tunnistada kehtetuks enda antud õigusvastane haldusakt. Kui 

vaidementluses on õigusvastane haldusakt kehtetuks tunnistatud, siis ei 

ole isikul enam kaebeõigust ning seetõttu ei saa ta ka kohtusse 

pöörduda või ei võeta tema kaebust  menetlusse. Seega väheneb 

vaidemenetluse tulemusena ka kohtute töökoormus. Teatud 

vaideotsuste edasikaebamist vältida ei saa.

SiM Siseministeerium ei toeta probleemi 1 lahendusvarianti nr 3 (näha kaitseolukorra ajaks kohustusliku 

vaidemenetluse korral ette haldusakti täitmise peatamine alates vaide esitamisest ilma selle kohta 

eraldi otsust tegemata), sest automaatne haldusakti peatamine vaide esitamisel võimaldab 

regulatsiooni kuritarvitamist.

Selgitus antud. Eelnõu koostamisel on kohustusliku vaidemenetluse ning 

sellest tulenevalt ka haldusakti automaatse peatumise küsimusest 

loobutud. Eelnõu koostamisel toimunud arutelude käigus leiti, et kehtiv 

vaidemenetluse regulatsioon on mõningate tähaja erisustega piisav, et 

lahendada suurem osa kaitseolukorra lahendamisel tekkivatest 

probleemidest. 

SiM Probleemi 2 lahendusvariandi nr 1 osas märgime, et vaide lahendamise tähtaeg võiks sellistes 

olukordades olla kontseptsioonis pakutud 10 päeva asemel kohe 30 päeva ja lisaks ka veel pikendatav 

seaduses toodud alustel.

Arvestatud. Eelnõu koostamisel on võetud aluseks vaide esitamise 

tähtaja lühendamise ning vaide lahendamise tähtaja pikendamise 

süsteem. Oluline on see, et võimalikud õiguslikud probleemid jõuaksid 

kiiresti haldusorganini ning viimane saaks kiiresti reageerida, kui õiguslik 

probleem mõjutab kaitseolukorra lahendamist. Teisalt on 

haldusorganile antud vaide lahendamisel pikk tähtaeg, et ta saaks 

vaideid paindlikult lahendada, lahendades kiiresti kaitseolukorra 

lahendamise seisukohalt olulised vaided ning et haldusorganil jääks 

piisavalt aega muude vaiete lahendmiseks. 

KaM Kaitseministeerium nõustub õiguskaitse erisuste väljatöötamise vajadusega. Samas juhime 

tähelepanu, et näiteks kohtute töökoormuse vähendamiseks kohustusliku vaidemenetluse 

regulatsiooni loomisel tuleb kriitiliselt hinnata võimalikku vaiete lahendamisest tingitud 

haldusorganitele lisanduvat töökoormust kriisiolukorras.

Võetud teadmiseks ja arvestatud. Eelnõu koostamisel loobuti 

kohustuslikust vaidemenetlusest.

Riigikohus Riigikohtu esimehe pädevus muuta territoriaalset kohtualluvust (ptk 4.14.3.1) võib olla erikorra ajal 

vajalik ning see on ka PS §-ga 130 kooskõlas. Põhjendatuks saab seda aga siiski pidada just PS § 128 või 

129 alusel välja kuulutatud erikorra ajal, mitte kaitseolukorra ajal, nagu kontseptsioonis on välja 

pakutud. Kaitseolukorra instituudi loomise vajadust on põhjendatud vajadusega reageerida ohtudele 

kiiremini kui PS §-de 128 ja 129 menetlus võimaldaks. Kui korrakaitseline ohutõrje või riigi sõjaliseks 

kaitseks valmistumine peab tõepoolest algama viivitamata, siis kohtuasjade kohtualluvuse muutmine 

võib oodata kuni erikorra välja kuulutamiseni. Alles erikorra kehtivuse ajal annab PS § 130 võimaluse 

irduda PS § 24 lg-s 1 sätestatud kohtualluvuse muutmise keelust.

Antud selgitus. Eelnõu väljatöötamisel loobuti territoriaalse 

kohtuaaluvuse muutmise volituste andmisest. Tsiviil- ja halduskohtutele 

antakse eelnõuga kohtuasja peatamise või lihtsustatud korras 

menetlemise õigus. 

4.15

KaM

Kontseptsiooni lähtekoha osas märgime, et kontseptsiooni keskseks muudatuseks on

riigikaitseseaduse (edaspidi RiKS) koostamise käigus lahendamata jäänud teemade analüüs ja 

inkorporeerimine riigikaitseõigusse, mis võimaldaks laiapindse riigikaitse elluviimist. Eeskätt puudutab 

see erakorralise seisukorra seaduse (edaspidi ErSS), hädaolukorra seaduse (edaspidi HOS), 

riigikaitseliste sundkoormiste seaduse (edaspidi RKSKS) ning korrakaitseseaduse (edaspidi KoRS) 

sidumist ühtselt toimivaks kriisiolukordade lahendamise süsteemiks. Eespool öeldut arvesse võttes 

toetab Kaitseministeerium ettepanekut kujundada RiKS riigikaitseõiguse üldseaduseks ning seonduvalt 

tunnistada kehtetuks ErSS ja RKSKS ning reguleerida kaitseväeteenistuse alased erisused 

kaitseväeteenistuse seaduses (edaspidi KVTS) ja Kaitseväe korralduse seaduses (edaspidi KKS).

Võetud teadmiseks.

Õiguskaitse erisused

Täiendavalt esitatud teemad



KaM

Kontseptsioonis on riigikaitse eesmärki laiendatud elanikkonnakaitse eesmärgiga, mis on õigustatud, 

kuid juhime tähelepanu, et selle sisustamine ning sellega kaasnevate ülesannete piiritlemine vajavad 

täiendavat arutelu ning analüüsi.

Võetud teadmiseks.

KaM

Lisaks toome välja, et riigikaitseõiguse uuendamisel on ka valdkondi, mis ei ole kontseptsioonis selgelt 

välja toodud, kuid vajaksid samuti lähitulevikus üle vaatamist ja korrigeerimist lähtuvalt muutunud 

vajadustest (nt küberkaitse, riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse, elektroonilise side korraldus).

Võetud teadmiseks.

RaM Üldisemalt teeme ettepaneku kontseptsioonis ja selle põhinevas eelnõus põhjalikumalt käsitleda riigi 

finantssuutlikkuse tagamist eriolukordades, sealhulgas piisavate eelarveliste vahendite olemasolu ja 

kasutamist ning üldisemalt käibevahendite kättesaadavust, samuti finantseerimisasutuste tegevuse 

ning käibevahendite ringluse reguleerimist.

Võetud teadmiseks. Eelnõu kooskõlastamise käigus ootame RaMilt 

konkreetseid ettepanekuid, mis aitaksid tagada finantsuutlikust, lisaks 

juba eelnõus sätestatud meetmetele (nt hüvitiste ja toetuste 

vähendamine või maksmise peatamine)

RaM Tuletame meelde, et hilisemas eelnõu seletuskirja kulude peatükis tuleb välja tuua kõik eelnõuga 

kaasnevad kulud ja nende katteallikad.

Arvestatud. Eelnõu seletuskirjas esitatud kulude prognoos.

SiM Lisaks eeltoodule märgime täiendavalt, et eelnõu väljatöötamise käigus on vaja analüüsida ka 

vabatahtlikke rolli ja kaasamise võimalusi laiapindsesse riigikaitsesse.

Võetud teadmiseks. Eelnõu kooskõlastamise käigus ootame SiMilt 

konkreetseid ettepanekuid.

SiM Praegu ei reguleeri kehtiv lennundusseadus mehitamata õhusõidukitega seonduvat. Võttes arvesse mehitamata õhusõidukite 

kiiret arengut ja nende kerget kättesaadavust ning järjest suurenevat kasutamist oleks vajalik nende määratlemine ja käitamise 

reguleerimine seadusandluses. Lennundusseadusesse tuleb viia mehitamata õhusõiduki definitsioon, tingimused ja nõuded 

nende käitamiseks ning samuti üldsätted mehitamata õhusõidukite käitamise lennupiirangualade osas. Ühtlasi muud üldsätted, 

mis on seotud mehitamata õhusõidukite kasutamisega ning integreerimisega üldisesse juba kehtivasse õigusruumi.

Tulenevalt sellest, et lisaks tavakasutusele on võimalik mehitamata õhusõidukeid kasutada kuritegevuseks ning nende 

kasutamisega võib ja saab ohustada siseturvalisust ja -julgeolekut võib nende selle laadne kasutamine põhjustada 

märkimisväärset kahju, s.h kujutada ohtu inimelule.

Näiteks on mehitamata õhusõidukit võimalik kasutada lõhkeseadeldisega kombineeritud rünnaku toimepanemiseks. 

Maailmasündmustest on teada, kus näiteks terrorirühmitus Daesh/ISIS on kasutanud lõhkeseadeldisega varustatud 

mehitamata õhusõidukeid rünnakute toimepanemiseks. Välistada ei saa ka võimalikku mehitamata õhusõidukiga toime 

pandavat keemiarünnakut. Ka selle puhul on maailmast on teada juhtum, kus Jaapani peaministri hoone katusele maandus 

tundmatut ainet kandev mehitamata õhusõiduk. Taoline mehitamata õhusõidukite käitamine on aga ohuks riigi julgeolekule ja 

avalikule korral, mistõttu on oluline, et riigi pädevatel asutustel oleks olemas õiguslikud võimalused ohtude ennetamiseks ja 

tõkestamiseks. Praegu on nimetatud õigused sätestatud mõnel juhul vastava asutuse tegevust käsitlevates regulatsioonides, 

samuti tuletatavad karistusseadustiku hädakaitseseisundist ja hädaseisundist, kuid ka lennundusseaduse kui valdkondlikus 

eriseadusega on õigusselguse huvides vaja sätestada Lennuametile, Politsei- ja Piirivalveametile, Kaitseväele, 

julgeolekuasutusele ning vanglateenistusele õigused mehitamata õhusõidukist lähtuva ohukahtluse ennetamiseks või 

tõrjumiseks. Eeltoodud asutustele tuleb luua mehitamata õhusõidukist lähtuva ohukahtluse ennetamiseks või tõrjumiseks 

õigus sundida mehitamata õhusõiduki käitajat mehitamata õhusõiduk maanduma; maandada ise mehitamata õhusõiduk, võtta 

enda kontrolli alla mehitamata õhusõiduki juhtimine, kasutada vahetut sundi mehitamata õhusõidukist lähtuva ohu 

tõrjumiseks või mehitamata õhusõiduk võtta hoiule või konfiskeerida.Siinjuures juhime tähelepanu sellele, et tegemist ei ole 

vaid Siseministeeriumi valitsemisala puudutava huviga ja vajadusega. Nagu eelnevalt välja toodud vajavad õiguseid 

mehitamata õhusõiduki lähtuva ohu ennetamiseks ja tõrjumiseks ka Lennuamet, Kaitsevägi ning teised siseturvalisust ja riigi 

julgeolekut tagavad asutused peale Kaitsepolitseiameti ja vanglateenistuse. Juhul, kui Justiitsministeerium toetab mehitamata 

õhusõidukist lähtuva ohukahtluse ennetamise ja tõrjumise sätte sisseviimist lennundusseadusesse oleme valmis esitama 

vastavasisulise meetme sõnastuse koos selgitava tekstiga. Siinjuures tuleb aga kindlasti arvestada seda, et see ei saa toimuda 

eraldiseisvalt vaid sellega peab kaasnema lennundusseadusesse kogu mehitamata õhusõidukite täienduse sisseviimine.

Mitte arvestatud. Teema vajab eraldi põhjalikumat analüüsimist ja läbi 

mõtlemist koostöös MKMiga. Teemat on võimalik lahendada 

eraldiseisva seaduse muudatusega.

Kaitseliit Esiteks leiame, et revisjoni raames oleks kohane vaadata üle ka Kaitseliidu ülesannete kirjeldus. Hetkel 

on riigikaitse arengukavas püstitatud Kaitseliidule eesmärk täita muuhulgas ka maakaitse ülesandeid, 

kuid Kaitseliidu seaduses see ülesanne ei kajastu. Riigikaitseseaduse § 5 lg 3 kohaselt sätestatakse 

juriidilise isiku riigikaitseülesanded tema tegevusala, eesmärki või ülesandeid reguleerivas seaduses. 

Kaitseliidu seaduses aga ei ole maakaitsega seoses sätestatud ühtegi ülesannet ega eesmärki, on 

üksnes mainitud, et Kaitseliidu struktuuris asuvad maakaitseringkonnad. Seda võib osaliselt 

põhjendada sellega, et maakaitse jaoks ettevalmistatavate üksuste roll on olla sõja ajal Kaitseväe 

koosseisus, see aga tingib omakorda olukorra, kus Kaitseliidu sõjaaja ja rahuaja juhtimisstruktuurid on 

erinevad, mis ei ole parim lahedus kriisidele reageerimise võimekust ja kiirust arvestades. Samuti on 

väga raske luua mõistliku juriidilist  on struktsiooni maakaitseüksuste juhtimisele, kui 

maakaitseüksused asuvad sõja ajal kaitseväe koosseisus aga maakaitserinkonnad, mis neid üksusi 

administreerivad on

Kaitseliidu struktuuriüksused.

Mitte arvestatud. Küsimus lahendatakse vajadusel eraldiseisva 

eelnõuga, mille valmistab ette Kaitseministeerium.



Kaitseliit Teiseks soovime, et revisjoni raames vaadeldaks ka vabatahtlikust riigikaitses laiemalt. Kuigi Kaitseliit 

on riigikaitseorganisatsioon, siis tema ülesanded riigi sõjalisel kaitsmisel on Kaitseliidu seaduses 

võrdlemisi üldiselt sätestatud. Võib isegi öelda, et Kaitseliidu seaduse kohaselt Kaitseliit 

organisatsioonina ei osale riigi sõjalises kaitsmises, vaid üksnes valmistab selleks ette võimeid so. 

annab oma liikmetele sõjalist väljaõpet. Sellega aga jääb eesmärgistamata suur osa Kaitseliidu 

tegevusest, kuna kõik Kaitseliidu liikmed ei ole kaitseväekohuslased. Õiguslikult tekkis teatud vaakum 

Kaitseliidu riigikaitseliste ülesannete osas riigikaitse seaduse jõustumisega, millega kadus mõiste 

"kaitsejõud" (mõistet on ekslikult kasutatud ka kontseptsioonis endas). Kaitsejõududena käsitleti 

rahuaja ja sõjaaja riigikaitse seaduses Kaitseväge ja Kaitseliitu, kes mõlemad allusid sõjaajal Kaitseväe 

juhatajale, kes sai seega rakendada neid vajadusel riigi sõjalisse kaitsesse. Praegusel hetkel aga see osa 

Kaitseliidust, kellel sõjaaja paigutust ja ülesandeid ei ole ei osale ka riigi sõjalises kaitses. Leiame, et 

Kaitseliidu seadus ja riigikaitseseadus pigem piiravad hetkel Kaitseliidu ja Kaitseväe koos tegutsemist, 

kuigi nende olemuslik eesmärk on väga sarnane, so. valmistumine ja osalemine riigi sõjalises kaitses. 

Antud küsimusele on juhtinud tähelepanu ka Riigikontroll enda käesoleva aasta maikuus tehtud 

auditis (Kaitseliidu valmisolek täita riigikaitse arengukavas ettenähtud ülesandeid), milles leiti, et kuigi 

riigikitse arengukavas 2013-2022 ette nähtud Kaitseliidu ülesanded on selgelt formuleeritud ning 

nende täitmine on üldjoontes plaanipärane siis Kaitseliidu eesmärgid, mis puudutavad riigikaitse 

arengukavast väljapoole jäävaid sisekaitse ja mittesõjaliste üksuste tegevusi on formuleeritud 

üldsõnaliselt. Samas hõlmab sisekaitse ja mittesõjaliste üksuste tegevus peaaegu poolt Kaitseliidu 

liikmeskonda, kes on samuti väljaõpetatud ning keda saaks rakendada riigikaitses.

Mitte arvestatud. Küsimus lahendatakse vajadusel eraldiseisva 

eelnõuga, mille valmistab ette Kaitseministeerium.

Kaitseliit Puuduliku eesmärgistatuse probleem puudutab ka korrakaitseülesannete täitmiseks vajalike

võimete ettevalmistamist. Kaitseliidu seaduses on sätestatud, et Kaitseliitu võib kaasata avaliku

korra tagamisse, kuid ükski õigusakt ega arengukava ei kohusta selleks vajalike võimeid ette

valmistama ega selleks ressurssi eraldama. Kaitseliidu üksuste korrakaitseülesannete täitmiseks

võimalikule ebapiisavale väljaõppele olete viidanud ka riigikaitseõiguse muudatuste

kontseptsioonis.

Arvestatud. Väljaõppe nõuded ja kulude hüvitamine sätestatakse KorSi 

alusel antavas Vabariigi Valitsuse määruses.

Kaitseliit Viimasena juhime tähelepanu rahvusvahelise sõjalise koostöö mõistele. Riigikaitseseaduse mõistes 

Kaitseliit rahvusvahelise sõjalise koostööga tegeleda ei saa, kuna Kaitseliitu ei ole rahvusvahelist 

sõjalist koostööd kirjeldavates sätetes mainitud. Praktikas aga osalevad näiteks liitlased nii Kaitseliidu 

õppustel kui ka vastupidi ning välja on kujunenud tihe koostöö teiste riikide vabatahtlike 

riigikatseorganisatsioonidega (näit. Marylandi Rahvuskaart). Seega vajaks riigikaitseseaduse vastav 

peatükk täiendamist selliselt, et luua juriidiline raamistik , mille alusel saaks ka Kaitseliit tegeleda 

rahvusvahelise sõjalise koostööga.

Mitte arvestatud. Küsimus on juba lahendatud Kaitseliidu seaduse 

muudatusega.



Teema nr Teema Märkuse esitaja Märkuse/kommentaari sisu Arvestamata jätmise või arvestamise põhjendus

4.1

1

SiM

Probleemi 1 lahenduste nr 1 ja 3 osas märgime, et toetame kaitsevalmidusastmete välja jätmist, kuid 

teeme ettepaneku defineerida vahetu oht põhiseaduslikule korrale või täpsustada ohu mõistet, kuna 

põhiseaduslikke väärtusi ohustavad terve nimekiri tegevusi ja sündmusi, mida riigikaitse kontekstis silmas 

ei peeta ning mille avaldumisel kaitseolukorda välja ei kuulutata. Samuti ei ole „konstitutsiooniliste 

põhimõtete mittetunnustamine“ õnnestunud sõnastus. Ühtlasi oleme seisukohal, et lahenduse nr 3 osas 

peab olema arusaadav, kuidas üks olukord läheb üle teiseks. Oleme nõus, et hädaolukorra seadus 

(edaspidi HOS) ja riigikaitseseadus (edaspidi RiKS) peavad tegelema erineva mõjuga ohtudega, aga ohtude 

eristamine ei saa olla absoluutne. Küsimus ei ole mitte ohuliigis, vaid selle mõjus. Erinevate ohtude 

adresseerimise esmatasand on erinevad eriseadused (nn küberkaitse seadus) ja korrakaitseseadus 

(edaspidi KorS), järgmine tasand on HOS ning meetmete ja reageerimise viimane tasand on alles RiKS. HOS 

reguleeriks eelkõige ja sealhulgas (lisaks õnnetustele) selliste inimtegevusest tingitud ohtude 

(küberründed, äkkrünnakud, terrorism jne) ennetamist, valmistumist ja lahendamist, millega ei kaasne 

vahetu oht Eesti iseolemisele. RiKS-i fookus (juhtimismudel ja meetmed) on eelkõige riigi ja põhiseadusliku 

korra kaitse korraldamine võõrriigi tegevusest tingitud vahetu ohu korral. Kui terroristlik või küberrünne ei 

ohusta vahetult Eesti põhiseaduslikku korda viisil, mis seaks riigi kestlikkuse küsimärgi alla, siis piisab 

ohuolukorra ennetamiseks, valmistumiseks, reageerimiseks eriseaduste ja HOS-i ning KorS-i meetmetest.

Samuti märgime, et tulevikus peaks olema võimalus olukordi välja kuulutada üksnes teatud piirkonnas, 

mis praegu näiteks erakorralise seisukorra seaduse (edaspidi ErSS) § 2 lõike 3 kohaselt ei ole võimalik – 

erakorralise seisukorra võib Riigikogu Vabariigi Presidendi või Vabariigi Valitsuse ettepanekul oma 

koosseisu häälteenamusega välja kuulutada kogu riigis, kuid mitte kauemaks kui kolmeks kuuks. Lisaks 

oleme seisukohal, et kuigi ohtudeks valmistumine jääb ka edaspidi toimima kahe seaduse (HOS-i ja RiKS-i) 

alusel, peab ohtude analüüsimine, nende ennetamine, nendeks valmistumine (võime- ja 

operatiivplaneerimine) ja lahendamine (juhtimine, koostöö, staabid jne) toimuma võimalikult sarnastel 

alustel ja koostoimes.

Arvestatud osaliselt. Kaitseolukorra mõiste 

määratlemisel võetud arvesse erinevatest ohtudest 

tulenevaid mõjusid.  Kaitseolukorra mõistet on 

eelnõus täpsustatud selliselt,  et oleks mõistetav, 

millal kohaldub HOS ja millal RiKS. Kuivõrd ErSSi ei 

saa PS § 129 kohaselt ainult teatud piirkonnas välja 

kuulutada, siis  ettepanekut võimaldada erakorralise 

seisukorra väljakuulutamist üksnes teatud 

piirkonnas, ei ole  arvestatud. Planeerimise, ohtuda 

analüüsimise ja ohtude ennetamise ning nendeks 

valmistumise ühtlustamine vajab põhjalikumat 

analüüsi ja terviklikku kontseptsiooni enne seaduste 

muudatusi. 

2

SiM

Probleemi 2 suhtes on lahendusvariandina nr 2 välja pakutud, et kaitseolukorra kindlaks määramise 

otsustuspädevus anda Vabariigi Valitsusele ning kehtestada kaitseolukorra määratlemise tingimused ja 

kord. Märgime, et ebaselgeks jääb, milline minister (ja ministeerium) on kaitseolukorra määratlemise 

tingimuste ja korra koostamise eest vastutav. Arvestades teema ning ohtude hindamise sisu leiame, et 

tegemist on eelkõige Siseministeeriumi vastutusalaga ja seega teeme ettepaneku määrata määruse 

koostamise eest vastutavaks Siseministeerium. Samas peame oluliseks, et regulatsiooni loomisel säiliks 

paindlikkus ja regulatsioon ei saaks liiga piiravaks. Regulatsioon peab võimaldama jõuda kiirelt selgusele, 

kas riik on kaitseolukorras ja kui on vajalik kaitseolukord välja kuulutada, siis regulatsioonis toodud 

asjaolude hindamine ei tohiks liigse detailsuse tõttu muutuda takistavaks kaitseolukorra välja 

kuulutamisel.

Antud selgitus. Ohtusid määratlevad erinevad 

asutused, mille alusel koostatakse valitsusele 

ohuhinnanguid  - ohuhinnangute andmise süsteemi 

võrreldes tänasega ei muudeta. Kaitseolukorra 

otsuse aluseks võivad olla lisaks ohuhinnangutele ka 

muud asjaolud. Eraldi määruse kehtestamine 

ohtude hindamiseks ei ole vajalik, kuivõrd tegemist 

on  valitsuse enesekorraldusõigusega. 

Riigi erikordade ja kaitseseisundite süsteemi ühtlustamine



3

SiM

Probleemi lahendusvariandi nr 3 osas toetame alternatiivi 3 – valitsuse otsus edastatakse Riigikogule 

teadmiseks ning Riigikogul on võimalus otsustada, et kaitseolukorra määramiseks puuduvad alused, ning 

lõpetada Riigikogu otsusega kaitseolukorras rakendatud meetmed, kui Riigikogu leiab, et puudub oht, mis 

õigustaks kaitseolukorra kehtestamist. Tegemist oleks õigusega panna veto valitsuse otsusele.

Võetud teadmiseks.

4

KaM Toetame eesmärki luua ühtne ja terviklik kriisiolukordade ning nende lahendamiseks

väljakuulutatavate erikordade raamistik, mis tagaks tänasega võrreldes suurema õigusselguse ja

aitaks vältida juhtimise dubleerimist. Samuti toetame eesmärki lihtsustada ja muuta selgemaks

erinevate meetmete kasutusele võtmine ohuolukordade lahendamiseks.

Võetud teadmiseks.

5

KaM Muudatuse tagajärjel ei tohi võrreldes kehtiva õigusega tekkida olukord, kus kriisi või

ohuolukorra lahendamiseks vajalike meetmete kasutamise eelduseks on otsus, mida kehtiv õigus ette ei 

näe. Näiteks riigivara ümberjaotamine (RiKS § 5 lg 5) või täiendavate riigireservide

kasutusele võtmine peab toimuma võimalikult kiirelt, et ohule anda võimalikult selge ja

konkreetne vastus. 

Võetud teadmiseks ja arvestatud.

6

KaM Kaitseministeeriumi hinnangul olulisi muudatusi uue mõiste „kaitseolukorra“ kasutamisega ei

kaasne ning olukorra ümber nimetamisega ei suurendata õigusselgust. Olemasolevasse süsteemi saab 

inkorporeerida ka seni eraldi seadustes kasutatavad meetmed, sealhulgas erakorralise seisukorra ajal 

kasutatavad.

Mitte arvestatud. Süsteemi terviklikkuse ja 

õigusselguse tagamiseks on vajalik tähistada ja 

eristada neid olukordasid, mis kujutavad ohtu riigi 

eksisterntsile olukordadest, mis puudutavad üksnes 

elanikkonda, looduskeskkonda (tsiviilkriisid). Lisaks 

tuleb selgelt eristada olukordasid ja olukordade 

lahendamiseks väljakuulutatud erikordasid, mis 

annavad võimaluse kasutatada vajalikke meetmeid 

(volitusi, juhtimiskorraldus jne). 

7

KaM Oleme seisukohal, et kehtivas riigikaitseseaduses sätestatud meetmete rakendamise süsteem on 

riigikaitseõiguse seisukohalt mõisteliselt loogiline ja selgelt seostatud pädevuste ja meetmete ühtne tervik, 

mis ei vaja põhimõttelist ümberkorraldust, vaid praktilist rakendamist kuna riigikaitseseadus on tänaseks 

alles 2 aastat kehtinud. Arvestamata ei tohi jätta katseseisundite mõistetega seonduvat võimalikku 

heidutuslikku ning kohustavat mõju, mida kontseptsioonis ei ole käsitletud.

Mitte arvestatud. Kaitseseisundite regulatsiooni ei 

arvesta erakorralisest seisukorrast tulenevate 

ohtude ennetamise ja tõrjumise vajadusega. 

Erakorralise seisukorra regulatsiooni 

inkorporeerimisel riigikaitseseadusesse on vajalik ka 

meetmete süsteemi korrastamine ning ühtlstamine.

8

KaM Kavandatava senise selgelt mõistetava igapäevase riigi kaitseks valmistumise kohustuse

kaotamisega võib hägustuda riigikaitseülesannete täitmise vajadus. See võib negatiivselt

mõjutada protsesse, mida on tehtud laiapindse riigikaitse käivitamiseks ning toob halvimal juhul

olukorra, kus ohule mõeldakse vaid ohuga reaalselt silmitsi seistes, mitte aga neid ennetades või 

ettevaatavalt planeerides. Seega on selgesõnaliselt vajalik sätestada kohustus avalikule sektorile 

planeerida ja olla valmis igal ajahetkel laiapindse riigikaitse ülesandeid täitma. Täpsema seisukoha 

muudatuste rakendatavuse ja kohaldatavuse, sh kaitseolukorra mõju osas, saame kujundada tulevikus 

eelnõu ja seletuskirja koostamise ja kooskõlastamise käigus.

Antud selgitus. Kaitseolukorra mõiste kasutusele 

võtmine ning kaitsevaldmiduse astmete kaotamine 

ei mõjuta riigi kaitseks valmistumist.  Riigi kaitseks 

valmistumise aluseks on seadusega või seaduse 

alusel asutustele ja isikutele määratud 

riigikaitseülesanded, riigi kaitsetegevuse kava ning 

teised strateegilised dokumendid. Riigi kaitseks 

valmistumise parandamiseks täpsustatakse 

eelnõuga riigikaitseülesannete täitmise 

regulatsiooni. 



9

KaM Kaitseministeerium toetab kontseptsioonis toodud ideed ja eesmärki ohu

tõrjeks vajalike meetmete järkjärgulisest rakendamisest vähendades sellega erikorra

väljakuulutamisest tulenevat sõltuvust. Kaitseministeerium toetab olemasolevate

põhimõtete, sealhulgas igapäevase ettevalmistuse kohustuse säilitamist.

Võetud teadmiseks ja arvestatud.

10

KaM Toetame olemasolevasse süsteemi hädaolukorra, erikorra ja erakorralise seisukorra

lahendamise inkorporeerimist ning RiKSi põhimõttelise muudatuse sisse viimist, mis

võimaldaks sundkoormisi rakendada üldise kaitsevalmiduse faasis. Mobilisatsiooni ja

demobilisatsiooni osas tuleb lähtuda senises õiguskorras sätestatust ning mobilisatsiooni ja

demobilisatsiooni väljakuulutamine ning sidumine erinevate erikordadega või

olukordadega peab olema minimaalne.

Võetud teadmiseks.

11

KaM Kaitseministeerium toetab riigikaitseõiguse edasist konsolideerimist, mis muudab

valdkonna selgemini jälgitavaks, jättes õiguse kujundada lõplik seisukoht ülaltoodu

valguses seaduseelnõu väljatöötamise käigus.

Võetud teadmiseks.

12

KaM Kaitseministeeriumi hinnangul tekitab vääriti mõistmist pidev tahe eristada relvastatud (sh

sõjalist) tegevust riigi julgeoleku ja põhiseadusliku korra ning suveräänsuse kaitsest (ilmekas

näide on lk 26 olev joonis 3, mis peaks kirjeldama olukordade jaotust vastavalt ohtudele).

Selline lähenemine ei ole jätkusuutlik, nagu näitab ka kontseptsioonis väljatoodu. Riigi sõjaline

kaitsmine on osa täitevvõimust, mille eesmärk on ühtlasi Eesti riigi iseseisvuse ja sõltumatuse,

tema maa-ala, territoriaalvete ja õhuruumi lahutamatu ja jagamatu terviklikkuse ning

põhiseadusliku korra kaitse. Selle eesmägi kaitset ei saa võtta osadeks ning näha vaid üksikute

asutuste tegevust, vaid tegemist on riigivõimu üldise ülesandega, kes valib ka ülesande

täitmiseks vajaliku jõu, sealhulgas relvastatud kaitse.

Antud selgitus. Eelnõuga soovitakse täpsustada, 

millistel juhtudel on õigustatud väljakuulutada 

erakorraline seisukord ja sõjaseisukord. 

Õigusselguse põhimõttest lähtuvalt peab igale 

kodanikule olema arusaadav, mis olukorras võib riik 

kehtestada tavapärasest riigikorraldusest erineva 

korralduse ning asuda piirama tavaolukorrast 

erineval viisil põhiõigusi ja -vabadusi.

13

KaM Kaitseministeerium ei saa nõustuda kontseptsioonis toodud arvamusega, et kõrgendatud

kaitsevalmiduse korral ei ole üheselt arusaadav, kas selle võib välja kuulutada põhiseadusliku

korra kaitseks. RiKSi § 2 lõike 1 kohaselt on riigikaitse eesmärk säilitada Eesti riigi iseseisvus ja

sõltumatus, tema maa-ala, territoriaalvete ja õhuruumi lahutamatu ja jagamatu terviklikkus ning

põhiseaduslik kord. Seega on kõrgendatud kaitsevalmidus kasutatav igas olukorras, mis võib

ohustada Eesti põhiseaduslikku korda, sealhulgas relvastatud konflikti olukorras. Kaitseministeerium juhib 

tähelepanu, et seaduse koostamisel jõuti järeldusele, et valmidusastmete kasutamise piirdumine vaid 

relvajõududega ei ole eesmärgipärane riigikaitse

korraldamisel, kuivõrd relvajõud on vaid osa riigikaitse süsteemist (riigikaitse lai käsitus). Seega

on oluline olukorra lahendamiseks vajalike ametiasutuste ja neid toetavate süsteemide viimine

samale valmistustasemele.

Antud selgitus. RiKS § 2 lg 1 sätestab küll riigikaitse 

laia eesmärgi, kuid edasine seaduse regulatsioon ei 

kanna antud eesmärki selgelt edasi, et oleks üheselt 

arusaadav, kas kõrgendatud kaitsevalmidust saab 

rakendada   ka erakorralise seisukorra tarbeks. 

Õigusselguse põhimõttest lähtuvalt peab igale 

kodanikule olema arusaadav, mis olukorras võib riik 

kehtestada tavapärasest riigikorraldusest erineva 

korralduse ning asuda piirama tavaolukorrast 

erineval viisil põhiõigusi ja -vabadusi. Eelnõuga 

säilitatud põhimõte, et olukorra lahendamiseks 

vajalike asutuste ja isikute riigikaitseülesannete 

täitmiseks tuleb luua vajalik valmidus ning vastavalt 

olukorrale asuda ettenähtud ulatuses ja nõuetele 

vastavalt täitma riigikaitseülesandeid.



14

KaM Kontseptsioonis on läbivalt kasutatud mõistet „rahuaeg“ ilma, et oleks tagatud õigusselgus ja

ühtne arusaam mõiste sisust. Kuivõrd riigiõigussüsteem on pidevalt muutumises, ei ole võimalik

üheselt aru saada, millist olukorda ja millise seisuga tuleb käsitleda tavapärast riigikorraldust.

Praegu kontseptsioonis välja pakutu ei ole üheselt mõistetav ning ei täida eesmärki muuta

riigikaitseõigust selgemaks. Oleme seisukohal, et kontseptsiooni eesmärgi saavutamiseks tuleb

eelnevalt määratleda baasteenused, hüved mis on isikul tavaolukorras.

Antud selgitus. Rahuaeg on määratlemata 

õigusmõiste, mida ei ole plaanis ka eelnõuga 

sisustada. Tavapärase riigikorraldusega on tegemist, 

kui lähtutakse põhiseaduses ja selle alusel 

kehtestatud seadustes määratletud 

riigijuhtimiskorraldusest ning piiravate meetmete 

aluseks on avaliku korra kaitseks rakendatavad 

seadused. Rahuaja mõistet on kasutatud ka kehtivas 

RiKS (vt § 1 lg 1 ja § 40 lg 2) ja selle seletuskirjas. 

15

KaM Täiendavat tähelepanu tuleks pöörata hädaolukordade ning kaitseolukordade selgemale

eristamisele õigusaktides.

Võetud teadmiseks ja arvestatud.

16

Riigikohus Kavas on luua kaitseolukorra instituut (sarnaselt olemasolevale hädaolukorra instituudile), mis võimaldaks 

reageerida olukorras, kus pole veel alust erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra (erikorra) välja 

kuulutamiseks või pole veel jõutud seda teha (ptk 4.1.3.1). Kui see asendab praegu riigikaitseseaduses 

(RiKS) sisalduvad kaitsevalmiduse astmed, nagu kontseptsioonis välja toodud, ning võimaldab adekvaatselt 

reageerida ka tsiviilühiskonnas (avaliku korra tagamiseks ja riigi sõjaliseks kaitseks valmistumiseks), võib 

see olla mõistlik.

Võetud teadmiseks.

17

RIA Kontseptsioon seab sihiks luua ühtne ja terviklik kriisiolukordade ning nende lahendamiseks 

väljakuulutatavate erikordade raamistik, mis toetaks riigi julgeoleku ja põhiseadusliku korra tagamist ning 

tagaks, et erinevate tsiviil- ja sõjalistele kriisidele reageerimine toimuks kogu ulatuses sarnastel alustel. 

Kontseptsioonis tõdetakse, et riigikaitse ei ole enam pelgalt sõjaline kaitse, vaid hõlmab ka elanikkonna 

kaitset, mistõttu laiendatakse selles osas ka riigikaitse eesmärki. Seejuures tõusetub aga kontseptsiooni 

eesmärke ning kavandatavaid muudatusi silmas pidades küsimus küberintsidentide ennetamise ja 

lahendamise allutamise otstarbekuses hädaolukorra seadusele (HOS).

Oleme seisukohal, et võrgu- ja infosüsteemidest tingitud ohu realiseerumisel tekkiva kriisiolukorra 

juhtimise hõlbustamine on hädaolukorra lahendamise plaani (HOLP) alusel kaheldav - heaks näiteks on 

siinkohal 2017. aastal toimunud ID-kaardi kriis, mille lahendamisel toimis asutuste vaheline koostöö HOS-

st ja HOLP-st sõltumatult. Ka kontseptsioonis märgitakse, et hädaolukorra juhtimiskorralduse 

reguleerimine HOLP-s ei ole terviklik lahendus, kuna võib tekkida hädaolukord, mille lahendamise kohta ei 

ole asutused HOLP-i koostanud. Niisamuti ei toeta meie hinnangul küberintsidendist tekkida võiva kriisi 

ennetamist HOS alusel koostatav hädaolukorra riskianalüüs, kuivõrd see ei saa hõlmata kõiki 

potentsiaalseid ohustsenaariume, mis küberruumis võivad käivituda ja kriisiolukorraga päädida. 

Küberintsidendi tagajärjed on asjaoludelt erinevad, mistõttu ei saa neid hädaolukorra riski hindamisel ka 

piisava ettenähtavusega ammendavalt loetleda. Liiatigi võib küberintsident ühest küljest vallandada 

tsiviilkriisi, kuid teisalt kujutada ohtu põhiseaduslikule korrale ja ohustada riigi julgeolekut ning 

positsioneerub sarnaselt terroristliku tegevusega hübriidohtude kataloogis. Seetõttu on riigikaitse seaduse 

(RiKS) alusel koostatav kaitsetegevuse kava küberturvalisuse tagamise kavandamisel riigi julgeolekut 

ähvardava ohu ennetamise ja tõrjumise osas igati sobiv ja piisav planeerimisinstrument.

Hädaolukordade juhtimiskorralduse probleemide seas on kontseptsioonis ühena toodud hädaolukorra 

lahendamist juhtiva asutuse käsuõiguse puudumist avaliku halduse ülesannete täitjate üle. Probleemi 

plaanitakse lahendada halduskoostööseaduse täiendamise teel ning selles muu hulgas sätestada, millistel 

tingimustel ja juhtudel allub valitsusasutus teisele

2 (2)

valitsusasutusele väljaspool üldise alluvuse korda, kui see on vajalik valitsusasutuste koostöö või mitme 

valitsusasutuse pädevusse kuuluva haldusülesande täitmise huvides. Kavandatava muudatuse vajadust 

Võetud teadmiseks. Ettepanek ei vaja seaduse 

tasemel muudatusi. Ettepanek edastatud SiMile, kes 

hindab küberintsidendi välja jätmist hädaolukordade 

nimekirjast. 



18

Vabariigi 

Presidendi 

Kantselei

Kontseptsiooni kohaselt tuleb kehtestada kord, mille kohaselt teavitatakse riigipead ja Riigikogu valitsuse 

kaitseolukorra otsusest viivitamatult. Samuti tuleb kaaluda, kas valitsuse otsus, mis kinnitab 

kaitseolukorras olemist, vajab Riigikogu heakskiitu või kas siinkohal piisab nt Riigikogu teavitamisest. 

Riigikorralduse ja põhiõiguste piirangute puhul, mis väljuvad tavapäraseriigikorralduse raamidest, tuleb 

tagada vastavate otsuste demokraatlik legitiimsus ka rahu ajal. Seetõttu peab ka kaitseolukorra 

kehtestamise puhul olema tagatud Riigikogu sisuline (kaas)otsustusõigus.

Antud selgitus. Kaitseolukorra otsus edastatakse 

Riigikogule ja presidendile teadmiseks, kuna antud 

põhiseaduslikud institutsioonid omavad rolli 

kaitseolukorra lahendamisel, eelkõige kui tekib 

vajadus erakorraline seisukord või sõjaseisukord 

välja kuulutada. Kaitseolukorra lahendamiseks 

erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra 

väljakuulutamisega Riigikogu poolt tagatakse otsuse 

demokraatlik legitiimsus. Kaitseolukorra otsust 

eelnõu kohaselt Riigikogule ja Vabariigi Presidendile 

heakskiitmiseks ei esitata - täpsemad selgitused 

esitatud eelnõu seletuskirjas.

19

Riigikantselei Riigikantselei nõustub seisukohaga, et muutunud julgeolekuolukorra tõttu on vaja eri seadustes 

ajakohastada ja ühtlustada riigikaitset puudutavad sätted, kujundada

riigikaitseseadus (edaspidi RiKS) riigikaitseõiguse üldseaduseks ning inkorporeerida RiKSierakorralise 

seisukorra seadus (edaspidi ErSS) ja riigikaitseliste sundkoormiste seadus. Allpool on välja toodud 

küsimused, mille kohta soovime anda lisakommentaare.

Võetud teadmiseks.

20

Riigikantselei Toetame RiKSist kaitsevalmiduse astmete väljajätmist ning mõiste kaitseolukord kasutusele võtmist, mille 

eesmärk on siduda ja ühtlustada riigi julgeolekut ja põhiseaduslikku korda ähvardavateks ohtudeks 

valmistumise ja nende tõrjumise regulatsioon. Peame oluliseks, et kaitseolukorras on võimalik ohu 

ulatusest ja kahjustatavate õigushüvede olulisusest lähtudes kehtestada ja kohaldada isikute põhiõigusi ja -

vabadusi piiravaid meetmeid, võtta kasutusele riigi lisavahendeid ja varusid ning määrata ja kohustada 

isikuid täitma riigikaitseülesandeid. Kavandatava muudatuse tõttu on vaja riigikaitse planeerimisse 

hõlmata riigikaitse arengukava ja riigi kaitsetegevuse kava kaudu ka põhiseaduslikku korda ähvardavateks 

ohtudeks valmistumine ja nende tõrjumine. Nõustume ettepanekuga anda kaitseolukorra 

kindlaksmääramise otsustuspädevus valitsusele ning kohustada valitsust edastama otsus Riigikogule 

kinnitamiseks.

Võetud teadmiseks ja arvestatud osaliselt. 

Kaitseolukorra otsus edastatakse Riigikogule ja 

Vabariigi Presidendile teadmiseks.



Teema nr Teema Märkuse esitaja

4.2

1

SiM

2

SiM

3

KaM

Erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra väljakuulutamise ja lõpetamise tingimused



4

KaM



Märkuse/kommentaari sisu

Probleemi 1 lahendusvariandi osas märgime, et terminite osas peaks olema selge, mida 

peetakse silmas „muude mittekonventsionaalsete rünnakute“ all ja mis ei ole relvastatud ning 

mis ohustavad põhiseaduslikku korda. Palume seda regulatsiooni loomisel arvestada.

Toetame probleemi 3 lahendusvarianti, et seaduse tasandil määratakse erikorrad, mille puhul 

rakendub rahvusvahelisest õigusest tulenev teavitamiskohustus, ning kehtestada teavitamise 

kord. Samuti oleme seisukohal, et teavitajaks peab sellises olukorras olema Välisministeerium.

Kaitseministeerium ei toeta sõjaseisukorra väljakuulutamise ja lõpetamise tingimuste 

kehtestamist. Sõjaseisukorra väljakuulutamine on poliitiline otsus ning vältida tuleks 

tingimuste kehtestamisega selle väljakuulutamise või välja kuulutamata jätmise kohustust, 

sama sõjaseisukorra lõpetamise korral. Kuigi sõjaseisukorra väljakuulutamise õigus on 

Riigikogul ja erandkorras ka Vabariigi Presidendil, peab sõjaseisukorra rakendamist korraldama 

Vabariigi Valitsus. Seega on Vabariigi Valitsus pädev hindama, kas sõjaseisukorra jätkumine on 

vajalik (koormav) või ei. PSi § 87 punkti 3 kohaselt Vabariigi Valitsus korraldab seaduste, 

Riigikogu otsuste ja Vabariigi Presidendi aktide täitmist. Kaitseministeeriumi hinnangul on 

tegemist piisavalt selge sättega, mis paneb Valitsusele kohustuse hindamaks, kas 

sõjaseisukorra kestmine on vajalik või ei. 

Kontseptsiooni kohaselt (lk 26) kavandatakse täpsustada sõjaseisukorra ja erakorralise 

seisukorra väljakuulutamise tingimusi selliselt, et: 1) sõjaseisukord kuulutatakse välja Eesti riigi 

iseseisvuse või territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud relvastatud rünnaku või selle ohu 

tõrjumiseks; 2) erakorraline seisukord kuulutatakse välja muude mittekonventsionaalsete 

rünnakute, konstitutsiooniliste põhimõtete mittetunnustamisest või nende eiramisest 

tuleneva ohu ja põhiseaduslike institutsioonide toimimist oluliselt ähvardava ohu tõrjumiseks. 

Kaitseministeeriumi hinnangul jääb selle ettepaneku puhul ebaselgeks, kas autorite arvates 

tähendaks ettepanek, et sõjaseisukorra väljakuulutamine võiks olla ajendatud ainult 

konventsionaalsest rünnakust ning muudel puhkudel (nt küber, hübriid) tuleb kasutada 

erakorralise seisukorra reeglistikku? Selline piirang tundub ebaloomulik, arvestades, et näiteks 

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonis on nii küber- kui hübriidohtude puhul võimalik artikkel 

5 välja kuulutada. Kuna kontseptsiooni keskne eesmärk on viia riigikaitseõigus kooskõlla 

tänaste ja tulevaste arengutega, siis tundub ebamõistlik defineerida sõjaseisukord nii kitsalt.

Lisaks piiraksime sel juhul ka enda võimalusi olukorrale reageerida.

Erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra väljakuulutamise ja lõpetamise tingimused



Kontseptsioonis peetakse vajalikuks teavituskohustuse reguleerimist seaduse tasandil, et 

tagada Eesti poolt rahvusvahelisest õigusest tulenevate kohustuste täitmine. Nõustume, et 

kontseptsioonis kirjeldatud probleemi lahendamiseks, eesmärgiga tagada õigusselgus 

teavituskohustuse täitja isiku osas, võib kaaluda vastava kohustuse selget määratlemist 

seaduse tasandil. Seejuures tuleb arvestada, et ÜRO põhikirja artiklis 51 sätestatud 

teavitamiskohustuse täitmine on imperatiivne – relvastatud kallaletungi puhul tuleb 

organisatsiooni liikmel enesekaitseõiguse rakendamiseks võetud meetmetest 

Julgeolekunõukogu viivitamata teavitada. Seevastu Euroopa inimõiguste ja vabaduste 

konventsioonis (EIÕK) ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise paktis (KPÕRP) 

sätestatud teavituskohustuste täitmine on vajalik juhul, kui riik on olukorras, mis tingib 

konventsioonis ning paktis sätestatud kohustustest taganemise. Teavitamiskohustus tuleneb 

ka ELi õigusest tulevate vabaduste piiramise korral (vt Euroopa Liidu toimimise lepingu art 

347).

 

Juhinduvalt välissuhtlemisseaduse § 23 lõikest 1 tagab välislepingu täitmise Vabariigi Valitsus 

või selleks volitatud valitsusasutus. Seadusest tulenevate selgemate juhiste puudumisel 

peaks eelnevalt nimetatud teavituskohustusi seega praegu täitma Vabariigi Valitsus. 

Teavitamiskohustuse täitmist käsitleva täiendava regulatsiooni väljatöötamise vajaduse 

hindamiseks tuleb eelnevast sõltuvalt konsulteerida Riigikantseleiga ning selgitada, kas 

Vabariigi Valitsuse asemel võiks teavituskohustuse täita välissuhtlemise või riigikaitse 

valdkonna eest vastutav ministeerium – ehk tegemist on täitevvõimu sisese töökorralduse 

küsimusega. 



Arvestamata jätmise või arvestamise põhjendus

Võetud teadmiseks ja arvestatud.

Võetud teadmiseks.

Antud selgitus. Eelnõus täpsustatakse sõjaseisukorra 

väljakuulutamise tingimusi laialt hõlmates lisaks 

konventsionaalsetele rünnakutele ka muid rünnakuid 

või ohtusid rünnakuks. Eelnõu kohaselt kuulutab 

Riigikogu  Vabariigi Presidendi ettepanekul Eesti riigi 

iseseisvuse ja sõltumatuse või territoriaalse 

terviklikkuse vastu suunatud relvastatud rünnakust 

või sellega samaväärsest rünnakust või agressioonist 

või nende ohust põhjustatud kaitseolukorra 

lahendamiseks välja sõjaseisukorra (edaspidi 

sõjaseisukord), kui kaitseolukorda ei ole võimalik 

lahendada ilma käesolevas seaduses sõjaseisukorra 

ajaks ettenähtud juhtimisvolitusi või põhiõigusi ja -

vabadusi piiravaid meetmeid rakendamata. 

Erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra väljakuulutamise ja lõpetamise tingimused



Antud selgitus. Eelnõus sätestatakse, et kui 

kaitseolukorra ajal kaldutakse kõrvale rahvusvahelise 

lepinguga võetud isikute õiguste ja vabaduste kaitse 

kohustusest, siis korraldab Välisministeerium 

rahvusvahelises lepingus sätestatud isikute 

teavitamise.  Kui kaitseolukorra ajal on vaja 

rakendada isikute põhiõigusi ja -vabadusi piiravaid 

meetmeid, mis võivad kahjustada siseturu toimimist 

Euroopa Liidu Toimimise Lepingu artikli 347 

tähenduses, teavitab minister, kelle 

vastutusvaldkonnas meedet rakendatakse, Euroopa 

Liidu nõukogu ja komisjoni sellistest piiravatest 

meetmetest enne nende rakendamist. Regulatsiooni 

väljatöötamisel konsulteeritud Riigikantselei ja 

Välisministeeriumiga.



Teema nr Teema Märkuse esitaja

4.3

1

SiM

2

SiM

3

KaM

4

KaM

Riigikaitsevaldkonna koordineerimiseks loodud koostöökogude ülesannete täpsustamine



5

RIA

6

Vabariigi 

Presidendi 

Kantselei



7

Vabariigi 

Presidendi 

Kantselei

8

Riigikantselei

9

Riigikantselei

10

Riigikantselei



Märkuse/kommentaari sisu

Probleemi 1 lahenduse osas märgime, et RKN koosseisu vähendamises näeme me järgmist 

probleemi – kui eesmärk on kriisiolukorras vältida mittevajalikke tegevusi, et tagada otsustav 

ja kiire tegevus, siis juhul kui RKN-i kuulub vaid peaminister, kes peab seal „esindama Vabariigi 

Valitsuse kui terviku seisukohta“, siis praktikas tähendaks see, et enne kui peaminister saab 

minna RKN-i tervikliku seisukohaga, peaks sellele eelnema Vabariigi Valitsuse istung, kus 

kujundatakse ühtne olukorrapilt, seisukoht jne. See omakorda tähendaks ajalist viivitust. 

Seega ei toeta me RKN-i koosseisu vähendamist, seda enam, et RKN ei ole otsustaja, vaid 

presidenti nõustav tööformaat.

Teeme ettepaneku, et RKN-i kutsutakse ka Kaitsepolitseiameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning 

Välisluureameti peadirektorid. Oluline on, et nimetatud asutuste esindajad saaksid 

kaitseolukorras kiiresti kokku ja kõik, sh ka Riigikogu kaasataks kiiresti protsessi.

Samuti võiks kaaluda kriisolukordades RKN-i ja Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni nö 

ühisistungeid, et vältida ajakulu ning sisuliselt sama teabe jagamist kahes erinevas komisjonis.

Ühtlasi toetame alternatiivset lahendust, et sätestatakse ka muud olukorrad, millal peaks 

president RKN-iga konsulteerima, näiteks sõjaseisukorra väljakuulutamisel agressiooni tõttu.

Probleemi 2 lahenduse osas märgime, et toetame, et valitsust abistavate komisjonide töö 

tuleb muuta võimalikult paindlikuks, aga ei toeta alternatiivi muuta Vabariigi Valitsuse 

kriisikomisjon Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni alakomisjoniks. Selleks, et valitsuse 

tasandil oleks ühtne riigikaitse ja kriisireguleerimise planeerimine ja valmistumine, ei ole vaja 

meie hinnangul komisjone vormiliselt ümber korraldada. Oluline on integreerida HOS-i ja RiKS-

i alusel ohtude ennetamise, nendeks valmistumise ja lahendamise korraldus, arvestades, et 

piirid tsiviilkriiside ja kaitseolukordade vahel on juba hägustunud. Kuidas seda täpselt 

korraldatakse, võiks jääda Vabariigi Valitsuse määruse tasandile. Lahenduseks võiks olla panna 

ülesanded valitsusele, kelle otsustada jääks, kuidas ta ülesannete täitmiseks komisjone loob.

Kontseptsiooni kohaselt planeeritakse riigikaitse nõukogu (RKN) tõhusama toimimise 

eesmärgil selle koosseisu vähendada. Pakutud muudatuse eesmärk on kiirendada 

otsustusprotsessi dubleerivate mehhanismide vähendamisega. Kehtiva RiKSi kohaselt kuulub 

komisjoni koosseisu Kaitseväe juhataja, olles RKNis ainuke sõjaväeliselt korraldatud 

valitsusasutuse juht. Riigi sõjalise kaitse eest vastutava isiku kaasamine komisjoni koosseisu on 

ka edaspidi vajalik ja kohane.

Kaitseministeerium toetab lähenemist, mille kohaselt vastutab riigi julgeoleku koordineerimise 

eest strateegilisel tasandil Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjon.

Riigikaitsevaldkonna koordineerimiseks loodud koostöökogude ülesannete täpsustamine



Probleem 2 lahendusettepanek. Kontseptioon toob veel ühe eesmärgina välja riigikaitse 

valdkonna koordineerimiseks loodud koostöökoguse ülesannete täpsustamist, et paralleelsete 

koostöökogude ülesanded ja töökorraldus tagaks kriisiolukorras kiire kooskõlastatud tegevuse. 

Arvestades riigi tegevuste koordineerimise organite paljusust, toetame riigihalduse 

ökonoomsuse huvides lahendusettepanekutes toodud alternatiivi kujundada sarnaselt 

küberjulgeoleku nõukoguga Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon ümber Vabariigi Valitsuse 

julgeolekukomisjoni alamkomisjoniks.

Probleem 1 lahenduse osas on menetluse kohustusliku pikendamise asjakohasus küsitav. Riigi 

põhiseaduslikku korda ja rahu ohustavad olukorrad nõuavad ohu efektiivseks tõrjumiseks 

kiiret riigipoolset reageerimist. Nii võib ette tulla olukord, kus riigipea jõuab veel teha 

Riigikogule ettepaneku sõjaseisukorra väljakuulutamiseks, küll aga ei ole enam piisavalt aega, 

et kutsuda kokku RKN. Sellisel juhul aeglustab pakutud regulatsioon menetlust ja takistab 

efektiivset riigikaitset. Ka puudub sättel õiguslik mõju, kuna pakutud lahenduse kohaselt jääb 

riigipea oma otsuse tegemisel vabaks. Samuti on kaheldav regulatsiooni põhiseaduspärasus. 

Riigikohus on kinnitanud, et seadusandjal puudub õigus kitsendada riigipeale põhiseadusega 

määratud volitusi menetluslike piirangutega. Riigipea otsusele esitada Riigikogule sõja või 

erakorralise seisukorra väljakuulutamise ettepanek põhiseadus täiendavaid menetlus- ega 

kooskõlastusnõudeid ei sea. Riigipea kohustus kutsuda enne ettepaneku tegemist kokku RKN 

piirab presidendi ettepaneku õigust oluliselt. Menetluse ajalise venimise tõttu võib 

ettepaneku esitamine osutuda hoopis mõttetuks. Säärane piirang ei oleks kooskõlas 

põhiseaduses sätestatuga.

Tagamaks asjakohast eesmärki, et iga riigipea antud otsus põhineks julgeolekuasutuste antud 

aja- ja asjakohastel ohuhinnangutel, on seadusandjal võimalik täpsustada vastavate 

valitsustasutuste teavitamiskohustusi. Riigipea ja peaministri ning valitsuste liikmete 

vastastikune suhtlemine ja seisukohtade kooskõlastamine on (praktikas hästi toimiv) pidev 

protsess, mida ei muuda sisuliselt tõhusamaks ühekordne RKN kokkukutsumise nõue.



Kontseptsiooni koostajad pakuvad seaduse tasandil sätestada, et tulevikus kuuluvad RKN 

koosseisu riigipea, Riigikogu esimees ja peaminister.6 Alternatiivina pakub kontseptsioon, et 

RKNi võiks kaasata teisi ministreid vaid peaministri ettepanekul. Pakutud lahenduste 

põhiseaduspärasus on küsitav.

Põhiseaduse (PS) § 127 lg 2 mõtte kohaselt on presidendi juures oleva RKN ülesandeks 

nõustada riigipead. Põhiseadusega riigipeale määratud nõuandva organi säte kaotab oma 

mõtte, kui riigipeal puudub sisuline õigus otsustada, kelle käest asjakohast nõu küsida. Seega 

peab riigipeale – väljaspool nõukogu efektiivse toimimise vajadustest tingitud piirangutest - 

jääma õigus kutsuda RKNi juurde neid ministreid ja spetsialiste, keda ta päevakorras olevate 

küsimuste kohta küsitleda soovib. Tuleb asuda seisukohale, et pakutud säte piiraks riigipeale 

põhiseadusega antud õigusi ülemääraselt.

Peaministri kui valitsuse juhi seisukoht ei asenda täiel määral teiste valitsuse liikmete 

võimalikku arvamust. Peaministri pädevusi piirab põhiseadusega tagatud Vabariigi Valitsuse 

kollegiaalne pädevus ning ministrite õigus juhtida asjakohaseid ministeeriumeid. Siinkohal on 

asjakohane tähendada, et PS § 129 kohaselt teeb Riigikogule ettepaneku erakorralise 

seisukorra välja kuulutamiseks Vabariigi Valitsus, mitte peaminister.

Nõustume ettepanekuga sätestada seaduses kohustus, et erakorralise seisukorra ja

sõjaseisukorra väljakuulutamise ettepaneku tegemise otsustamisel tuleb kokku kutsuda 

Riigikaitse Nõukogu (edaspidi RKN), kus Vabariigi President kuulab ära peaministri kui valitsuse 

juhi ning Riigikogu esimehe kui Riigikogu esindaja seisukoha erakorralise seisukorra ja 

sõjaseisukorra väljakuulutamise kohta. Samasugune kohustus RKN kokku kutsuda tuleb meie 

hinnangul määrata mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni väljakuulutamise ettepaneku 

tegemisel ning sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni väljakuulutamisel agressiooni tõttu.

Samuti toetame ettepanekut määrata RKNi koosseisu Vabariigi President, Riigikogu esimees ja 

peaminister, kes esindab valitsuse kui terviku seisukohta. Toetame lahendust, mille kohaselt 

Vabariigi President võib peaministri ettepanekul nimetada RKNi liikmeks teisi ministreid. 

Vabariigi Presidendi palvel kaasaks peaminister RKNi töösse valitsusasutuste esindajaid, kes 

nõustavad RKNi liikmeid konkreetsetes riigikaitsega seotud küsimustes.

Toetame lähenemist, et valitsuskomisjonide töö tuleb muuta võimalikult paindlikuks ning 

reguleerida nende ülesanded ja töökorraldus seadusest madalama õigusaktiga. Oleme 

seisukohal, et ei ole õige kujundada kriisikomisjoni ümber julgeolekukomisjoni alakomisjoniks, 

sest nende komisjonide töö fookus on erinev (kriisikomisjon koordineerib hädaolukordadeks 

valmistumist ja kriisireguleerimise ülesannete täitmist ning julgeolekukomisjon riigikaitse 

planeerimise, arendamise ja korraldamisega seotud tegevusi).



Arvestamata jätmise või arvestamise põhjendus

Mitte arvestatud. Enne RKN-i istungit peab valitsus olema kohtunud ja kujundanud 

oma seisukoha. Valitsuse seisukoha kujundamine ei saa toimuda paralleelselt RKN-i 

istungiga. RKN ei ole formaat, kus valitsus saaks oma seisukohta kujundada. RKN on 

Vabariigi Presidenti nõustav organ. PPA, KAPO ja Välisluureameti peadirektori saab 

Vabariigi President kaasata, kui ta seda soovib. Kaaluda võib ühisformaadis 

nõupidamise pidamist. Seda ei pea seaduse tasandil reguleerima, selle võimaluse võib 

sätestada RKN-i töökorras ja VVJK põhimääruses.

Võetud teadmiseks. Seadustest võetakse välja VVJK ja VVKK ülesanded. Vabariigi 

Valitsusele jääb õigus otsustada, kuidas ta ülesannete täitmise korraldab. See 

tähendab, et Vabariigi Valitsus saab oma õigusaktides paindlikult määrata, kuidas oma 

ülesannete täitmisel komisjone kasutada ning kuidas komisjonide tööd korraldada. 

Võetud teadmiseks. Eelnõus sätestatakse, et RKNi koosseisu kuuluvad Riigikogu 

esimees, peaminister ning muud isikud, kelle määrab Vabariigi President. Kui Vabariigi 

President peab vajalikuks Kaitseväe juhataja kaasata, siis saab ta RKNi koosseisu 

määrata.

Võetud teadmiseks.

Riigikaitsevaldkonna koordineerimiseks loodud koostöökogude ülesannete täpsustamine



Võetud teadmiseks.

Arvestatud osaliselt. Eelnõusse lisatakse selguse huvides, et RKNi arvamuse võib ära 

kuulata RKNi istungil, mille võib pidada ka sidevahendite teel. See tähendab, et 

kiireloomulises olukorras ei pea RKNi liikmed füüsiliselt kokku tulema, vaid arvamuse 

saab kujundada ka muul viisil ja ükskõik mis vahendite kaudu, näiteks telefoni- või 

Skype’i kõne, aga ka e-kirja või SMSide teel. Samuti lisatakse eelnõusse, et RKNi 

arvamust ei pea ära kuulama, kui erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra 

väljakuulutamise ettepaneku peab tegema viivitamata.

Kohustus konsulteerida RKNiga ei sea presidendi õigustele selliseid piiranguid, mis 

võivad olla vastuolus põhiseadusega. Viidatud Riigikohtu lahendi puhul oli tegemist 

olukorraga, kus presidendi õigus anda seadlusi seati sõltuvusse peaministri otsusest. 

PSi §s 109 sätestatakse, et president võib anda seadlusi, kui: 1) Riigikogu ei saa kokku 

tulla ning 2) tegemist on edasilükkamatu riikliku vajadusega. Riigikogu võttis vastu 

seaduse, mille järgi otsustas peaminister selle üle, kas tegemist on edasilükkamatu 

riikliku vajadusega. Seega seati presidendi õigus seadlusi kehtestada otseselt 

sõltuvusse sellest, mida arvas peaminister. Selline olukord oli Riigikohtu hinnangul 

vastuolus põhiseadusega. Samas ei ole presidendi kohustus RKNi seisukoht ära kuulata 

viidatud kaasusega päris sama olukord, sest president ei ole RKNi seisukohaga kuidagi 

seotud. Oluline on see, et PS ei keela menetlusreeglite kehtestamist. Seda, kuidas 

ettepanekud ja otsused tehakse, võib seadusandja täpsemalt reguleerida. On selge, et 

menetlusreeglitega ei saa PSis sätestatud õigusi sisuliselt muuta või nende kasutamist 

välistada, kuid arvamuse ärakuulamine endast selliseid piiranguid ei kujuta. Vabariigi 

President on täielikult vaba otsustama, kas erakorralise seisukorra väljakuulutamise 

ettepanek teha või mitte. Kõnealune kohustus ei kujuta endast sellist piirangut, mis 

võimaldaks takistada presidendil ettepanekut tegemast ja olla seetõttu 

põhiseadusvastane. Samuti on oluline, et RKNi arvamuse võib president ära kuulata 

sidevahendite teel, füüsilist istungit kokku kutsumata. See tagab, et RKNi ärakuulamise 

kohustuse kaudu ei oleks võimalik ettepaneku tegemist meelevaldselt pidurdada. 



Arvestatud. Eelnõusse kavandatakse säte, mille järgi kuuluvad RKNi koosseisu 

Riigikogu esimees, peaminister ja muud isikud, kelle määrab Vabariigi President.

Arvestatud osaliselt. Eelnõus sätestatud, et enne erakorralise seisukorra või 

sõjaseisukorra väljakuulutamise ettepaneku tegemist kutsub Vabariigi President kokku 

Riigikaitse Nõukogu ja kuulab ära Riigikaitse Nõukogu liikmete arvamuse. Arvamus 

kuulatakse ära Riigikaitse Nõukogu istungil, mille võib pidada ka sidevahendite teel või 

muul sobival viisil. Riigikaitse Nõukogu arvamust ei ole vaja ära kuulata, kui erakorralise 

seisukorra või sõjaseisukorra väljakuulutamise ettepanek on vaja teha viivitamata.

Võetud teadmiseks ja arvestatud.

Võetud teadmiseks ja arvestatud.



Teema nr Teema Märkuse esitaja

4.4

1

RaM

2

SiM

3

SiM

Kriisiolukordade juhtimiskorralduse ning haldussisese ja erasektori koostöö korrastamine



4

KaM

5

KaM

6

KaM

7

Riigikantselei



Märkuse/kommentaari sisu

Kontseptsioonis toodud põhimõte riiklike ülesannete delegeerimiseks mh. erasektorile ja 

kolmandatele osapooltele laiendab kriisiolukorras valitsuse käsutuses olevaid ressursse ja 

nende tõhusa kasutamise võimalusi. Toetame täielikult kontseptsioonis välja toodud 

põhimõtet, et ülesannete delegeerimisega peab alati kaasnema ja kaasnebki valitsuse vastutus 

ja vahetu pidev kontroll delegeeritud ülesannete täitmise ja selleks eraldatud vahendite 

otstarbeka kasutamise üle.

Probleemi 1 lahenduse nr 2 osas märgime, et ebaselgeks jääb, mida mõeldakse „kohaldada 

hädaolukorra lahendamiseks väljakuulutatud eriolukorras hädaolukorra juhtimiskorraldust“ all 

ehk kes on sellise sõnastuse kohaselt olukorra juht – kas asutuse juht või minister. Eriolukorra 

väljakuulutamisel on kaks alternatiivset kriteeriumi – 1) vajalik rakendada eriolukorra 

juhtimiskorraldust või 2) rakendada eriolukorra meetmeid. Hoolimata sellest, et esineda võib 

vaid üks vajadus (nt eriolukorra meetmete rakendamine), toimub automaatselt ka 

juhtimiskorralduse muutmine ning eriolukorra juhiks määratakse minister. Palume kaaluda, 

kas selline muutus on ilmtingimata vajalik või oleks tulevikus võimalik ja asjakohane, et 

eriolukorra väljakuulutamisel antakse senisele hädaolukorra juhile juurde täiendavad õigused, 

kuid säilitatakse toiminud juhtimiskorraldus. Eriolukorra juhiks ei nimetata ministrit, vaid võib 

nimetada ka senise hädaolukorra juhi.

Toetame lahendust, et kaitseolukorda juhib peaminister, mitte valitsus. Samas peaminister ei 

tohiks meie hinnangul muutuda laiapindset riigikaitset korraldavaks operatiivjuhiks, vaid 

ülesannete jäävuse põhimõttest lähtuvalt peaks säilima juhtimiskorraldus peaminister-

minister-asutus ja võimalus ülesandeid edasi delegeerida. Samas on siin olemuslik probleem. 

Koondades strateegilis-poliitilise juhtimise peaministri juurde tuleb selgelt määratleda RiKS-i 

tasandil asjakohane juhtimismudel. Kui kitsalt sõjalise kaitse operatsiooni eest vastutab 

Kaitseväe juhataja (vastavat tegevust toetab KaM), kitsalt avaliku korra/sisekaitse operatsiooni 

teostab PPA (vastavat tegevust toetab SiM) ning elutähtsaid teenuseid ja valdkondi 

korraldavad erinevad ministeeriumid (SoM, MKM, RaM, MEM), siis selgusetu on, milline on 

strateegilise tasandi koostöö korraldus ja juhtimine ning millisel viisil see peegeldub 

ministeeriumite, asutuste, regioonide ja KOV-ide tasandil (ehk senini ei ole selge, milline on nn 

korraldav/juhtivasutus ministeeriumite, keskvõimuasutuste ja regionaalsel tasandil).

Käsuliin ja juhtivate asutuste koostöö korraldus peaks selgelt paigas olema ehk peab olema 

määratud juhtiv asutus (kui kasutada HOS-i analoogiat) või täpsustatud senisest selgemalt 

Riigikantselei (kui peaministrit teenindava asutuse) roll. Oleme seisukohal, et valmistumise 

korraldus (võime- ja operatiivplaneerimine, õppused), juhtimiskorraldus (staabid) ja 

pädevused (käsuliin) tuleks selgemalt fikseerida RiKS-i tasandil. 

Kriisiolukordade juhtimiskorralduse ning haldussisese ja erasektori koostöö korrastamine



Kaitseministeerium nõustub, et kriisiolukordade juhtimiskorraldust tuleb korrastada ning 

vähendada kattuvaid pädevusi. Kontseptsioonis on jõutud järeldusele, et kaitseolukorra ja 

selle lahendamiseks välja kuulutatud erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra lahendamise 

juhiks oleks peaminister (ka kehtiva õiguse kohaselt on erakorralise sisukorra, kõrgendatud 

kaitsevalmiduse ja sõjaseisukorra lahendamise juhiks peaminister (de jure keskne riigikaitse 

juht). Pädevuse jäävuse põhimõtte kohaselt ning riigikaitse ühtse juhtimise tõttu kehtivad 

riigikaitse juhtimiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse seisundis määratud ülesanded ja õigused 

ka sõjaseisukorra ajal. Eelnevaga seonduvalt tõstatab Kaitseministeerium juhtimispädevusi 

puudutava konkreetse küsimuse, millele regulatsioonide väljatöötamisel antud teemaga 

seonduvalt samuti tähelepanu peaks pöörama. Küsimuseks on, kellelt võtab Kaitseväe juhataja 

vastu korraldusi konkreetse olukorra lahendamiseks (kehtiva õiguse kohaselt on jõu 

kasutamise alustamise otsustamise õigus kaitseministril)?

Täiendavalt märgime, et Kaitseministeerium toetab Vabariigi Valitsuse vähendatud 

kvooruminõude kohaldamist ka põhiseaduslikku korda ähvardava ohu korral või muude riigi 

julgeolekut puudutavate oluliste küsimuste korral (lk 58).

Kaitseministeerium nõustub, et halduskoostöö põhimõtete ja valitsusasutuste vastastikkuse 

abistamise põhimõtete üle vaatamisega. Samas peab mistahes koostöö ja abistamine 

põhinema eeldusel, et abivajav asutus on ammendanud või ammendamas oma ressursid või 

ressursid ei ole ülesande täitmiseks piisavad. Kaitseministeerium on seisukohal, et ei tohi luua 

võimalust olukorra tekkeks, kus vastutav asutus ennetustegevust planeerides näeb 

abiolukordades koheselt ette teiste asutuste kaasamist ilma eelnevat ressursihinnangut 

koostamata.

Toetame ettepanekut korrastada ja ühtlustada kriisiolukordade juhtimiskorraldust ning 

kõrvaldada topeltpädevustest tulenevad vastuolud. Samuti toetame põhimõtet määrata 

kaitseolukorra korraldamiseks ja lahendamiseks väljakuulutatud erakorralise seisukorra ja 

sõjaseisukorra juhiks Vabariigi Valitsus. Valitsusele peab jääma põhiõigusi ja -vabadusi 

intensiivselt piiravate meetmete kehtestamise (kohaldamise otsustamise) ning 

strateegilispoliitiliste otsuste tegemise pädevus. Toetame ka ettepanekut, et valitsus saab 

samamoodi, nagu riigi julgeolekut ähvardava ohu korral, ka põhiseaduslikku korda ähvardava 

ohu korral

või muude riigi julgeolekut puudutavate oluliste küsimuste korral võtta vastu otsuseid 

vähendatud kvoorumiga, kui see on hädavajalik.



Arvestamata jätmise või arvestamise põhjendus

Võetud teadmiseks.

Arvestatud. Eriolukorra juhiks jääks hädaolukorda 

juhtiv asutus ja tema poolt määratud hädaolukorra 

juht. Ministri tasandi juhtimisest eriolukorras 

loobutakse.

Arvestatud. Peaministrile jäetud eelnõu kohaselt 

eelkõige strateegilise juhtimise pädevus. Eelnõus 

sätestatud selgelt kaitseolukorra lahendamist 

juhtiva asutuse pädevus ja volitused 

(operatiivtasandi juhtimine).

Kriisiolukordade juhtimiskorralduse ning haldussisese ja erasektori koostöö korrastamine



Antud selgitus. Peaminister võib alati anda 

Kaitseväe juhatajale korraldusi. 

Võetud teadmiseks.

Arvestatud.

Arvestatud osaliselt. Kaitseolukorra juhiks on 

eelnõuga määratud peaminister. Muus osas 

arvestatud.



Teema nr Teema Märkuse esitaja

4.5

1

SiM

2

SiM

3

SiM

4

SiM

5

SiM

6

SiM

Põhiõigusi ja -vabadusi piiravate meetmete ühtlustamine ning ajakohastamine



7

SiM

8

SiM

9

SiM

10

KaM



11

KaM

12

KaM

13

Riigikohus



14

Riigikohus

15

Vabariigi 

Presidendi 

Kantselei

16

Riigikantselei

17

RIA



Märkuse/kommentaari sisu

Probleemi 1 lahenduse nr 1 osas jääb ebaselgeks, milliseid meetmeid saab valitsus rakendada 

enne erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra väljakuulutamist, so mis ikkagi on kõrgendatud 

ohu tõrjumiseks lubatud meetmed?

Probleemi 1 lahenduse nr 2 osas oleme seisukohal, et meetmeid tuleb korrastada, et otsest 

dubleerimist ei esineks, kuid KorS on siiski üldseadus ja enamik erikordade meetmeid on 

võrreldes KorS-i meetmetega oluliste erisustega (meetme tingimuste, ulatuse vm osas) ning 

kõik need erisused peavad jääma eriseadustesse.

Lisaks eeltoodule palume täiendavalt kaaluda eriolukorras kasutamiseks täiendava meetmena 

ka ostupaanika korral vajalikke piiravaid meetmeid. Ostupaanika laadne olukord võib tekkida 

elutähtsate teenuste katkestusest tingitud hädaolukorras, kuid selle ennetamiseks vajalikke 

meetmeid võib kasutada vaid sõjaseisukorras lähtudes RiKS-i § 20 lõikest 4. Viidatud lõikes 

nimetatud piirangud on eesmärgipärased siis, kui neid rakendatakse ennetavalt ning 

sõltumata sellest, milline kriisiolukord on probleemi tekitanud (tsiviil- või sõjaline kriis).

Probleemi 2 lahendusvariandi osas märgime, et õppuste ajal on välja tulnud ka sotsiaalmeedia 

piiramise vajadus. Kas see läheb meetmete alla või ei (nt massimeedia on sees)? Kas on õigus 

sulgeda Interneti välisühendusi? Kas viibimiskeeld hõlmab ka Internetti? Palume neid küsimusi 

selgitada. Märgime, et Siseministeeriumi seisukohalt on oluline, et piirata oleks võimalik ka 

sotsiaalmeediat ning Interneti välisühendusi.

Probleemi lahendusvariandi osas märgime, et jääb ebaselgeks, millised on need kõrgendatud 

kaitsevalmiduse ajaks ettenähtud võimalused. Kas siin on mõeldud RiKS-i § 15 meetmeid? 

Palume selgitada, millised need meetmed konkreetselt oleksid ja kas meetmed kohalduksid ka 

erasektorile.

Probleemi lahendusvariantide nr 6 ja 8 osas märgime, et sündmuse korral kehtestatud 

meetmed ei saa reeglina jääda kehtima ka erikordade ajal, küll saab kehtima jätta 

hädaolukorra ja kaitseolukorra ajal kohaldatud meetmed. Juhul, kui esineb vajadus jätta 

kehtima mõne eriseaduse (nt alkoholiseaduse) alusel tavaolukorras kehtestatud 

järelevalvemeede, saab vastava sätte lisada eriseadusse või teha RiKS-i viide vastavale 

eriseadusele. Milline on reaalne vajadus regulatsiooni järele olukorras tavakord vs erikord? 

Oleme seisukohal, et tavaolukorra peaks pigem välistama, sest tavaolukorra meede ei saa 

lõpmatult kehtida, kui see pole seotud erikorraga. Samuti on tavaolukorras kehtestatavad 

meetmed lühiajalised ning vähem piiravamad kui erikordade ajal kehtestatavad meetmed ning 

juba seetõttu ei saaks meie hinnangul tavaolukorras kehtestatud meetmed erikordade ajal 

edasi kehtida.

Põhiõigusi ja -vabadusi piiravate meetmete ühtlustamine ning ajakohastamine



Probleemi 5 lahendusvariandi nr 9 osas märgime, et me ei toeta RiKS-i § 20 lõigete 2 ja 3 

(sõjaseisukorras streikide ja avalike kogunemiste korraldamine) muutmist, kuna hübriidohtude 

kontekstis annab selline keelustamise võimalus vajaliku eelise, sest hübriidsõja ja 

mõjutustegevuse kontekstis võib tekkida vajadus avalikke kogunemisi piirata (nt 

aprillirahutused), seda veel eriti sõjaseisukorras.

Probleemi 6 lahendusvariandi nr 11 osas märgime, et meie hinnangul puudub piisav 

regulatsioon virtuaalmaailma jaoks – ainult viibimiskeelu regulatsiooni täpsustamisest ei piisa. 

Nt kas saame käsitleda Internetti avaliku kohana ja kuidas saab sekkuda sellesse, mis seal 

levib? Samuti jääb kontseptsioonis läbivalt ebaselgeks, mida mõistetakse ohu ennetamise all. 

Kas selle all on mõeldud inspektsioonilist järelevalvet või pigem ohukahtlust? Palume neid 

küsimusi selgitada.

Probleemi lahendusvariandi nr 12 osas jääb arusaamatuks, millistel juhtudel on vaja vallasasja 

sundvõõrandada. Juhul, kui on mingi valdkond, kus see on vajalik, võiks selle reguleerida 

eriseaduses, mitte KorS-is.

Probleemi 7 lahendusvariantide nr 14 ja 15 osas märgime, et eristada võiks põhiseaduslikku 

korda või riigi julgeolekut ohustava ühingu ja sihtasutuse tegevuse lõpetamist ja tegevuse 

peatamist, samuti meetmeid erakondade jt ühingute vahel. Ehk ühingu lõpetamise ja 

erakondade puhul võiks olla rangem regulatsioon ning muudel juhtudel võiks tuua 

otsustamise Riigikohtult kohtu pädevusse, Vabariigi Valitsusest ministri pädevusse ning samuti 

lühendada tähtaegasid.

Kaitseministeerium nõustub üldise järeldusega, et isikute põhiõigusi ja -vabadusi piiravate 

meetmete regulatsioon vajab proportsionaalsuse ja õigusselguse huvides üle vaatamist. 

Samas jääb kontseptsioonis selgusetuks, kuidas kavandatakse eristada erineva intensiivsusega 

piiravate meetmete rakendamise „olukordi“ nn tavaolukorras, st rahuajal (kontseptsioon 

lähtub eeldusest, et kaitsevalmidusastmed kaovad ning uue mõistega tähistatav 

„kaitseolukord“ eraldi välja kuulutamist ei eelda). Kehtiv RiKSi regulatsioon seab piiravate 

meetmete rakendamise võimalikkuse sõltuvusse konkreetsest kaitsevalmidusastmest. Nii on 

kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal võimalik kasutada RiKSi kohaselt füüsilisest isikust isiku 

suhtes töökohustust ning vähendada ühepoolselt töötajate töötasu ja ametnike palka. Selline 

lahendus on isikute õiguste kaitse tagamise seisukohalt õigusselgem. 



Ühtlasi juhime tähelepanu, et eksitav on kontseptsioonis esitatud järeldus (lk 66), justkui PS ei 

võimalda rahuajal kohaldada RiKSis ettenähtud töökohustuse rakendamise tagamiseks Eestist 

lahkumise keeldu töö-või teenistussuhtest tuleneva töökohustusega isikule (RiKSi § 15 lg 1). 

Kontseptsioonis viidatud analüüsist ei selgu, mida autor peab rahuajaks. Tähelepanuta on 

jäetud PSi § 34, mis lubab seada liikumispiiranguid riigikaitse huvides. Riigikaitseline 

töökohustus erinevalt riigisaladusele juurdepääsu omavatest isikutest ei eelda töökohustuse 

täitmist igas olukorras, vaid juhul kui selleks on põhjendatud alus ehk on välja kuulutatud 

erikord. Erikorra välja kuulutamine eeldab kõigi vajalike ressursside kasutamist ja üheks selleks 

on ka töötaja täiendav koormamine. Riigist lahkumise keelu kehtestamisel peavad 

valitsusasutused olema valmis ka erandite lubamiseks (nt välisriigi kodanike lahkumine 

kodakondsusjärgsesse riiki, perekondade ühinemine jms).

Omaette probleemse teemana on püstitatud sõjaseisukorra aegse streigikeelu näide (lk 68), 

märkides, et RiKSi § 20 lõikes 3 sätestatud piirangu kohaldamine seoses avalikku korda 

ähvardava ohuga ei ole piisav (põhjendus) ning selline ulatuslik keeld võib riivata PSi §-s 11 2. 

lauses sätestatut (piirangud ei tohi moonutada põhiõiguse olemust). Muu hulgas viitame, et ka 

avaliku teenistuse seaduses (§ 59 lg 1) on lakooniliselt märgitud „ametnik ei tohi streikida“ 

ilma, et sellise ulatusliku keelu eesmärke seaduses välja oleks toodud.

Siiski tuleb hoolikalt läbi kaaluda kaitseolukorras ilma erikorda välja kuulutamata ette 

nähtavad täiendavad võimalused põhiõiguste piiramiseks ning tavapärasest oluliselt erinevad 

pädevused, nt peaministri pädevus anda haldusakte ja peatada teiste haldusorganite antud 

haldusaktide ja määruste kehtivust. Põhiseaduse (PS) §-des 128 ja 129 ette nähtud erikordade 

formaalse välja kuulutamise mehhanism täidab kaht erinevat eesmärki. Esmalt annab see 

selguse, et tegemist on tavapärasest erineva olukorraga, kus on lubatud põhiõigusi 

tavapärasest enam piirata. Teisalt kaitseb see ka kodanikku riigivõimu omavoli eest, kuna 

tegemist on kõrge lävendiga poliitilise otsusega, mida ei saa teha kergekäeliselt. Kuigi PS ei 

keela teatavat põhiõiguste täiendavat riivamist ilma erikorda välja kuulutamata, kui see on 

avaliku korra ja riigi julgeoleku tagamiseks vajalik, tuleks üldjuhul vältida erikorrale 

iseloomulike meetmete kehtestamist ilma erikorda välja kuulutamata. Praegu saab 

kontseptsioonile ette heita täiendavate põhiõiguste piiramise võimaluste kuritarvitamise ohu 

analüüsimata jätmist. Kaitseseisukorra katkematu kehtimine mõnes Eesti piirkonnas ning 

korduv üleriigiline kehtestamine aastatel 1920–1940, sealhulgas pärast 1934. a sündmusi, 

viitab sellele, et tegemist ei ole teoreetilise ohuga. Seetõttu oleks soovitav, et vastupidiselt 

kontseptsioonis välja toodule nähtaks põhiõigusi enam piiravate meetmete eeltingimusena 

ette erikorra olemasolu.



Riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsiooni eelnõu leheküljel 71 märgitakse, et erakorralise 

seisukorra või sõjaseisukorra ajal võib põhiseaduslikule korrale vahetu ohu ilmnemisel olla vaja 

lõpetada nii ohtliku erakonna kui ka muu ühingu või sihtasutuse tegevus viivitamata ning 

rakendada tõhusaid haldussunni meetmeid sellise ühingu või sihtasutuse tegevuse faktilise 

jätkamise vastu, kuid sellised mõjusad meetmed praegu puuduvad. Eelnõu leheküljel 78 

tehakse ettepanek sätestada riigikaitseseaduses eeltoodut arvestades, et kaitseolukorra 

lahendamiseks väljakuulutatud erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra ajal võib osaliselt või 

täielikult peatada või lõpetada mittetulundusühingu või sihtasutuse tegevuse, kui see ohustab, 

võib takistada või takistab riigi julgeolekut või põhiseaduslikku korda ähvardava ohu tõrjumist. 

Sihtasutuste, mittetulundusühingute ja nende liitude, sealhulgas erakondade ning töötajate ja 

tööandjate ühingute tegevuse peatamise või lõpetamise otsustab Riigikohus Vabariigi 

Valitsuse taotlusel kolme päeva jooksul taotluse saabumisest arvates. 

Riigikohus märgib, et eeltoodud muudatuse tegemisel vajab kaalumist ka põhiseaduslikkuse 

järelevalve kohtumenetluse seaduse (PSJKS) täiendamine. PSJKS § 32 lg 1 kohaselt võib 

Vabariigi Valitsus esitada Riigikohtule taotluse lõpetada Eesti põhiseadusliku korra 

vägivaldsele muutmisele suunatud tegevuse või eesmärkidega erakonna tegevus. Seega ei 

reguleeri praegune seadus Riigikohtu pädevust otsustada muude mittetulundusühingute ja 

sihtasutuste tegevuse lõpetamise üle. PSJKS § 32 lg-s 1 märgitud taotluse üle otsustamise 

korra kohta sätestab kehtiv PSJKS § 34, et taotlus lahendatakse viivitamata pärast 

nõuetekohase taotluse saamist.

Nõustuda ei saa kontseptsiooni lk-l 66 toodud väitega, et erikorra puhul on „kehtiv 

proportsionaalsusnõue erinev“. Erakorralise või sõjaseisukorra ajal võib oht riigi julgeolekule ja 

põhiseaduslikule korrale nõuda ulatuslikumat isikute õiguste ja vabaduste piiramist, milleks 

annab õiguse ka põhiseadus (vt ka PS § 130). Ka riikliku erikorra ajal kehtestatud piiravad 

meetmed peavad aga olema sobivad, vajalikud ja mõõdukad kitsamas mõttes, ehk 

proportsionaalsed. Seda kinnitab rahvusvaheline kohtupraktika. Riigikaitse 

proportsionaalsuses väljendub põhimõte, et õigusi tohib piirata vastavuses riigivastase 

agressiooni ohutasandiga.

Toetame põhimõtet, et korrakaitseseaduse ja eriseaduste alusel kehtestatud

korrakaitsemeetmed kehtivad edasi ka erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal. Toetame 

ettepanekut võimaldada kaitseolukorra lahendamiseks piiravaid meetmeid, mida kehtiva RiKSi 

kohaselt saab kasutada kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal.

Kontseptsiooniga kavandatakse ajakohastada ning ühtlustada põhiõigusi ja -vabadusi piiravaid 

meetmeid ning täpsustada uudsete tehnoloogiliste vahendite kasutamise võimaluste tõttu 

KorS-s sätestatud erimeetmeid. Nõustume igati kontseptsioonis toodud probleemiga, et KorS-

is kehtestatud piiravate meetmete koosseisud ei arvesta uudsete julgeolekuohtude ega 

praktiliste vajadustega, kuid kuivõrd muudatused võivad mõjutada ka Riigi Infosüsteemi 

Ametit, siis palume meid eelnõu väljatöötamisse kaasata.



Arvestamata jätmise või arvestamise põhjendus

Antud selgitus.  Eelnõus täpsustatudpiiravate 

meetmete kohaldamist kaitseolukorras sh enne 

erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra 

väljakuulutamist.

Antud selgitus. Eriseaduste erisusi ei kaotata. 

Eriseaduste erisusi muudetakse lähtudes KorS 

meetmete täpsustustest. 

Antud selgitus. Tegemist on ettevõtlusvabaduse 

olulise piiranguga, kui näha sellised volitused ette 

rahuajal. PS § 31 kohaselt võib ettevõtlusvabadust 

piirata ja selle õiguse kasutamise tingimused ja 

kord võib olla sätestatud seadusega. Iseküsimus 

on, millised oleksid need elutähtsate teenuste 

katkestused, mis tooksid kaasa ostupaanika. 

Siseministeeriumil esitada eelnõu kooskõlastamise 

käigus soovi korral meetme sõnastusettepanek 

koos põhjendustega.

Arvestatud. Eelnõus täpsustatud meedia- ja 

sideteenuste piiramist.

Antud selgitus. Eelnõu § 21-24 sätestatud 

kaitseolukorras kohaldatavad juhtimisvolitused 

ning 4. ptk põhiõigusi ja -vabadusi piiravad 

meetmed.

Mitte arvestada. Tavaolukorra meetmed saavad 

kindlasti kehtida ja peavadki kehtima kõigis 

erikordades. Tavaolukorra meetmeid saab 

jätkuvalt kasutada ka erikordades, kui see peaks 

olema vajalik. Erikordades lisandub teatud 

meetmete korral aga lisavõimalusi nt ulatuslikum 

viibimiskeeld jne. 

Põhiõigusi ja -vabadusi piiravate meetmete ühtlustamine ning ajakohastamine



Võetud teadmiseks. RiKS § 20 lg 2 ja 3 ei kaotata 

eelnõuga, vaid meedet täpsustatakse, et see 

vastaks õigusselguse ja proportsionaalsuse 

põhimõttele.

Antud selgitus. Eelnõus ja selle seletuskirjas 

täpsustatud või selgitatud virtuaalmaailmaga 

seonduvalt meetmete kohaldamist. Asja 

sundvõõrandamine ja sundkasutusse võtmine on 

vajalik kõigile hädaolukorda lahendavatele 

asutustele, mistõttu on see muutunud 

tavameetmeks, mis peaks olema KorS 

erimeetmena sätestatud, mitte igas eriseaduses 

eraldi esitatud. Eriseadustega antakse volitused 

kasutada KorS-i asja sundvõõrandamise ja asja 

sundkasutusse võtmise meedet. 

Arvestatud.

Antud selgitus. Kaitseolukod määratletakse 

Valitsuse otsusega, misjärel saavad asutused ja 

isikud vastavalt neile antud volitustele rakendada  

kaitseolukorras lubatud meetmeid (eelnõu 4. 

peatükk). Kaitseolukorras säilib täna kõrgendatud 

kaitsevalmiduse ajaks ettenähtud meetmete 

kohaldamise võimalused.



Antud selgitus. PS § 34 sätestab 

sedusereservatsiooni liikumisvabadusele. 

Liikumisvabaduse piiramine ei ole samastatav PS § 

35 sätestatud Eestist lahkumise piiramise 

õigusega. PS § 34 ja 35 nimetatud õigused on 

omavahel küll tihedasti seotud, kuid PS §-st 35 

tuleneb spetsiifiliselt, et riik ei tohi üldiselt 

kehtestada väljasõidukeeldu. Isikute 

liikumisvabaduse piiramise legitiimseks eesmärgiks 

ei saa olla takistada isikute lahkumist riigist. 

Eelnõus täpsustatud Eestist lahkumise piiramise 

aluseid.

Võetud teadmiseks. Seletuskirjas avatud 

streigikeelu sätte muudatuse sisu ja põhjendused. 

Mitte arvestatud. Kehtiva riigikaitseseaduse § 17 

lg 3 teise lause kohaselt riigikaitseülesandeid 

täitma ning piiravaid meetmeid määrama ja 

kohaldama võib asuda juba sõjaseisukorra 

väljakuulutamise ettepaneku järel, kui see on 

vältimatult vajalik riigi julgeolekut ähvardava ohu 

kiireks ennetamiseks või tõrjumiseks. Ajal, kui 

Riigikogu arutab sõjaseisukorra väljakuulutamist, ei 

peatata sõjaseisukorra ajaks ette nähtud 

riigikaitseülesannete täitmist ja piiravate 

meetmete kohaldamist. Lähtuvalt erakorralise 

seisukorra seaduse integreerimisest 

riigikaitseseadusesse ning olukordades 

koheldatavate meetmete ühtlustamisega nähakse 

eelnõus sarnane säte ette ka erakorralise 

seisukorra ajaks. 



Arvestatud.

Võetud teamdiseks ja arvestatud.

Võetud teadmiseks ja arvestatud.

Võetud teamdiseks.



Teema nr Teema

Märkuse esitaja

4.6

1

SiM

2

SiM

3

KaM

4

Vabariigi 

Presidendi 

Kantselei

Kriisiolukordades korralduste, otsuste, internsete ja eksternsete õigusaktide andmine, sealhulgas menetlus- ja vorminõuete erisused



5

Vabariigi 

Presidendi 

Kantselei



Märkuse/kommentaari sisu

Probleemi 3 lahendusvariandi nr 7 osas toetame põhivarianti – muuta seaduse sätteid, mis 

reguleerivad erikorra väljakuulutamist, siseaktide ja haldusaktide andmist selliselt, et 

alusnormis oleks selgelt määratud, mis liiki õigusaktiga on tegemist (reguleerida minimaalselt, 

millises osas on tegemist haldusaktiga).

Probleemi 3 lahendusvariandi nr 11 osas märgime, et kaitseolukorras ei ole võimalik 

panustada ressurssi haldusakti põhjalikule põhjendamisele. Pigem tuleks eelistada lahendust, 

kus üldised põhjendused esitatakse erikorra lahendamiseks antavas haldusaktis ning selle 

alusel antavat haldusakti põhjendatakse tagantjärele (vaidluse korral), st sisuliselt esitatakse 

üksnes haldusakti resolutiivosa, nagu näeb ette lahendusvariant nr 16 – täiendada RiKS-i 

haldusakti resolutsiooniga vormistamise võimalusega. Haldusakti vormistamine 

resolutsioonina ei ole spetsiifiliselt kriisi või erikorra menetluse küsimus, vaid seda on võimalik 

kohaldada haldusmenetluses ka tavakorra ajal või edasilükkamatu tegutsemise vajaduse korral 

erikorda välja kuulutamata, kuid on eriti oluline kaitseolukorra ja selle lahendamiseks 

väljakuulutatud erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra ajal, kui kirjaliku vormi nõuet on vaja 

täita võimalikult lihtsalt ja kiiresti.

Kaitseministeerium toetab ettepanekut haldusmenetluse erisuste ettenägemiseks 

kriisiolukordade lahendamisel, mis tagaksid tõhusa ja kiire menetluse. Meie hinnangul on 

kontseptsioonis õigesti välja toodud (lk 96), et mitmete puuduste ja vastuolude lahendamine 

on põhimõtteliselt võimalik õigusnorme (eesmärgipäraselt) tõlgendades, analoogiat 

kohaldades ja kollisioonireegleid arvestades. Praktika näitel ei pea paika kontseptsioonis 

esitatud väide, et võimalik ei ole õigusakti muutmise otsuseid kiiresti vastu võtta. 

Kokkuvõtteks leiame, et kavandatavate muudatuste väljatöötamisel tuleks omakorda vältida 

ülereguleerimist.

Nõustuda tuleb kontseptsiooni seisukohaga, et haldusmenetluses on ebaselgusi, mis võivad 

viia selleni, et puudutatud isik jääb asjakohase õiguskaitseta. Käsitletud probleemide enamik 

puudutab haldusõigust laiemas mõttes, mistõttu on neid asjakohane käsitleda mitte kitsalt 

riigikaitse võtmes, vaid haldusõiguse küsimustena laiemalt. Õigusselgust ja –kindlust aitab 

tagada regulatsioon mis arvestab õigussüsteemiga tervikuna ja ei piirdu täiendavate erandite 

kehtestamisega.

Kriisiolukordades korralduste, otsuste, internsete ja eksternsete õigusaktide andmine, sealhulgas menetlus- ja vorminõuete erisused



Küsitav on kontseptsioonis avaldatud seisukoht, et Riigikogu otsus erikorra väljakuulutamise 

kohta kujutab endast haldusakti. Erikorra väljakuulutamise puhul on tegemist Riigikogu 

otsusega, mille menetlust reguleerib Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 118 ja 

vaidlustamist põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse § 2 p 3.



Arvestamata jätmise või arvestamise põhjendus

Avestatud. 

Arvestatud. Eelnõus nähakse ette eelkõige need 

asjaolud ja tingimused, millal haldusakti võib anda 

ilma põhjendusteta või resolutsioonina 

menetlusdokumendil. See tagab, et kirjaliku 

haldusakti andmise nõuet on võimalik täita ilma 

ülemäärase ajakuluta. Selgitame, et haldusakti 

andmisel resolutsioonina ei pea õiguslik ega 

faktiline alus puuduma, vaid et need esitatakse 

lühidalt.  

Võetud teadmiseks ja arvestatud. Eelnõus ei ole 

eraldi reguleeritud õigustloovate aktide (üldaktide) 

ettevalmistamise ega kooskõlastamise erisusi, vaid 

enamus erisusi kiireks menetlemiseks on 

tuletatavad õiguse tõlgendamise teel  või ei tekita 

need probleeme. Vajalikud regulatsiooni erisused 

õigusakti vastuvõtmiseks on võimalikult suures 

osas ühendatud kehtivas õiguses olemasolevate 

erisustega. 

Võetud teadmiseks. Eelnõu koostamisel välditakse 

selliste haldusmenetluse erisuste reguleerimist, 

mis puudutavad haldusõigust üldiselt ning mis ei 

ole riigikaitse seisukohalt vältimatud. Eelnõus on 

nähtud ette erisused, mis lähtuvad väga kitsalt 

riigikaitse seisukohast, ning rakendussätetes on 

nähtud ette minimaalsed muudatused 

haldusmenetlust ja korrakaitset reguleerivates 

üldistes õigusaktides. 

Kriisiolukordades korralduste, otsuste, internsete ja eksternsete õigusaktide andmine, sealhulgas menetlus- ja vorminõuete erisused



Arvestatud. Eelnõu käsitletakse erakorralise 

seisukorra, sõjaseisukorra, mobilisatisooni ja 

demobilisatsiooni ning  Eesti Vabariigi 

territooriumil korraldataval rahvusvahelisel 

sõjalisel operatsioonil osalemiseks välisriigi 

relvajõududele riigis viibimise loa andmise otsust 

kui põhiseaduslike institutsioonide akte, mis 

reguleerivad põhiseaduslikke küsimusi. Eelnõus on 

kavas selgelt välistada selliste otsuste eraldi 

vaidlustamine ning allutada need õiguskantsleri ja 

Riigkohtu järelevalvele.



Teema nr Teema Märkuse esitaja

4.7

1 SiM

2 SiM

3 KaM

4

KaM

5

KaM

Koormiste määramine ja täitmine



6

KaM

7

KaM

8

KaM

9

Riigikantselei



Märkuse/kommentaari sisu

Probleemi 5 lahendusvariantide nr 9 ja 10 osas märgime, et oleme nõus, et riigikaitseks 

vajalike vahendite ülevaade ja arvestus võiks olla ühes kohas, kuid märgime, et tegemist saab 

olla vaid planeerimise vahendiga. Reaalses olukorras ei ole mõeldav registri kaudu 

tegutsemine ja varade kasutusele võtmine. 

Ebaselgeks jääb ka, mida tähendab Kaitseressursside Ameti koordineeriv roll. Oleme 

seisukohal, et asutusele peab jääma õigus ise varasid kasutusele võtta või võõrandada. 

Sündmuspaigal tegutsev ametnik ei pea teadma, kas vara on registris või ei.

Probleemi 6 lahendusvariandi nr 12 osas märgime, et võimalik regulatsioon peab võimaldama 

siiski paindlikkust. Nimelt võiks olla kasvõi lühiajaliselt võimalik võtta sundkasutusse või 

sundvõõrandada ka põllumajanduslikus ettevõttes kasutatavat vara (nt traktorid) või võtta 

kinnisasja sundkasutusse (nt maa-aluse parkla kasutamine varjendina). Samuti, kuna elutähtsa 

teenuse osutajaks on erasektor ning kui ettevõte ei suuda toimepidevust tagada ja teenuse 

osutamisega jätkata nt töötajate lahkumise tõttu, siis võiks see olla ka üks põhjus 

sundkasutuseks või sundvõõrandamiseks – nt riik tagab sellises olukorras toimepidevuse 

jätkamise või teenuse osutamise. Samuti peaks sundkasutuse jms koormatiste kõrval olema 

selgelt võimaldatud ka juba seatud koormatiste, servituutide eemaldamine.

Kaitseministeerium nõustub vajadusega muuta võimalike kriisiolukordadega

kiireks ja tõhusaks toimetulekuks sundkoormiste süsteemi. Sundkoormised ei peaks olema

seotud kõrgendatud kaitsevalmidusega ning neid peaks saama rakendada teatud tingimustel 

juba

üldise kaitsevalmiduse ajal.Kaitseministeerium toetab koormiste panemise põhimõtete ühtlustamist. Ühtlustamise 

eesmärki silmas pidades teeme ettepaneku muuta senist riigikaitseliste sundkoormiste 

määramise põhimõtteid. Tänane süsteem, kus sundkoormiste määramine toimub pika 

haldusmenetluse käigus, on vananenud ja ei võimalda operatiivset lähenemist vajaduse 

tekkimisel (seotud meie ettepanekuga nr 1 - viia RiKSi sisse põhimõtteline muudatus, mis 

võimaldaks sundkoormisi rakendada üldise kaitsevalmiduse faasis). Seetõttu peaks ka sõjalise 

kaitse jaoks korraldatavad koormised põhinema sarnaselt KoRSis toodule vajaduse põhiselt.

Nõustume arvamusega, et segaduse vältimiseks on vaja keskset arvestussüsteemi, milles on 

võimalik pidada arvestust nii lühiajaliste kui ka pikaajaliste (planeeritavate) vajaduste üle. 

Kaitseministeerium toetab arvestuse pidamiseks keskse ametiasutuse ideed, tingimusel, et 

ametiasutuse rahastamisel osalevad kõik teenust kasutavad ministeeriumid.

Toetame seisukohta, et riigikaitseks vajalikud vahendid tuleb tagada koos tsiviiltoetusega. 

Koormiste määramine ja täitmine



Kaitseministeerium ei nõustu järeldusega, mille kohaselt RiKSis ettenähtud töökohustus on 

kohaldatav vaid sõjalise kaitse korraldamise huvides. RiKSi § 44 lõike 5 kohaselt on 

sundtöökohustus ühekordne töö- või teenistussuhteväline ametiasutuse avaliku võimu 

teostamise toetamine kõrgendatud kaitsevalmiduse või sõjaseisukorra ajal. Seega on 

sundtöökohustus rakendatav ka mittesõjalise kaitse raames näiteks avalike teede sõidetavuse 

tagamiseks, hädaabitöödeks, ulatusliku evakuatsiooni toetamiseks jne. Kaitseministeerium ei 

toeta RiKSi töökohustuse sätete muutmist, et töökohustust oleks võimalik rakendada vaid 

sõjalise kaitse ja selle ettevalmistamise huvides. Kaitseministeerium peab vajalikuks, et 

töökohustust saaks jätkuvalt rakendada riigikaitselistel eesmärkidel. Kontseptsioonis toodud 

lähenemine ei võimalda laiemat tegutsemist. Näiteks saaks Päästeamet kohustada isikut 

osalema päästetööl, kuid ei saa kohustada isikut tegema ennetavaid tegevusi (nt varu ja 

isikute ohustusse kohta transportimisel).

Kaitseministeerium ei nõustu, et mõiste sundtöökohustus võib luua ekslikult vastuolu EIÕKi 

artikliga 4, mis keelab sunniviisilise töökohustuse. Kaitseministeeriumi hinnangul ei keela EIÕK 

isikult kohustuslikku ja riikliku sunniga tagatud töö tegemise nõudmist, kui tegemist on:

a) tööga, mida harilikult vastavalt konventsiooni artikli 5 sätetele nõutakse kinnipidamisel või 

selliselt kinnipidamiselt tingimisi vabastamise korral;

b) sõjalist laadi teenistuste või kohustusliku sõjaväeteenistuse asendusteenistusega 

süümelistel kaalutlustel riikides, kus seda kasutatakse;

c) teenistusega, mida nõutakse elu või ühiskonna heaolu ohustavate eriolukordade või 

õnnetuste korral;

d) töö või teenistusega tavalise kodanikukohustuse osana.

Pakutud mõiste kodanikukohustus on mitmeti mõistetav. Nii on kodanikul kohustus hoolitseda 

abi vajava pereliikme eest, alaealisel lapsel on koolikohustus, Eesti kodaniku kohus on olla 

ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust ning igaüks on kohustatud säästma 

elu- ja looduskeskkonda. RiKSis kasutatav sundtöökohustus hõlmab ka tegevusi, mida isikult 

nõutakse teenistusega, mida nõutakse elu või ühiskonna heaolu ohustavate eriolukordade või 

õnnetuste korral. EIÕK eristab nimetatud tegevuse kodanikukohustusest. Seega leiame, et 

pakutu pigem kitsendab mõistet ja ei ole oma olemuselt sobiv riigikaitseülesannete täitmise 

tagamiseks.

Nõustume ettepanekuga sätestada RiKSis isikutele riigikaitseliste kohustuste panemise 

üldpõhimõtted ning reguleerida RiKSis asja sundkasutusse andmine, asja sundvõõrandamine 

ning töökohustus kui riigikaitselised kohustused. Teeme ettepaneku anda valitsusele õigus 

otsustada, kes on riigikaitseliste kohustuste määramiseks ja kohaldamiseks pädevad asutused. 

Eesmärk on tagada piiratud ressursside korral varade ja isikute mõistlik ning eesmärgipärane 

koormamine. Oluline on tagada, et riigikaitseülesande täitjal on ülesande täitmiseks vajalik 

volitus koormata isikuid ja varasid.



Arvestamata jätmise või arvestamise põhjendus

Antud selgitus. Nõustume, et TTR on planeerimise 

vahend.  KRA koordineeriv roll seisneb formaalselt 

TTR vastutavaks töötlejaks olemises, samal ajal kui 

PPA ja PÄ on täieõiguslikud volitatud töötlejad, ilma 

üldise registri administreerimise ja asendamise 

kohustuseta, mis on kõigi riiklike registrite puhul 

ühe haldusorgani vastutada.

Arvestatud.  Põllumajandusliku vara välistus on 

eelnõust välja jäetud.  Seatud koormatiste juriidiline 

eraldi eemaldamine ei ole vajalik, kuna sundkasutus 

ja sundvõõrandamine hõlmab igasugust omandi 

piirangut, sealhulgas ka selle äravõtmist seniselt 

valdajalt, kes ei pruugi olla omanik.

Arvestatud.

Arvestatud.

Võetud teadmiseks. TTR arenduste rahastamine on 

eelnõu järgi planeeritud KaM valitsemisala 

eelarvesse. Teiste asutuste spetsiifilistest 

vajadustest lähtuvad arenduskulud tuleb kanda 

vastavatel ministeeriumitel (vt seletuskirja kulude 

osa).

Koormiste määramine ja täitmine



Arvestatud. Eelnõu kohaselt on töökohustus 

kohaldatav kaitseolukorra lahendamise ajal 

riigikaitseülesande täitmiseks või selle toetamiseks.  

Töökohustust saab seega määrata nii sõjalise kaitse 

korraldamise huvides kui ka mittesõjalise kaitse 

raames.

Võetud teadmiseks. Eelnõus on sundtöökohustuse 

mõiste asendatud ühekordse töökohustuse 

mõistega.  Kohustuse sisu ei ole muutunud.

Arvestatud. Eelnõus kasutatakse sundtöökohustuse 

mõiste asemel ühekordse töökohustuse mõistet.

Arvestatud osaliselt. Eelnõus on sätestatud, et 

lisaks Kaitseväele ja Kaitseressursside Ametile on 

Vabariigi Valitsusel õigus anda asja sundkasutusse 

võtmise ja sundvõõrandamise volitus teistele 

asutustele. Ühekordse riigikaitseülesande saab anda 

kaitseolukorra juht või kaitseolukorra lahendamist 

juhtiv asutus. Ühekordse töökohustuse saab isikule 

anda sarnaselt kehtivale RiKSile valitsusasutus või 

KOV üksuse ametiasutus  või tema volitatud isik.



Teema nr Teema Märkuse esitaja

4.8

1 SiM

2 SiM

3 SiM

4 SiM

Kaitseväe ja Kaitseliidu ning välisriigi relvajõudude kaasamine avaliku korra ja põhiseadusliku korra kaitsesse



5 SiM

6 SiM

7 SiM

8 SiM



9 SiM

10 SiM

11 SiM



12 SiM

13 SiM

14 SiM

15 KaM

16 KaM



17 KaM

18 KaM

19 KaM

20 KaM

21 KaM

22 KaM



23 KaM

24 KaM

25 KaM



26

Riigikohus

27

Riigikohus



Märkuse/kommentaari sisu

Üldmärkusena peame vajalikuks rõhutada, et kindlasti peaks säilima tänane võimalus 

Kaitseväge ja Kaitseliitu kaasata KorS-i alusel. Oleme seisukohal, et Kaitseväge ja Kaitseliitu 

peab saama kaasata vastavalt sündmusele ning koos vastava varustusega, mis on vajalik 

sündmuse lahendamiseks. Selles osas toetame regulatsiooni üle vaatamist ja vajadusel 

täpsustamist (sh et oleks hõlmatud ka karistusseadustiku §-ga 237 külgnevad kuriteod).

Probleemi 1 lahendusvariandi nr 1 osas märgime, et meie hinnangul on vaja selgelt 

reguleerida kaitseväelaste ja kaitseliitlaste kaasamise korral vastutus kahju tekkimise korral – 

kas see, kes kaasab, vastutab või vastutab kaasatav oma tegevuse eest.

Probleemi 1 lahendusvariandi nr 3 osas märgime, et Kaitseväge ja Kaitseliitu peaks saama 

kaasata ka põhiseaduslikku korda ähvardava ohu ennetamisel. Samuti tähendab muudatus 

ErSS-i asemel RiKS-i muutmist, kuna kontseptsiooni järgi hõlmatakse ErSS tulevikus RiKS-i.

Probleemi 1 lahendusvariandi nr 5 osas märgime, et kaasamise regulatsioon peab hõlmama ka 

Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamist elanikkonna kaitsesse (nt toiduabi jagamisse, silla jmt 

kriitilise infrastruktuuri taastamisse). Palume sellega regulatsiooni koostamisel arvestada.

Kaitseväe ja Kaitseliidu ning välisriigi relvajõudude kaasamine avaliku korra ja põhiseadusliku korra kaitsesse



Probleemi 2 lahendusvariandi nr 2 osas märgime, et siseministril peaks oleks võimalus, kui 

ametkondlikul tasemel Kaitsevägi või Kaitseliit ei nõustu kaasamisega (ilma vahetu sunni 

õiguseta), esitada vastav taotlus Vabariigi Valitsusele, kes teeb lõpliku otsuse kaasamise kohta. 

Palume sellega regulatsiooni koostamisel arvestada.

Probleemi 2 lahendusvariandi nr 3 osas märgime, et Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamine koos 

vahetu sunni kohaldamise rakendamisega peaks olema võimalikult kiire, mistõttu on küsitav, 

miks on vajalik sellele küsida kaitseministri kooskõlastust. Palume jätta kaitseministri 

kooskõlastus välja, kuna kaitseminister on samuti Vabariigi Valitsuse liige ja saab oma 

eriarvamuse esitada Vabariigi Valitsuse istungil.

Probleemi 2 lahendusvariandi nr 4 osas märgime, et:

1) Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamise protsess peaks olema võimalikult kiire ning seetõttu 

tuleks jätta ära nende kaasamise heakskiidu küsimine presidendilt;

2) Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamiseks tuleks kaitseministri seisukohad ära kuulata, aga tema 

nõusolek või mittenõusolek ei tohiks olla siduv ja veto-õigusega. Siseministrile tuleb anda 

võimalus esitada Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamise taotlus Vabariigi Valitsusele juhul, kui 

ametkondlikul tasandil Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamises kokkulepet ei leita.

Probleemi 3 lahendusvariantide nr 1 ja 2 osas märgime, et Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamise 

lõpetamise otsuse võiks teha Vabariigi Valitsus kas siseministri või kaitseministri taotluse 

alusel. See aitaks vältida olukorda, kus ohu tõrjumiseks vajalikud tegevused on ennekõike 

sisekaitselist laadi, aga Kaitseministeeriumi haldusala võib hakata nö igaks juhuks hoidma 

Kaitseväge ja Kaitseliitu reservis. Arvestades, et esmatasandi kaasamiste korral ei ole 

üldreeglina tegemist olukorraga, kus Kaitseväel või Kaitseliidul oleks vajalik samaaegselt teha 

aktiivseid ettevalmistusi riigi sõjaliseks kaitseks, siis ei ole põhjendatud juba kaasatud ressursi 

ennetähtaegne tagasi kutsumine, välja arvatud juhul, kui see on riigi julgeoleku seisukohast 

vajalik.



Probleemi 5 lahendusvariandi osas märgime, et selline välistus on ebavajalik (tegemist on 

ülereguleerimisega). KorS-i § 16 lõike 1 kohaldamise kaitseväelaste ja kaitseliitlaste suhtes 

välistab §-des 16-1 ja 16-2 sätestatud erikord. Kas selle välistuse mõte on see, et kaitseväelasi 

ja Kaitseliidu liikmeid ei peaks olema võimalik kaasata ka eraisikuna? Märgime, et kui inimene 

teenib riiki, siis teda ei peaks saama vaid KorS-i § 16 alusel kaasata ning selliselt peaks selle 

tegema üldisemalt kõigile, mitte kehtestada erisust üksnes Kaitseväe suhtes.

Probleemi 7 lahendusvariandi nr 1 osas märgime, et muudatuse kohaselt saaksid Kaitseväe ja 

Kaitseliidu tegevliikmed erimeetmete kohaldamise õiguse, aga samas kohaldaks kaitseväelane 

või Kaitseliidu liige neid korrakaitseametniku korraldusel. Ebaselgeks jääb, kas Kaitseväe ja 

Kaitseliidu tegevliige saab siis iseseisva erimeetme kohaldamise õiguse või tähendab see 

korrakaitseametnikule vastutuse panemist. Kuna erimeetme kohaldamise pädevuse andmine 

eeldab vabatahtlikega samaväärse koolituse läbimist, siis peaks meetme kohaldamine olema 

kaitseväelase enda nimel ja vastutusel.

Probleemi 7 lahendusvariandi nr 2 osas märgime, et lahendamist vajab ka küsimus, kes peab 

riigis andmebaasi vajaliku väljaõppega kaitseväelastest ja kaitseliitlastest. Siseministeerium 

pakub lahendusena, et vastav ülevaade peaks olema Kaitseressursside Ametil.



Probleemi 8 lahendusvariandi nr 1 osas märgime, et kaasamine võiks vajadusel olla võimalik 

ka siis, kui kaasatavatele alles viiakse vajalik väljaõpe läbi vahetult enne ülesande täitmisele 

asumist. Arvestama peab kaitseväe erisusi näiteks erioperatsioonide väejuhatuse kaasamisel – 

neile ei peaks laienema baasväljaõppe kohustus, vaid olema erisus väljaõppe osas.

Probleemi 9 lahendusvariandi nr 1 osas märgime, et oluline on lahendada keele ja tõlkimise 

küsimus, st kuidas võõrkeelne isik suudab eesti elaniku suhtes täita selgitamis-, põhjendamis- 

ja dokumenteerimiskohustusi. Kuna igale välisriigi sõdurile ei ole võimalik anda kaasa tõlki, 

tuleb eelistada lahendusena nende kaasamist iseseisvat pädevust andmata.

Probleemi 9 lahendusvariandi nr 3 osas märgime, et kuna võõrkeelne sõdur ei pruugi 

situatsioonist õigesti aru saada, peab vahetu sunni kohaldamisse kaasamine toimuma üksnes 

korrakaitseorgani otsese korralduse alusel või vahetu ohu korral isiku(te) elule.

Kaitseministeerium peab terve kontseptsiooni osas oluliseks rõhutada põhiülesannete jäävuse 

põhimõtet Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamise regulatsiooni uuendamisel. Kaitseväe kaasamine 

sisejulgeoleku kaitset teostavate asutuste tegevustesse peab jääma toetavaks tegevuseks, 

mida võimalusel täidetakse sõjalise kaitse põhiülesande kõrvalt.

Kontseptsioon lähtub ekslikult eeldusest, et Kaitseliit on relvajõudude osa, samas kui vastavalt 

seadusele on ainus sõjalist riigikaitset teostav asutus Kaitsevägi. Kaitseliit on võimet 

ettevalmistav avalik-õiguslik juriidiline isik. Kaitseliidu liikmel puudub avaliku võimu teostamise 

volitus ning ta ei ole ametnik. Kaitseliidu liige on oma otsustes organisatsiooni tegevusse 

kaasumisel vaba ning tal puudub organisatsiooniga töö- või teenistussuhe, mis võimaldaks 

sundida isikut olukorra lahendamisse kaasuma.



Avaliku korra kaitse ja põhiseadusliku korra kaitse on avaliku võimu ülesanne. Kaitsevägi on 

sarnaselt Politsei- ja Piirivalveametile (PPA) osa täitevvõimust ja mõlema asutuse eesmärk on 

avaliku korra hoidmine ja põhiseadusliku korra kaitse. Küll on Kaitseväe tegevus suunatud 

pigem riigi väliste jõudude vastu ja PPA riigisiseste jõudude vastu. Seega tuleks pigem lähtuda 

teadmisest, et Kaitseväge kaasatakse siseturvalisuse tagamisse. Kaitseministeerium toetab 

paindlikku otsustamist kaasumisel, kuid ei toeta otsustusõiguse andmist sisejulgeoleku eest 

vastutavale ministrile. Kui Vabariigi Valitsus on valmis volitama siseministrit või kaitseministrit 

otsustama kindlaksmääratud juhtudel Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamise (lk 133, p 4), siis tuleb 

see volitus anda kaitseministrile, kes otsustab Kaitseministeeriumi valitsemisala ressursside 

kasutuse üle.

Kaitseministeerium on jätkuvalt seisukohal, et mistahes kaasumise korral peab olema selge, et 

kaasava asutuse ressursid on ebapiisavad sündmuse lahendamiseks või puudub vajalik 

võimekus (nt tehnika näol). Samas ei tohi olla kaasamine asi iseenesest, st kaasamist sooviv 

asutus ei planeeri oma sisemiste ressursside muudatust ning sisuliselt näeb ette 

ohuolukordade lahendamist teiste asutuste (ja organisatsioonide) poolt läbi kaasumise.

Nõustume, et täpsustada tuleb mistahes kaasuva isiku sunni kasutamise õigust.

Kaitseministeeriumi hinnangul puudub vajadus lõpetamise kriteeriumite kehtestamiseks, 

kuivõrd see võib mõjutada negatiivselt kaasumise otsustamist.

Samas toetame senise tähtajalise piirangu kaotamist kaasumisele ning Kaitseväe kaasamine 

peaks jääma vajaduse põhiseks.

Kaitseministeeriumi hinnangul puudub seaduse tasemel vajadus reguleerida osavõtva 

isikkoosseisu suurust. Näiteks Kaitseliidu liikmete puhul on tegemist töö kõrvalt Kaitseliidu 

tegevuses osalevate isikutega ning nende osalemine Kaitseliidu tegevuses sõltub isiku vabast 

tahtest ja Kaitseliidu tegevuses osalemine ei ole isikule kohustuslik. Samuti saab isik valida 

eelneva kokkuleppe alusel osalemise kestust. Seega vähemalt Kaitseliidu puhul ei saa tegemist 

olla osalevate isikute arvuga, vaid taotletava suurusega. Mis puudutab teadmist, kas tänane 

piirarv tähendab igal ajahetkel osalejate arvu või maksimaalselt osalevate isikute arvu, siis ka 

selles osas puudub vajadus täiendavaks regulatsiooniks ning asja sisu on võimalik kokku 

leppida asjaomaste ametiasutuste vahel. Pigem on täna kujunenud olukord, kus PPA on 

planeerinud isikute osalust ennatlikult ja ekslikest eeldustest lähtuvalt, ootamata ära 

kaasatava asutuse ja valdkonna eest vastutava ministeeriumi seisukohta.



Kaitseväelastele ja osade Kaitseliidu liikmetele antav väljaõpe lähtub eelkõige riigi sõjalise 

kaitse eesmärkidest. Väljaõpe lähtub eelkõige asutusele või organisatsioonile püstitatud 

ülesandest. Kui muuta väljaõpet, siis peaks üle vaatama ka ülesanded ja kas sellisel juhul on 

juba õigustatud ka võimaliku kaasumisega arvestamine kuivõrd tegemist võib olla iseseisva 

korrakaitseorganiga KorSi tähenduses. Samas ei käsitleta muude riigiametnike 

(vanglateenistujad, keskkonnaametnikud, maksuametnikud jne) ning riigi poolt toetatavate 

muude vabatahtlike (nt vabatahtlikud päästjad, abipolitseinikud, merepääste jms) 

korrakaitsealast väljaõpet ning osalemist avaliku korra ning põhiseadusliku korra kaitsel 

(probleem 8, lk 130). Seega peaks kontseptsioon käsitlema ka muude asutuste ja 

organisatsioonide kaasamist avaliku korra ja põhiseadusliku korra kaitsesse, sealhulgas 

relvastatud rünnaku tõrjumisse. Piirdudes vaid Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamisega on 

kontseptsioon liialt ühekülgne ning jätab vastuseta näiteks küsimuse, kuidas saab kodanik 

osaleda avaliku korra ja põhiseadusliku korra kaitsel ning kuidas kaasuksid riigile kuuluvad 

laevad ning õhusõidukid sõjalise kaitse korraldamisse.

Kavandatavad meetmed võiksid juba sisaldada teadmist, et väljaõppe rahastamine toimub 

vastavat võimet vajava ministeeriumi eelarvest (nt Siseministeerium, Justiitsministeerium), 

mitte kaitsekuludest. Ei saa ka nõustuda kontseptsioonis toodud järeldusega, et mõju on 

väike, sest regulatsiooni ei rakendata pidevalt (lk 141, esimene lõik). Väljaõpe peab olema 

pidev (mitte ühekordne), vastasel juhul puudub muudatuse järgi ka vajadus.

Kaitseministeeriumi seisukoht on, et sisejulgeoleku tagamine on riigi oma ülesanne ja 

välisriikide relvajõudude osalemine selles saab olla vaid erandlik, minimaalne ning äärmisel 

juhul toetava iseloomuga (nt logistiline toetus, väekaitse). Välisriigi relvajõudude Eestis 

viibimine on sõjalise kaitse eesmärgil ning liitlasväed ei eelda, et nende tegutsemisulatusse 

kuulub sisejulgeoleku tagamine. Lähtuvalt asjaolust, et liitlasväed viibivad Eestis 

rahvusvahelise kokkuleppe alusel, et ole kohane planeerida nende kaasamise ühepoolset 

reguleerimist Eesti Vabariigi Valitsuse poolt. Kaitseministeerium ei pea sellise regulatsiooni 

kehtestamist vajalikuks.



Tuleks hoolikalt kaaluda, kuivõrd põhjendatud on Kaitseväe ja Kaitseliidu korrakaitsesse 

kaasamise lihtsustamine (ptk 4.8.3.1). Relvajõudude korrakaitselistel eesmärkidel kasutamist 

on demokraatlikes ühiskondades traditsiooniliselt piiratud just nende kuritarvitamise ohu 

tõttu. On küsitav, kas kontseptsioonis välja toodud võimalus kasutada Kaitseväge ja Kaitseliitu 

olukorras, kus ohu olemasolu korrakaitseseaduse mõttes pole selge, on proportsionaalne. 

Silmas tuleb pidada, et relvajõudude kasutamisel on kodanikuühiskonda ja põhiõiguste 

kasutamist pärssiv toime ka siis, kui jõudu ei kasutata. Mida abstraktsemaks muutuvad 

tavaolukorrast drastiliselt erinevate meetmete kohaldamise tingimused (nt ohu tõrjumise või 

korrarikkumise kõrvaldamise asemel ohu ennetamine või väljaselgitamine), seda keerulisem 

on ka nende meetmete kohaldamise õiguspärasuse hindamine, olgu kohtumenetluses või 

avalikkuse poolt, mis muudab nende meetmete kuritarvitamise ühtlasi tõenäolisemaks.

Tuleks põhjalikult kaaluda, kas välisriigi relvajõudude avaliku korra kaitsesse kaasamise 

võimaldamine on põhjendatud. Erinevalt riigi sõjalisest kaitsest on avaliku korra kaitse riigi ja 

selle elanikkonna vaheline suhe, mille käigus peab isik võimuesindajale alluma. Välisriigi 

relvajõudude kaasamine sellesse tekitab põhiseadusliku (võttes arvesse, et tegemist on riigi 

tuumikfunktsiooniga) ning sümboolse probleemi. Kontseptsioonis on välja toodud, et isikute 

põhiõigusi ja -vabadusi piirava otsuse võib teha ainult Eesti riik ning välisriigi relvajõudusid 

võib kaasata üksnes piirangu rakendamisse, sealhulgas vahetu sunni kohaldamisse. See jätab 

tähelepanuta, et konkreetse isiku suhtes vahetut sundi kohaldades peab paratamatult samuti 

vastavalt olukorrale otsustama, mil määral sundi (kuni surmava jõuni välja) tuleb rakendada 

ning tegemist on isiku põhiõigusi ja -vabadusi väga intensiivselt piirava otsusega.



Arvestamata jätmise või arvestamise põhjendus

Võetud teadmiseks.

Arvestatud. Eelnõuga täiendatakse halduskoostöö 

seadust peatükiga, milles esitatakse 

haldusorganite vahelise kaasamise üldnormid. 

Muu hulgas sätestatakse, et kaasatav haldusorgan 

allub kaasavale haldusorganile, kes jääb 

haldusülesande täitmise eest õiguslikult 

vastutavaks. KorSi sätetega täpsustatakse, et 

Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamisega kaasnevate 

kulude hüvitamise kord sätestatakse Vabariigi 

Valitsuse määrusega.

Arvestatud. Eelnõu järgi saab Kaitseväge ja 

Kaitseliitu kaasata muu hulgas riigivastaste, avaliku 

rahu vastaste ning üldohtlike süütegude 

toimepanemise ohu ennetamisse, 

väljaselgitamisse, tõrjumisse ja korrarikkumise 

kõrvaldamisse. Loetletud tunnustele vastavate 

süütegude seas on ka riigi põhiseaduslikku korda 

ohustavad teod. Lisaks on eelnõus sätestatud, et 

Kaitseväge ja Kaitseliitu saab kaasata erakorralise 

seisukorra väljakulutamise põhjustanud 

kaitseolukorra lahendamisse.

Arvestatud. Eelnõu järgi on võimalik Kaitseväe ja 

Kaitseliidu kaasamine muuhulgas otsingu- ja 

päästetööde ning eriolukorra tööde tegemisse. 

Hädaolukorra seaduse järgi loetakse eriolukorra 

töödeks töid eriolukorra väljakuulutamise 

põhjustanud hädaolukorra lahendamiseks, 

sealhulgas töid kannatanutele ja abivajajatele abi 

osutamiseks ning töid ulatusliku evakuatsiooni 

läbiviimiseks. Seega on kirjeldatud ülesannete 

täitmisse võimalik kaasata ka Kaitseväge ja 

Kaitseliitu.

Kaitseväe ja Kaitseliidu ning välisriigi relvajõudude kaasamine avaliku korra ja põhiseadusliku korra kaitsesse



Antud selgitus. Siseministril on alati õigus 

pöörduda Vabariigi Valitsuse poole, vastav õigus ei 

vaja eraldi sätestamist seaduses. Vabariigi 

Valitsuse seaduse § 49 lõike 2 ja § 101 lõike 3 järgi 

lahendab Vabariigi Valitsus erinevate ministrite ja 

nende valitsemisaladesse kuuluvate riigiasutuste 

vaidlused juhul, kui omavahelist kokkulepet ei 

saavutata.

Mitte arvestatud. Eelnõus ei kavatseta reguleerida 

eraldi kooskõlastusprotsessi, kuid tuleb arvestada, 

et igal juhul kohaldub VV reglemendi § 6 lõige 1, 

mille järgi tuleb enne õigusakti eelnõu esitamist 

Vabariigi Valitsusele see kooskõlastada teiste 

ministeeriumidega, kui neile on eelnõus ette 

nähtud kohustusi või kui esitatav eelnõu puudutab 

nende valitsemisala või ülesandeid.

Arvestatud osaliselt. Vabariigi Presidendi kui 

riigikaitse kõrgeima juhi roll on kõnealusel juhul 

tasakaalustav. Eelnõu kontseptsiooni koostamisel 

ja kooskõlastamisel ei ole leitud ametkondlikku 

konsensust presidendi kõnealustest otsustest 

kõrvale jätmiseks. Seetõttu säilitatakse eelnõus 

presidendi osalus, kuid kaalutakse võimalust jätta 

see senisest paindlikumaks (presidenti teavitatakse 

VV otsusest viivitamata ning ta saab VV otsust 

muuta või kehtetuks tunnistada). Teise ettepaneku 

osas vt eelmist vastust.

Arvestatud osaliselt. Eelnõu järgi teeb kaasamise 

lõpetamise otsuse sama organ, kes otsustas 

kaasamise. Nn esmatasandi ehk vahetu sunni 

kohaldamise õiguseta kaasamise korral kaasamise 

lõpetamise VV tasandile viimine ei ole täitevvõimu 

toimimise põhimõtteid arvestades mõistlik ega 

kõnealuse märkuse puhul ka põhjendatud.



Arvestatud osaliselt. Kehtivast KorSist ei nähtu 

piisavalt selgelt, et KorSi § 16 kohaldamine 

teenistuskohustust täitva Kaitseliidu liikme või 

teenistusülesannet täitva kaitseväelase suhtes on 

välistatud. Muu hulgas ei taga seda ka KorS § 16 

lõike 1 punkt 4, mille järgi ei või kaasamine olla ega 

ole vastuolus kaasatava isiku muude seadusest 

tulenevate kohustustega. Eelnõu järgi muudetakse 

ka KorS § 16 ning sätestatakse füüsilise isiku 

kaasamine korrakaitseülesannete täitmisess. Isikut 

ei või kaasata korrakaitsesse, kui ta täidab muud 

seadusest tulenevat kohustust.

Antud selgitus. Eelnõu järgi jäävad kaasatud 

kaitseväelased ja Kaitseliidu tegevliikmed alluma 

korrakaitseorganile ning kohaldavad erimeetmeid 

korrakaitseorgani korraldusel. Kaitseväelase 

iseseisval vastutusel erimeetmete kohaldamine ei 

saa olla samaväärne vabatahtlikega, sest on seotud 

suurema ohu ja riskiga (kaasatud isikud on lisaks 

kõnealusele korrakaitselisele väljaõppele läbinud 

regulaarselt ka sõjaväelise väljaõppe, mille käigus 

omandatud jõu kasutamise oskused ja põhimõtted, 

sh arusaam proportsionaalsusest, erinevad 

oluliselt jõu kasutamisest korrakaitselisel 

eesmärgil).

Võetud teadmiseks ja antud selgitus. Väljaõppega 

isikute üle arvestuse pidamine on seaduse 

rakendamise küsimus, mida saab tõenäoliselt 

lahendada määruste või praktika muutmisega. 

Seetõttu ei ole plaanis seda teemat käsitleda 

seaduseelnõus. Seni on Kaitseressursside Ameti 

(KRA) ülesanded on seotud sõjalise kaitse ja selle 

ettevalmistamise valdkonna arvepidamisega. 

Loogiline lahendus on, et kaitseväelaste teadmiste 

ja oskuste üle peab arvestust Kaitsevägi, Kaitseliidu 

liikmete üle Kaitseliit. Juhul, kui soovitakse 

lahendada probleemi, et vajalike oskuste ja 

teadmistega Kaitseliidu liikmed on samal ajal ka 

abipolitseinikud või vabatahtlikud päästjad, tuleb 

saavutada Siseministeeriumi ja 

Kaitseministeeriumi valitsemisalade kokkulepe, 

mis peab muu hulgas käsitlema jooksva 

arvepidamise ja selleks vajalike IT-arenduste kulu 

katmist.



Arvestatud osaliselt. Baasväljaõpe, mis hõlmab 

esmaseid oskusi ja teadmisi ülesande täitmiseks, 

peab olema läbitud selleks hetkeks, kui isik 

kaasatakse. Ilma asjaomast koolitust läbimata võib 

isik riiklikus järelevalves osaledes tekitada kahju nii 

endale kui teistele. Seaduseelnõu järgi võib 

kaasata isiku, kui ta on läbinud väljaõppe, mille 

käigus omandanud konkreetse ülesande täitmiseks 

vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud. 

Täpsemalt reguleeritakse väljaõpet ja selle 

õpiväljundeid rakendusaktis, mille koostamisel 

saab teha täpsemaid ettepanekuid erandite 

kehtestamiseks, mis jäävad seaduses antud 

põhimõtte piiresse. Ka nt erioperatsioonide 

väejuhatuse kaasamisel peab olema kindlus, et 

kaasatavad kaitseväelased on omandanud 

arusaama ja oskuse kohaldada vahetut sundi 

KorSis sätestatud proportsionaalsusnõudest 

lähtudes.

Antud selgitus. Välisriigi relvajõud kaasatakse ilma 

iseseisva meetmete kohaldamise pädevuseta.

Võetud teadmiseks.

Võetud teadmiseks. Eelnõu järgi on kaasamine ka 

edaspidi viimane abinõu ning kaasamise võib 

lõpetada, kui jätkuv kaasamine takistaks oluliselt 

Kaitseväe või Kaitseliidu põhiülesannete täitmist.

Võetud teadmiseks.



Antud selgitus. Eelnõu järgi võib kaasamise otsuse 

teha VV korraldusega või VV volitatud minister 

käskkirjaga. See võimaldab paindlikkust, sest 

ministri ametinimetust või valdkonda täpsustatud 

ei ole. Siiski on kõige loogilisem, et volitatakse 

kaitseministrit, sest Kaitsevägi ja Kaitseliit kuuluvad 

mõlemad Kaitseministeeriumi valitsemisalasse. 

Juhul, kui VV volitaks otsustusõiguse siseministrile, 

tuleks tema otsus ikkagi kooskõlastada 

Kaitseministeeriumiga vastavalt VV reglemendile.

Võetud teadmiseks. Eelnõus säilitatakse 

põhimõte, et kaasamine on viimane abinõu.

Võetud teadmiseks.

Mitte arvestatud. Eelnõu järgi võib kaasamise 

lõpetada juhul, kui jätkuv kaasamine takistaks 

oluliselt Kaitseväe või Kaitseliidu põhiülesannete 

täitmist. Arvestades, et kaasamise otsuse 

tegemisel hinnatakse Kaitseväe või Kaitseliidu 

võimekust ülesande täitmisse kaasuda, saab 

olukorda muutev olla üksnes suur 

põhiülesannetega seotud muutus.

Võetud teadmiseks.

Antud selgitus. Eelnõu kohaselt määratakse 

kaasamise otsuses kaasatavate kaitseväelaste ja 

Kaitseliidu liikmete koguarv või selle ülempiir. 

Arvestades kirjeldatud praktilisi juhtumeid, kui 

kaasav organ planeerib osalejate arvu valest 

eeldusest lähtuvalt, võiks seaduses sätestatud 

suunis olla osalevatele organitele abiks ning vältida 

vaidlusi protsessi hilisemas faasis - see omakorda 

kahjustaks operatiivset reageerimist.



Mitte arvestamata. Muude isikute kaasamine on 

täna reguleeritud eriseadustega. Teiste 

haldusorganite kaasamise üldpõhimõtted 

kehtestatakse eelnõuga, täiendades halduskoostöö 

seadust.

Arvestatud osaliselt. Eelnõu KorSi muutmise 

sätetega täpsustatakse, et Kaitseväe ja Kaitseliidu 

kaasamisega kaasnevate kulude hüvitamise kord 

sätestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

Arvestatud.



Antud selgitus. Eelnõuga säilitatakse põhimõte, 

mille kohaselt vahetu sunni kohaldamise, 

sealhulgas füüsilise jõu, relva ja erivahendi 

kasutamise volitusega kaasamise otsus tehakse ka 

edaspidi poliitilisel tasandil (siseministri 

ettepanekul, kaitseministri kooskõlastusel VV 

otsusega, otsuses osaleb ka Vabariigi President). 

Kaitse- või siseministrile kindlaksmääratud 

juhtudel Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamise 

otsustamise õiguse andmine on piiratud. 

Kaasamine otsustataks ühe ministri taotlusel ning 

VV volitusel. Volituses saab valitsus piirata 

täidetavate ülesannete ulatust, kasutatavaid 

volitusi või kaasamise aega. Lisaks tuleb ministri 

otsus määratud aja jooksul esitada nii VVle kui ka 

presidendile heakskiitmiseks. Kõik ülalkirjeldatud 

põhimõtted ja nõuded minimeerivad 

kuritarvitamise ohtu märkimisväärselt.

Arvestatud. Välisriigi relvajõudude avaliku korra 

kaitsesse kaasamist ei reguleerita eelnõuga.  



Teema nr

Teema

Märkuse esitaja

4.9

1 SiM

2 SiM

3 SiM

4

SiM

Riigikaitseülesannete määratlemine ja määramine



5

SiM

6

KaM

7

KaM

8

KaM

9

KaM

10

KaM



11

RaM

12

Riigikantselei

13

Riigikantselei

14

Riigikantselei

15

Eesti Linnade ja 

Valdade Liit



Märkuse/kommentaari sisu

Siseministeerium on seisukohal, et riigikaitselisi kohustusi, sh riigikaitseülesandeid, koormisi, varusid tuleb käsitleda 

koosmõjus. Oluline on, et riigikaitsealased kohustused oleksid nii täidesaatva riigivõimu asutuste kui ka haldusväliste 

osapoolte jaoks selgelt seaduses sätestatud. Õigusselguse huvides peaks kogu relevantne info (kes teeb, mis 

tingimustel ja mida), s.o õigused, pädevused ja kohustused olema kaetud ühe raamseadusega. Ehk RiKS peab looma 

selguse selles osas, millised kohustused erinevatel osapooltel (riigivõimuasutused, KOV-id, ettevõtted, kodanikud) on 

ja kes mille eest riigikaitselises olukorras vastutab.

Kui täidesaatva riigivõimu asutuste puhul on mõistlik riigikaitseülesanded välja tuua KTK-s, siis erinevate juriidiliste 

isikute puhul peab riigikaitseülesannete osas lahenduse looma RiKS. Kodifitseerimine peab looma selguse, millised 

riigikaitseülesanded lasuvad ka haldusvälistel osapooltel, kuivõrd täna valitseb ebaselgus just nende võimalike 

ülesannete ja vastutuse osas. Näiteks on ebaselge, kas ja kuidas peaks olema tagatud riigikaitselise olukorra jaoks 

toiduainete, ravimite ja esmatarbekaupade olemasolu (kas ja millised ülesanded peavad riigikaitselises olukorras 

olema eraõiguslikel juriidilistel isikutel; kes vastutab jne). HOS ei kata valdkondi, mis riigikaitselises kriisis on eluliselt 

olulised – impordi, tootmise ja distributsiooni vastupanuvõime kriitilistes kaubagruppides (toit, vesi, 

esmatarbekaubad jne) ning nende varudega seonduv.

Peame oluliseks määrata seadusega riigikaitseülesanded ka elutähtsa teenuse osutajatele (ETO- d), kuna 

teenuseosutajad on eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle õigused ja kohustused peavad tulenema seadusest. 

Vastasel juhul kaob uue riigikaitseseaduse vastuvõtmisel elutähtsa teenuse osutajatel õigus määrata ka riigikaitselisi 

töökohti. Riigikaitseülesannete määramine seadusega tagab selle, et teenuseosutajad ka reaalselt teaksid 

riigikaitselisteks olukordadeks valmistuda. Kuivõrd elutähtsaid teenuseid puudutav regulatsioon HOS-is on loodud 

rahuaegseid vajadusi silmas pidades, vajab täpsustamist, mis on kitsamalt ETO-de osas riigikaitseline vajadus/fookus. 

Eelnõu ettevalmistamisel palume selles osas kaasata protsessi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, 

Keskkonnaministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Eesti Panga, kes vastutavad elutähtsate 

teenuste korraldamise ja poliitika kujundamise eest.

Oluline on, et kodifitseerimise tulemusena valmiks terviklik lahendus, mis tagaks selguse nii täidesaatva riigivõimu 

asutuste, KOV-ide kui ka teiste juriidiliste isikute (ETO-de ja teiste haldusväliste osapoolte) riigikaitseülesannete ja 

üleüldse riigikaitseliste kohustuste osas. Terviklik lahendus tuleb leida uue RiKS-i raames (s.t oluline peab olema RiKS-

iga kaetud, et mitte koormata eriseadusi). Ainult elutähtsa teenuse osutajate ülesannetele keskendumine on 

seejuures erasektorit silmas pidades liiga kitsas. Oluline on välja selgitada, kellel veel peaksid riigikaitselises olukorras 

ülesanded olema ja milles need peaksid seisnema.

Riigikaitseülesannete määratlemine ja määramine



Probleemi 5 lahendusvariantide nr 6 ja 8 osas märgime, et ebaselgeks jääb, miks või millistel juhtudel peaks 

riigikaitseülesannete täitmist ja vähendamist otsustama Vabariigi Valitsus. Meie hinnangul võiks see olla asutuse juhi 

otsustada, et saaks operatiivselt reageerida, ja seaduses võiks asutuse juhile selleks aluse anda. Palume täpsustada, 

mida peetakse siin silmas riigikaitseülesandena.

Kaitseministeeriumi hinnangul ei ole kontseptsiooni selles punktis tegeletud riigikaitseõiguse sisuliste probleemide 

lahendamisega. Näiteks on probleemi nr 1 rõhuasetus vale. Tegemist on valdkonnaga, millega alles tegeletakse ning 

kuna tegevused on pooleli, siis ei ole kõikides valdkondades jõutud riigikaitselisi tööülesandeid ja töökohti määrata. 

Kontseptsioonist jääb selgusetuks, kas riigikaitseülesanne on ikka ainult isikule täitmiseks antud

lisaülesanne või on see tihedalt siiski seotud isiku igapäevaste tööülesannetega, mida ta täitma

peab. Kontseptsioonis on jõutud järeldusele, et see saab olla üksnes lisaülesanne, mitte näiteks

mitte näiteks riigikaitseline töökoht tervikuna sõltumata sellest, kas täidetakse lisaülesannet.

Selgust ei teki ka küsimuses. mida mõeldakse riigikaitseülesannete vähendamise all. Näiteks, kas silmas on peetud, et 

KOVi ülesanded on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) järgi määratletud ning  automaatselt 

on need kõik ka riigikaitseülesanded? Et ei peaks ressurssi kulutama kõikide KOKSist tulevate ülesanne täitmisele, siis 

võiks näiteks valitsusel olla õigus öelda, et KOV ei pea täitma konkreetset ülesannet kriisi ajal. Samas on justkui 

jõutud järeldusele, et riigikaitseülesanne saab olla üksnes lisaülesanne, mis pannakse isikule kriisi ajaks. Seega tekib 

küsimus, et kui isikule ei ole pandud lisaülesannet, siis ei ole ka midagi vähendada. Või mõeldakse vähendamise all 

seda, et kui lisaülesanded on määratud, siis valitsus võib need ära võtta ehk vähendada? 

Riigikaitseülesanded tulenevad asutuste igapäevasest tegevusest (ülesannete jäävus) ning vaid teatud olukordadest 

tuleb neid panna tähtsuse järjekorda. Samuti peavad asutuse olema suutelised hindama, millised toimingud on 

võimalik ära jätta ja millised edasi lükata.

Riigikaitsesüsteemi toimimine on avaliku võimu ülesanne ning selle reguleerimiseks piisab avaliku võimu sisesest 

regulatsioonist ja täiendavate seadusandlike normide kehtestamine ei ole vajalik. Teised asutused ja organisatsioonid 

omavad vaid toetavat rolli. Küll peab riik mõtlema toetava rolli toimimisele ja ulatusele. Seega valitsus saab läbi 

prioriteetide muutmise muuta ka valitsusasutuste riigikaitselisi ülesandeid. 



Kontseptsioonis on kavandatud muudatused kohaliku omavalitsuse korralduse seadusesse (KOKS). Juhime 

tähelepanu, et riigikaitselased ülesanded peaksid olema täies ulatuses, sh ka KOV roll riigikaitseliste ülesannete 

täitmisel, vastava valdkonna seaduses ehk riigikaitseseaduses. Kohaliku omavalitsuse ülesanded, mis on sätestatud 

KOKSis ei ole kuidagi olulisemad ega rohkem kohustuslikud täitmiseks, kui valdkonnaseadusetes sätestatud 

ülesanded. KOKS nagu ka selle seaduse nimi ütleb on seadus, mis reguleerib omavalitsuse korraldust ehk sisemist 

korraldust, milleks on KOV juhtimine, KOV organite (volikogu, valitsus) töökorraldus, sotsiaalsed garantiid ja 

omavalitsusteenistuse erisused, mis erinevad ATSis sätestatud kogu avalikku teenistust reguleerivatest sätetest jms. 

See tähendab, et tegelikkuses peaks kõik valdkondlike ülesannete täitmist reguleeriv tulenema valdkonnaseadustest. 

Erandid on olnud valdkondades, kus valdkonda reguleeriv eraldi seadus puudub, kuid tänaseks on see kontrollimatult 

levinud ka valdkondades, kus eriseadused on olemas, nt riigikaitseseadus (KOKS § 6 lg 21 sisaldub KOKSis mitte 

riigikaitseseaduses ainult põhjusel, et muudatuse menetlusse ei kaasatud riigihalduse ministrile (toona 

regionaalministrile) alluvat ametkonda). Eesseisva KOKS muudatuse käigus, mida Rahandusministeerium kavandab 

on plaanis sellised õiguslikud vead parandada. Loodetavasti lähtutakse sellest põhimõttest ka 

riigikaitsekontseptsiooni koostamisele järgnevate õiguslike muudatuste kujundamisel.

Toetame põhimõtet, et kohalike omavalitsuste ja teiste juriidiliste isikute riigikaitseülesanded on vajalik sätestada 

seaduses. Teeme ettepaneku lähtuda juriidiliste isikute riigikaitseüleseannete määramisel hädaolukorra seaduse 

elutähtsate teenuste regulatsioonist. Elutähtsa teenuse osutajad peavad oma teenuseid edasi osutama ka 

kaitseolukorra ajal ning see on vajalik määrata seaduses nende riigikaitseülesandena. 

Kuna kõiki riigikaitseülesandeid ei ole võimalik ette näha, on oluline sätestada põhimõte, et kaitseolukorra ajal võib 

valitsus või valitsuse volitatud minister määrata riigikaitseülesandeid lisaülesannetena era- ja avalikõiguslikele 

juriidilistele isikutele, kohalikele omavalitsustele ning vajaduse korral ka füüsilisest isikust ettevõtjatele.

Leiame, et riigiasutustele riigikaitseülesannete määramise põhimõtted vajavad täiendavat sisulist analüüsi. 

Põhiküsimus on, kas riigiasutuse põhitegevusega seotud ülesandeid, mida tuleb täita nii tavaajal kui ka kriisiolukorras, 

on üldse vajalik nimetada riigikaitseülesanneteks. Oluline on, et riigiasutuste ülesannete ja nende täitmise ulatus 

võivad kriisiolukorras muutuda ning riigiasutuste prioriteetsed ülesanded riigi kaitsmiseks tuleb kirjeldada riigi 

kaitsetegevuse kavas ja selle alamdokumentides.

Riigikaitse ülesannete määratlemise mõjude hinnangus on nenditud, et tegemist on ebaolulise mõjuga, kuna 

legaaldefinitsioon ei too kaasa kohustust. Kuna tegelikult kaasneb selle legaaldefinitsiooniga (kui nt mõni KOV 

täidetavatest ülesannetest määratletakse ka riigikaitseülesandeks) kohustus tagada varud (RiKS-i § 5 lõige 4), siis 

tuleks see mõjude hinnangus välja tuua. Asjakohane ei ole hinnang, et kaasnevad mõjud on ebaolulised. Vajadusel 

võib viidata mõjude hinnangu osas järgmisele ptk-le, kuigi seal on seda ainult positiivseks hinnatud, millega teatud 

tingimustes kindlasti nõustuda ei saa (kui nt KOVid peavad hakkama tegema lisaväljaminekuid oma põhiülesannete 

täitmise varude tekitamiseks). Lisaks on varude tagamine KOV täidetavate ülesannete puhul (teede korrashoid, 

avaliku korra tagamine vms) üsna hoomamatu tegevus, seega võiks kaaluda vähemalt omavalitsuse põhitegevusse 

kuuluvate ülesannete riigikaitseülesannetena määratlemisel võimalust varude tagamise asemel piirduda kohustusliku 

reservfondi tagamisega ettenägematuteks kuludeks, sh riigikaitseline olukord. KOFS § 5 lg 7 kohaselt võib eelarves 

eraldi põhitegevuse kuluna planeerida reservfondi ettenägematute väljaminekute tegemiseks, mis seda ka 

riigikaitseülesandena määratletava ülesande puhul varu tagamise eesmärki (osaliselt) täidabki.



Arvestamata jätmise või arvestamise põhjendus

Mitte arvestatud. Nagu normitehnika reeglid sätestavad, tuleks seaduses sätestada vaid see, mis on 

vajalik, ning seaduseelnõusse ei kavandata regulatsiooni, mis on lubatud ja otstarbekas sätestada 

rakendusaktis. Täidesaatva riigivõimu asutuste riigikaitselisi kohustusi ei ole vaja seaduses sätestada. 

Selleks, et vältida ülereguleerimist ning tagada võimalikult paindlik lahendus, sätestatakse 

täidesaatva riigivõimu asutuste ülesanded riigi kaitsetegevuse kavas. Samuti ei ole mõistlik kõiki 

riigikaitseülesandeid RiKSis sätestada. Seda põhjusel, et riiigkaitseülesandeid on võimalik seada 

kõikvõimalikes valdkondades ning kõikvõimalikel viisidel. Riigikaitseülesande seadmisel võib olla vaja 

sätestada küllalt detailne regulatsioon, mida täpsustatakse veelgi määrusega (nagu nt TTKSi puhul). 

Selline täpne regulatsioon on õigem kavandada valdkondlikku seadusesse ja mitte RiKSi, sest vastasel 

juhul võib RiKS muutuda väga pikaks ja keeruliseks seaduseks, mis peab arvestama kõikide 

valdkondade eripäradega. Samuti peaks valdkondlikel ministeeriumitel jääma täielik vabadus ja õigus 

töötada välja riigikaitseülesandeid puudutavaid muudatusi ja neid menetleda. Seda on jällegi õigem 

teha valdkondliku seaduse muutmise eelnõu raames. RiKSi on kavandatud vaid KOVide 

riigikaitseülesanded. Seda põhjusel, et seni on need olnud sätestatud KOKSis, kuid 

Rahandusministeeriumi hinnangul ei ole KOKS selleks sobiv seadus, sest peaks reguleerima vaid 

KOVide korraldust kui sellist. Lisaks märgime, et kui kodanikele soovitakse anda selget infot, mis on 

mingi valdkonna riigikaitseülesanded, võib seda alati teha ning avaldada näiteks asutuse veebilehel 

ülevaade.

Võetud teadmiseks ja antud selgitus. Eelnõusse on kavandatud lisaks KOV üksustele ja 

tervishoiuteenuse osutajatele riigikaitseülesannete määramine  elutähtsate teenuse osutajatele, 

Eesti Pangale, Eesti Advokatuurile, Eesti Haigekassale, ERRile. Neile, kellele püsivaid 

riigikaitseülesandeid määratud ei ole, saab eelnõu järgi määrata ühekordseid riigikaitseülesandeid.

Arvestatud

Arvestatud osaliselt. Eelnõuga muudetavates eriseadustes sätestatakse riigikaitseülesanded lisaks 

elutähtsate teenuste osutajatele ka näiteks Eesti Pangale, Eesti Advokatuurile, Eesti Haigekassale, 

ERRile. Eelnõus riigikaitseülesannete määramisel  lähtuti ministeeriumitelt laekunud sisenditest. 

Riigikaitseülesannete määratlemine ja määramine



Arvestatud osaliselt ning antud selgitus. Riigikaitseülesandena mõeldakse sellist ülesannet, mis on 

asutusele või isikule selgelt riigikaitseülesandena määratud või üksikujuhtumil antud ning mitte kõiki 

avalikke ülesandeid. Riigikaitseülesannete puhul on võimalik kaks olukorda: asutused hakkavad n-ö 

automaatselt neile selleks puhuks määratud ülesandeid täitma (ilma, et keegi peaks ütlema, et 

ülesannet peab täitma) (nt erakorralise seisukora ja sõjaseisukorra väljakuulutamise otsuse järel) või 

kaitseolukorra juht (peaminister) või tema volitatud haldusorgan (nt minister või kaitseolukorra 

lahendamist juhtiv asutus) otsustab, mis ülesandeid ja mis ulatuses täitma peab. 

Mitte arvestatud. Riigikaitseülesannete määramine seadustest on oluline, et tagada tsiviilsektori 

valmisolek kaitseolukorra lahendamiseks vajalike ülesannete täitmiseks. Eelnõuga on lahendatud 

sisuline probleem, kus kehtivas õiguses ei ole juriidilistele isikutele selgelt määratud 

riigikaitseülesandeid.  

Antud selgitus. Ülesandeid, mida on vaja kriisi ajal täita, on sisuliselt kaht sorti: sellised, mida 

täidetakse ka tavaolukorras ning mille täitmisega on vaja kriisiolukorras jätkata, ning sellised, mida 

tavaolukorras ei täideta ning mille täitmise vajadus ilmneb vaid siis, kui tekib kriisiolukord. Esimese 

näiteks võib tuua ükskõik millise elutähtsa teenuse: elutähtsat teenust osutatakse tavaolukorras ning 

ka kriisi ajal tuleb sellega jätkata (kuigi teenuse osutamise tingimused võivad olla erinevad). Teise 

juhu näiteks võib tuua nt sõjapõgenike eest hoolitsemise. Tavaolukorras ei ole sõjapõgenikke ning 

seega ei ole ka vaja nende eest hoolitseda. Küll aga võib see vajadus tekkida sõja ajal. Riigikaitseliste 

töökohtade regulatsiooni loomisel võetakse seda arvesse ning selle saab seada ka sellisele töökohale, 

kus täidetakse n-ö tavaülesannet, mitte ainult lisaülesannet.

Antud selgitus. Riigikaitseülesannete täitmisel on põhimõtteliselt kaks võimalust, kui kaitseolukord 

vm olukord välja kuulutatakse: asutused hakkavad n-ö automaatselt neile selleks puhuks määratud 

ülesandeid täitma (ilma, et keegi peaks ütlema, et ülesannet peab täitma) või valitsus otsustab, mis 

ülesandeid ja mis ulatuses täitma peab. See sõltub täiesti sellest, kuidas on riigikaitseülesanne 

määratud. Näiteks kui on määratud, et KOV peab kaitseolukorra väljakuulutamisel kohe hakkama 

tegema ettevalmistusi evakueeritute majutamiseks, peaks seda ülesannet hakkama täitma 

automaatselt. Kui aga ülesanne on määratud nii, et selle täitmine sõltub konkreetsetest asjaoludest 

(kas ülesannet üldse on vaja täita või mis ulatuses), on vaja eraldi otsust. Selle otsuse võib teha 

kaitseolukorra juht või kaitseolukorra lahendamist juhtiv asutus. Alus riigikaitseülesannete 

vähendamiseks peab olema loodud n-ö automaatselt täidetavate riigikaitseülesannete puhuks. St et 

siis, kui on määratud, et asutus või isik peab kohe olukorra väljakuulutamisel hakkama ülesannet 

täitma, peab olema võimalik ka otsustada, et seda ei pea tegema või seda ei pea tegema määratud 

ulatuses.

Võetud teadmiseks

Võetud teadmiseks. Oleme nõus, et valitsusasutuste ülesanded võib sätestada haldusesisestes 

aktides ning neid pole vaja seada seadustes. Siiski tuleb KOVide ja eraõiguslike isikute ülesanded ette 

näha seadustes. Samuti võib tõesti öelda, et peamine roll riigi kaitsmisel on riigiasutustel ning teised 

isikud täidavad pigem toetavat rolli, kuid nagu ka riigikaitse arengukavas on rõhutatud, on riigikaitse 

toimimiseks vajalik, et kõik isikud ja asutused teaksid enda ülesandeid ning oleksid selleks 

valmistunud. Seega ei piisa riigikaitse eesmärgi saavutamiseks vaid sellest, et panna paika 

valitsusasutuste ülesanded, vaid ülesanded tuleb seada ka teistele, kel on oma roll täita, ka siis, kui 

see roll on toetav.



Arvestatud. KOVide riigikaitseülesanded on eelnõu järgi kavandatud RiKSi.

Arvestatud.

Arvestatud.

Arvestatud osaliselt. Täidesaatva riigivõimu asutuste riigikaitseülesanded sätestatakse riigi 

kaitsetegevuse kavas. Samas tuleks tervikliku süsteemi loomiseks neid ülesandeid samuti nimetada 

riigikaitseülesanneteks, sest riigikaitseülesannete täitmiseks on võimalik määrata osa ametikohti 

riigikaitselisteks ameti- ja töökohtadeks. Kui valitsusasutuste riigikaitseülesandeid nimetada mõne 

muu nimega, siis peaks ka seaduses teiste sätete puhul seda eraldi nimetama, näiteks riigikaitselise 

töökohustuse regulatsiooni loomisel. See muudaks seaduse sätted palju keerukamaks ning tooks 

endaga kaasa ikkagi selle, et peaksime ka valitsusasutuste ülesandeid seaduses vähemalt mingil 

määral reguleerima. Seetõttu on lihtsam lahendus see, et ka valitsusasutuste ülesandeid 

reguleeritakse riigikaitseülesannete nime all. 

Antud selgitus. Kontseptsioonis kasutatud termini "määratlema" all on mõeldud defineerimist. St et 

eelnõus esitatakse riigikaitseülesande definitsioon (ehk määratlus). See on oma olemuselt säte, mis ei 

loo ühtki õiguslikku tagajärge, vaid mille ainus eesmärk on selgitada, mis on riigikaitseülesanne. Teine 

on lugu riigikaitseülesannete määramisega, mis toob endaga kaasa mõjud. KOVi 

riigikaitseülesannetega seotud mõjud on esitatud eelnõu seletuskirjas.



Teema nr Teema Märkuse esitaja

4.10

1

SiM

2

SiM

3

SiM

Töö- ja puhkeaja erisused



4

SiM



5

KaM

6

RaM



Märkuse/kommentaari sisu

Probleemi 1 lahendusvariandi nr 1 osas märgime, et ebaselgeks jääb, miks või millistel 

juhtudel peaks tavapärasest erinevat töörütmi otsustama Vabariigi Valitsus. Meie hinnangul 

võiks see olla asutuse juhi otsustada ja seaduses võiks asutuse juhile selleks õigusliku aluse 

anda. Teiseks tuleks seda võimalust laiendada ka hädaolukorrale ja eriolukorrale HOS-is. 

Ühtlasi peaks see võimalus olema ka õppuste ajal.

Probleemi 1 lahendusvariandi nr 2 osas märgime, et meie hinnangul tuleb jätta asutusele 

kaalutlusruum otsustada, kas isiku puhkus katkestada või mitte. Teeme ettepaneku, et 

määratakse kindlaks ametikohad, millel töötamise korral puhkus katkeb nn automaatselt ilma 

asutuse juhi otsuseta ning ülejäänud töötajate osas otsustab selle asutuse juht. Teiseks tuleks 

seda võimalust laiendada ka hädaolukorrale ja eriolukorrale HOS-is. Lisaks vajab lahendamist 

küsimus töö- ja pereelu ühitamisest, laste hooldamisest ja hoiust, kui isik on kohustatud tööle 

asuma (nt analoogia KOKS-iga kaitseväelaste osas).

Probleemi 1 lahendusvariandi nr 3 osas märgime, et ebaselgeks jääb, kuidas haakuvad 

omavahel kontseptuaalselt ühelt poolt valveaja eest kõrgema lisatasu maksmine ja teiselt 

poolt kontseptsiooni 4.11. peatükis toodud toetuste ja hüvitiste vähendamine. Teiseks, 

millega on põhjendatud tavapärasest kõrgema valvetasu maksmine ainult riigikaitselistele 

ametikohtadele? Oleme seisukohal, et tasumäärad peavad olema samad.

Töö- ja puhkeaja erisused



Teeme ettepaneku, et regulatsiooni väljatöötamisel tuleks leida lahendus ka küsimusele, 

kuidas saavad inimesed osaleda laiemalt ja paindlikumalt riigikaitseülesannete täitmisel või 

nende toetamisel. RiKS näeb küll ette riigikaitselise töökohustuse ja sundtöökohustuse, kuid 

need ei võimalda isikuid piisavalt paindlikult ja laiapindselt riigikaitsesse kaasata.

Lahendamist vajab küsimus, kuidas saab kaitseolukorras (ennekõike erakorralise seisukorra ja 

sõjaseisukorra ajal) kaasata riigisektoris töötavaid inimesi pikema aja vältel avaliku võimu 

teostamisse või selle toetamisse, kui nad ei tööta riigikaitselise töökohustusega ameti- või 

töökohal. Näiteks kui Kultuuriministeeriumis ei ole riigikaitselisi ameti- ja töökohti, kuid samas 

on neil kommunikatsiooni valdkonnas tööl teenistujad, kelle kvalifikatsioon võimaldaks neid 

kaitseolukorras rakendada riigikaitseülesannete täitmisele nt Riigikantseleis (täita või toetada 

seal kommunikatsioonitegevusi), siis RiKSi töökohustuse regulatsioon seda praegu sellisena ei 

võimalda. 

Teiseks peaks kaitseolukorras olema võimalik laiendada riigikaitselise töökohustusega ameti- 

või töökohal töötava isiku riigikaitselisi ülesandeid väljapoole tema tavapärast töö- ja 

teenistussuhet ning tööandja tavapärast asukohta, sh roteerida riigikaitselisel ameti- või 

töökohal olev isik tööle teise asutusse. Näiteks võib avaliku võimu teostamiseks või selle 

toetamiseks olla kaitseolukorras vajalik rakendada Siseministeeriumis riigikaitselisel 

ametikohal töötav jurist tööle Riigikantseleisse kas juristina või muul tööl, mida juristi 

kvalifikatsioon võimaldab tal täita. Täiendavate riigikaitseliste tööülesannete lisamisel tuleks 

seega arvestada, et teenistuja teadmised, oskused ja võimed võimaldaksid tal neid ülesandeid 

täita ehk tegemist oleks põhiülesannetega nn külgnevate ülesannetega. 

Teeme ettepaneku, et regulatsiooni väljatöötamisel tuleks leida lahendus ka küsimusele, 

kuidas saavad inimesed osaleda laiemalt ja paindlikumalt riigikaitseülesannete täitmisel või 

nende toetamisel. RiKS näeb küll ette riigikaitselise töökohustuse ja sundtöökohustuse, kuid 

need ei võimalda isikuid piisavalt paindlikult ja laiapindselt riigikaitsesse kaasata.



Kontseptsioonis tehakse ettepanek hüvitada riigikaitselistel ameti- ja töökohtadel töötavatele 

isikutele valveaja erisuse kohaldamine, kas täiendava vaba aja andmisega või lisatasu 

maksmisega. Ettepaneku kohaselt võiks olla valveaja tasu 1/5 töötasust tavapärase (TLSi § 48 

lg 1) 1/10 töötasu asemel. Seega tekib nõue maksta kriisi ajal riigikaitselistel ameti- ja 

töökohtadel töötavatele isikutele valveaja erisuse kohaldamisel suuremat valveaja tasu. 

Teisalt tuleb arvestada sellega, et RiKSi § 49 võimaldab vähendada ametniku palka ja töötaja 

töötasu teatud tingimustel. Kuivõrd kriisi lahendamine on riigile ja asutustele alati lisakulu, 

tekib Kaitseministeeriumi hinnangul kavandatu osas siinkohal küsimus meetmete 

omavahelisest kooskõlast. Näiteks, kas on põhjendatud näha ette kriisi ajaks veel täiendavat 

lisakulu valveaja

tasu maksmise kohustusena? Töö- ja puhkeaja regulatsioon peab ühteviisi õimaldama 

lahendada nii 3-päevast kui ka vajadusel 2-kuulist kriisi. On selge, et 3 päeva kestev kriis 

võimaldab intensiivsemat lähenemist kui 2-kuune. Samuti ei pruugi lühiajaline kriis kaasa tuua 

tööaja muudatuse vajadust, sest kohustusi on võimalik täita ülesannete ja inimeste 

ümberjaotamisega. Regulatsioon peab ätestama ka teadmise, et olukorra lahendamisel 

mitteosalev asutus ei rakenda olukorrast tulenevaid meetmeid. Eelnevast tulenevalt palub 

Kaitseministeerium kontseptsiooni koostajatel koostöös Rahandusministeeriumi ja 

Sotsiaalministeeriumiga hinnata valveaja tasu (TLSi § 48 lg 2, ATSi § 38 lg 3), ööajal ja riigipühal 

tehtava töö tasu (ATSi § 40 lõiked3 ja 4, TLSi § 45 lõiked 1 ja 2) maksmise võimalikkust 

riigikaitselisel ameti- ja töökohal töötavatele isikutele kaitseolukorra,

erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra ajal. Samuti palume hinnata nimetatud tasude 

maksmise koosmõju RiKSi §-ga 49, mis võimaldab vähendada ametniku palka ja töötaja 

töötasu, kui riigi rahaliste võimaluste tõttu vähendatakse riigikaitseülesannetega asutuse ja 

isiku eelarvet ning samal ajal on vaja jätkata riigi toimimiseks vajalike ülesannete täitmist või 

teenuste osutamist.

Arusaamatuks jääb kontseptsiooni punktis 4.10.3.1 kavandatav muudatusettepanek, mille 

kohaselt tuleks riigikaitselisel ameti- või töökohal töötavatele isikutele hüvitada valveaja 

erisuse kohaldamine tavapärasest suuremas määras. Esiteks on see vastuolus ülejäänud 

muudatusettepanekutega, mille kohaselt suunatakse riigieelarvelised vahendid eelkõige 

riigikaitsessse, seda ka nt palkade, toetuste ja hüvitiste vähendamise või peatamise (sh 

elatishüvitis) teel. Teiseks on samasugune erisus tavapärasest regulatsioonist plaanis ette 

näha ka tööajakorraldusele (summeeritud tööaeg) ning töö-, puhke- ja valveaja kestusele, 

samuti piirangutele ööajal ning riigipühal tehtavale tööle. Siin aga täiendavaid hüvitisi erisuste 

kohaldamisel riigikaitselistel ameti- ja töökohtadel töötavatele isikutele ette ei nähta. 

Kontseptsioonist ei nähtu valveaja erisuse esiletõstmise eesmärk. Soovitame kaaluda sellest 

loobumist.



Arvestamata jätmise või arvestamise põhjendus

Arvestatud osaliselt. Eelnõus sätestatakse, et  

riigikaitselise töökohustusega töö- ja ametikohti 

omav asutus või isik võib kaitseolukorra ajal 

kehtestada riigikaitselist töökohustust täitvale 

isikule seadustes sätestatust erineva 

tööajakorralduse ning erinevad nõuded töö-, 

puhke- ja valveaja kestusele ning piirangud ööajal 

ning riigipühal tehtavale tööle. Kuna tavapärasest 

erinevale töökorraldusele, töö-, puhke- ja 

valveajale üleminek puudutab kõiki 

töökohustusega isikuid, mistõttu on vajalik otsuse 

tegemine valitsuse tasemel. HOS ja eriolukord on 

rahuaegsed situatsioonid, kus tööajakorralduse 

muudatused saavad toimuda ATS ja TLS alusel.

Mitte arvestatud. Lähtuvalt riigikaitselise 

töökohustuse iseloomust on vajalik, et isikud 

naaseksid tööle ja asuksid täitma oma töö- ja 

teenistuskohustusi. Hädaolukord ja hädaolukorra 

lahendamiseks väljakuulutatud eriolukord on 

rahuaegsed situatsioonid, kus ei ole õigustatud TLS-

ist ja ATSist erineva puhkuste kasutamise korra 

sätestamine. Erisused, mis tulenevad asutuste töö 

iseloomust tuleks sätestada eriseadustes. 

Arvestatud. Eelnõuga ei kehtestata kaitseolukorra 

ajal valveaja eest täiendava tasu  maksmise 

kohustust.

Töö- ja puhkeaja erisused



Arvestatud. Eelnõus sätestatud võimalus isikule 

täiendavate töö- ja teenistusülesannete 

panemiseks ning teise asutusse või töö tegemise 

asukohta lähetamiseks.



Arvestatud. Eelnõuga ei kehtestata kaitseolukorra 

ajal valveaja eest täiendava tasu  maksmise 

kohustust.

Arvestatud. Eelnõuga ei kehtestata kaitseolukorra 

ajal valveaja eest täiendava tasu  maksmise 

kohustust.



Teema nr Teema Märkuse esitaja

4.11

1

SiM

2

RaM

3

RaM

4

KaM

Toetuste ja hüvitiste vähendamine ja nende maksmise peatamine



Märkuse/kommentaari sisu

Probleemi 1 lahendusvariandi nr 1 osas märgime, et oluline on, et selle muudatusega ei 

tekitataks ebaõiglust ühiskonna kõige haavatavamatele inimestele. Riigieelarve vahendite 

piisavuse tagamiseks oleks õiglasem, kui täiendavate rahaliste vahendite leidmine jagatakse 

kõikide riigieelarvest palka, töötasu, toetusi või hüvitisi saavate isikute vahel ehk vajadusel 

vähendataks ka inimeste töötasusid ja palkasid. Kontseptsioon seda poolt ei käsitle.

Kontseptsiooni punkt 4.11. räägib eriolukorra lahendamiseks vajalike vahendite hankimisest 

olukorras, kus reservid on ammendunud, pakkudes välja (sotsiaal)toetuste ja hüvitiste 

vähendamist. Selgusetuks jääb, miks vähendatakse esmajärjekorras toetusi. Kaaluda võiks 

pigem investeeringute ja majandamiskulude vähendamist.                                                                         

Selles kontekstis soovime rõhutada, et eriolukordades saab kasutada erinevate sotsiaalsete 

garantiide ja hüvitiste puhul ka teisi võimalusi peale kontseptsioonis viidatud otsesele 

kärpimisele. Teised võimalused kriisiolukorra puhul võiks olla nt. erinevate hüvitiste 

väljamaksete ajatamine ja eelarve prioriteetide ümbervaatamine. Kindlasti on aga 

eriolukordades ja nendeks valmistumisel vajalik kõigi sotsiaalministeeriumi 

tulemusvaldkondade puhul hinnata nõudluse muutust erinevate teenuste järele, seda nii 

tervise, sotsiaalse kaitse kui ka tööturu tulemusvaldkondades. Erinevate riiklike hüvitiste ja 

teenuste ning nende osutamiseks vajalike ressursside (sh. meditsiinitöötajad, sotsiaaltöötajad 

jms.) ümberplaneerimine peab tuginema metoodilisel nõudluse hindamisel sh. 

tervishoiuteenuste ja sotsiaalkaitse teenuste puhul.

Kaitseministeerium toetab kontseptsioonis väljapakutud astmelise toetuste ja hüvitiste 

vähendamise süsteemi.

Toetuste ja hüvitiste vähendamine ja nende maksmise peatamine



Arvestamata jätmise või arvestamise põhjendus

Antud selgitus.Toetuste vähendamine on viimane 

abinõu, mis ei välista teiste abinõude eelnevat 

kasutamist või samaaegselt palkade, töötasude või 

muude kulutuste kärpimist.

Antud selgitus. Toetuste vähendamine on viimane 

abinõu, mis ei välista teiste abinõude eelnevat 

kasutamist.

Vt eelmist selgitust.

Võetud teadmiseks.

Toetuste ja hüvitiste vähendamine ja nende maksmise peatamine



Teema nr Teema Märkuse esitaja

4.12

1

RaM

2

RaM

3

RaM

4

SiM

5

KaM

6

Riigikantselei

7

Riigikantselei

Riigikaitseks vajalike varude moodustamine



8

Riigikantselei



Märkuse/kommentaari sisu

Punkt 4.12. käsitleb strateegiliste varude moodustamist, kuid ei too välja selle rahalist kulu 

(kogu kontseptsioonis ei ole mõjudele lisatud rahalist hinnangut). Samas võib see tähendada 

märkimisväärset kulu riigieelarvele ning negatiivset mõju eelarvepositsioonile. Seetõttu võib 

olla punkt 4.12.3.2. järeldus eksitav: "Eeldatavasti on muudatusel positiivne mõju, kuna varu 

moodustaja nimetamise, varude moodustamise eesmärgi, koguste ja nomenklatuuri 

täpsustamisega muutub selgemaks asutuste vastutuse ulatus ja tegevuse rahastamine.".

Kontseptsioon käsitleb ulatuslikult kriisiolukorras riigile ja ühiskonnale vajalike ressursside 

olemasolu ja ümbersuunamisega seotud küsimusi. Lisaks kontseptsioonis juba toodule võib 

olla otstarbekas edaspidi käsitleda ka riigi toimimiseks vajaliku elutähtsa taristu ja ressursside 

moodustamise ja kasutamise võimalusi väljaspool Eestit; see võib puudutada nt. IKT taristut 

või vajalikke finantsvahendeid.

Samuti on meie arvates oluline selgelt sätestada, et elutähtsa taristu tõendatud ja regulaarselt 

kontrollitud valmisoleku tagamine eriolukordadeks on taristu omaniku seadusest tulenev 

ülesanne. Lisaks ei saa välistada, et pikemaajalises kriisiolukorras võib olla vaja tavapärasest 

tugevamat riiklikku sekkumist kaupade ja teenuste jaotuse ning hinnakujunduse põhimõtetes. 

Kontseptsioonis võib olla seetõttu asjakohane rõhutada vastavate riiklike horisontaalsete 

koordineerimis- ja juhtimismehhanismide vajadust.

Antud peatüki osas märgime, et meie hinnangul peab kogu riigikaitseliste varude tagamise 

regulatsioon olema reguleeritud RiKS-is ja olema koostoimes riigikaitseülesannete ning 

koormiste osaga.

Kaitseministeeriumi jaoks jääb kontseptsioonis selgusetuks, millist probleemi lahendatakse 

varude osas. Ühiskonna toimimiseks vajaliku varu moodustamise eest vastutab avalik võim. 

Eraisikul puudub vastav kohustus ja seda ei saa neile ka panna. RiKSi koostamisel peeti silmas, 

et valitsusasutused hindavad, millise ülesande täitmine eeldab varu moodustamist ning mis 

suuruses varu tuleb moodustada. Samas peab varude juures mõtlema nende kasutamisele, 

jaotamisele ja taastamisele. Kaitseministeerium on seisukohal, et seadusega ei ole vaja 

reguleerida küsimust, kui palju rahalist ressurssi läheb asutuses varule, seda peab tegema 

kõrgemalseisev organ eelarvega. Samuti peaks valitsus pidevalt jälgima varu moodustamist ja 

selleks vajalike vahendite olemasolu. 

Nõustume seisukohaga, et praegune riigikaitseliste varude tagamise regulatsioon on vaja üle 

vaadata, et senisest täpsemini määrata varu moodustamise eesmärgid, kogused ja nimistu, 

moodustamise ja hoidmise viis, kasutuselevõtu tingimused ja kord ning kulude kandmise 

korraldus. Oleme seisukohal, et riigikaitseliste varude moodustamise vajadus ja kogused 

peavad põhinema ohustsenaariumidel.

Kontseptsioonis esitatud ettepanek kehtestada seaduses ettevõtjatele kohustus tagada 

kindlaks määratud kaubaliikide puhul laovarud vajab põhjalikumat sisulist analüüsi ja mõjude 

hindamist. 

Riigikaitseks vajalike varude moodustamine



Me ei toeta igale leibkonnale seaduses kohustuse panemist olla valmis kriisi korral ise 

hakkama saama ning nägema selleks ette varud vähemalt seitsmeks päevaks. Inimeste 

teadlikkust ja valmisolekut kriisiolukordades toime tulla on vajalik suurendada eeskätt 

teavitustegevuste ja õpetamise kaudu, mitte õigusliku regulatsiooniga. Samuti on küsitav, 

kuidas toimuks järelevalve leibkondadele pandud ülesande täitmise üle.



Arvestamata jätmise või arvestamise põhjendus

Võetud teadmiseks.

Võetud teadmiseks. Tegemist on riigi 

kaitsetegevuse kava puudutava teemaga. Varude 

moodustamisel hinnatakse võimalike varude 

olemasolu tagamise vajadust välisriikides.

Antud selgitus. Eelnõus täpsustatud riigi 

kaitsetegevuse kava määratlust ning sätestatud, et  

elutähtsa teenuse osutajamine on ühtlasi elutähtsa 

teenuse osutaja riigikaitseülesanne.

Võetud teadmiseks. Riigikaitselised varud 

moodustatakse lähtuvalt riigi kaitsetegevuse kavas 

määratud riigikaitseülesannetele ja valitsuse 

otsusele.

Arvestatud. Riigikaitselised varud moodustatakse 

lähtuvalt riigi kaitsetegevuse kavas määratud 

riigikaitseülesannetele ja valitsuse otsusele.

Arvestatud osaliselt. Riigikaitselised varud 

moodustatakse lähtuvalt riigi kaitsetegevuse kavas 

määratud riigikaitseülesannetele ja valitsuse 

otsusele.

Võetud teadmiseks.

Riigikaitseks vajalike varude moodustamine



Arvestatud.



Teema nr Teema Märkuse esitaja

4.13

1

SiM

2

SiM

3

SiM

Riigivastutuse erisused



4

KaM

5

KaM



6

Riigikohus



Märkuse/kommentaari sisu

Probleemi 2 lahendusvariandi nr 11 osas märgime, et kavandatavate muudatuse kohaselt 

hakkaks tõendite kogumine ja tagamine olema haldusorgani ülesanne, sh kahju tõendamise 

koormus. Oleme seisukohal, et selline lahendus ei ole mõistlik ja reaalsuses see 

kaitseolukorras ei toimiks. On arusaadav, et sellises olukorras ei pruugi suure tõenäosusega 

olla võimalik pidada kinni tavareeglitest, kuid ei saa nõustuda sellega, et kaitseolukorra ajal 

tekitatud kahju hüvitamise või selle eelduseks olevate asjaolude tuvastamine, tõendite 

kogumine ja toimingu dokumenteerimine on eelkõige avaliku võimu kohustus. Haldusorgani 

prioriteetsed tegevused sellises olukorras on suunatud kriisiolukorra lahendamisele (isikute 

elu, tervise ja omandi kaitsele ning riigi sisejulgeoleku tagamisele). Mööname, et haldusorgan 

võib, aga ei pruugi sellises olukorras olla see nö tugevam pool. Seetõttu leiame, et 

haldusorgan võib abistada isikut võimalusel tõendite hankimisel, kuid sellise kohustuse panek 

üksnes haldusorganile ei ole mõistlik ega õiglane.

Probleemi 3 lahendusvariandi nr 13 osas märgime, et üldine lähenemine toetuste ja hüvitiste 

puhul on, et riik ei suuda neid kaitseolukorras täielikult maksta. Samas kahju hüvitamise puhul 

laiendatakse võrreldes praeguse olukorraga hüvitamise võimalusi. Miks selline erinev 

kontseptuaalne lähenemine? Ebaselgeks jääb, millist probleemi lahendatakse, kui 

tunnistatakse kehtetuks õigusnormid, mis täielikult välistavad õigusvastaselt tekitatud kahju 

hüvitamise, ning piiratakse kahju hüvitamist õiguspäraselt tekitatud kahju puhul. Samuti 

osutame, et kaitseolukorras ja pärast olukorda ei pruugi olla võimalik eristada, kas tegemist oli 

õiguspärase või -vastase tegevusega.

Probleemi 3 lahendusvariandi nr 14 osas märgime, et me ei toeta HOS-i sätete kehtetuks 

tunnistamist. Soovitame eeskujuna vaadata Soome analoogset regulatsiooni, mis samuti piirab 

kahju hüvitamist (riigi võimalustega).

Riigivastutuse erisused



Kaitseministeerium nõustub, et kriisiolukorra ajal tekitatud kahju hüvitamise regulatsioon 

vajab üle vaatamist ning eriregulatsioonide vajadus hindamist. Juhime siiski tähelepanu, et 

kohati on probleemide tõstatamisel tähelepanuta jäetud riigivastutuse olulised põhimõtted, 

näiteks saab kehtiva riigivastutuse seaduse (RVastS) regulatsiooni kohaselt hüvitise üle 

otsustamisel kohaldada vastutuse piiramise aluseid (§ 13, sh lõike 1 loetelu ei ole ammendav ‒ 

„muid asjaolusid …“), primaarnõuete esitamise kohustus ei ole samuti kohtupraktika kohaselt 

absoluutne (nt kui esmase õiguskaitsevahendi kasutamata jätmiseks on mõjuv põhjus või selle 

kasutamise vajalikkus ei olnud kannatanule reaalselt võimalik või arusaadav, on kohus seda 

asjaolu arvestanud), samuti kehtivad õiguspärase haldusakti või toiminguga tekitatud kahju 

puhul hüvitise nõudele piirangud (§ 16, mh „isikute eriline kohtlemine on ettenähtud 

seadusega“), nn mitterahaline heastamine on võimalik ka „õigusvastaste tagajärgede 

kõrvaldamisega“ (RVastSi § 11 lg 1). Kohati on kontseptsioonis neile vihjamisi viidatud, samas 

tõstatatud probleemide võimaliku „lahendusena“ neid välja toodud ei ole. 

Kaitseministeerium juhib probleemi nr 4 puhul (ex gratia maksed, välissuhted) tähelepanu, et 

Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2016. a määruse nr 123 „Rahvusvahelises sõjalises koostöös 

tekitatud kahju nõude menetlemise, kahju hüvitamise ning kahjuhüvitisest loobumise kord“ § 

1 lg 3 võimaldab Kaitseväel kahju välislepingu või ametkondliku välislepingu alusel hüvitada 

rahvusvahelises sõjalises koostöös tekitatud kahju, mille eest Eesti riik ei vastuta. Selle sätte 

eesmärk on sätestada Kaitseväele diskretsiooniõigus hüvitada kahju ex gratia, st olukorras, kus 

Eesti riigil puudub kohustus kahju hüvitamiseks. Näiteks reguleerib Põhja-Atlandi lepingu 

osalisriikide vaheline relvajõudude staatust reguleeriv kokkulepe artikkel VIII lõige 6 nõudeid, 

mis ei ole tõusetunud ametikohustuste täitmisest. Nimetatud määruse õiguslik alus seaduse 

tasandil on kehtestatud RiKSi §-s 32. Selle valguses võiks täiendavalt hinnata 

muudatusettepaneku vajadust ning ulatust.



On tõsi, et kehtiv õigus (nt riigivastutuse seaduse § 16) ei sobi riigikaitselistel eesmärkidel 

isikute õiguste intensiivse piiramise (sh asja sundvõõrandamise) eest õiglase hüvitise 

maksmiseks. Seega on tervitatav selleks sobiva õigusliku raamistiku loomine. Kontseptsioonis 

(ptk 4.13.3.1) on märgitud, et õiglane hüvitis ei pea vastama hüvitatava kahju summale ning 

selle maksmise eeldus on põhiõiguse piirang ise, mitte konkreetse kahju, põhjusliku seose ja 

vastutuse tuvastamine. Selle juures tuleb silmas pidada, et PS § 32 lõike 1 teine lause 

kohustab ka õiguspärase sundvõõrandamise korral maksma õiglast hüvitist. 

Sundvõõrandamise puhul saab üldjuhul pidada õiglaseks hüvitiseks sundvõõrandatud asja 

väärtust. On mõistetav, et kriisiolukorras ei ole praktiline viia läbi tavapärast 

tõendamismenetlust asja väärtuse tuvastamiseks, ent selleks, et vältida isikute õiguste liigset 

kahjustamist, oleks asjakohane sätestada alternatiivne võimalus, mille kohaselt saaks isik 

kohese hinnangulise hüvitisega mittenõustumisel nõuda pärast kriisiolukorra lõppu asja 

tegelikule väärtusele vastavat hüvitist.



Arvestamata jätmise või arvestamise põhjendus

Arvestatud. Märkuses on õigesti välja toodud, et 

haldusorgani prioriteet on kaitseolukorra 

lahendamine ning ta ei tohiks ennast ülearu muude 

ülesannetega koormata. Siiski ei saa nõustuda 

sellega, et haldusorgan oleks selles õigussuhtes 

nõrgemaks pooleks - kui haldusorgan oma 

tegevusega tekitab kahju, sh annab isiku õigusi 

kahjustava õigusakti või sooritab toimingu, siis 

käitub ta jätkuvalt inimese suhtes n-ö 

jõupositsioonilt. Sh ei pruugi inimene olla üldse 

kohalgi, vaid hõivatud mõne riigikaitselise ülesande 

täitmisega. Eelnõus on loobutud pööratud 

tõendamiskoormusest, kuid see ei välista 

haldusorgani kohustust protokollida oma tegevus 

selles osas, mis võib isiku õigusi kahjustada. 

Faktiliselt võib pööratud tõendamiskoormus 

tuleneda ka sellest, kui haldusorgan on rikkunud 

protokollimise kohustust ega suuda sellest 

tulenevalt tõendada enda käitumise õiguspärasust 

(sh õigusvastasust välistavate asjaolude esinemist). 

Sellest tulenevalt ei ole eelnõus eraldi 

tõendamiskoormust käsitletud. 

Antud selgitus. Eelnõuga on kõrvaldatud see osa 

õigusnorme, mis on ex ante  hinnangul 

põhiseadusega vastuolus ning võimaldavad jätta 

õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamata. Riigil on 

võimalik hoida kulusid kokku sellega, et ta ei tekita 

õigusvastaselt kahju ega riku inimesete õigusi - 

seega ei ole argument, et riik ei suuda maksta kogu 

õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitisi, asjakohane. 

Riik võib käituda ka kaitseolukorra lahendamisel 

õiguspäraselt. 

Arvestatud. Eelnõu koostamisel on peetud 

asjakohaseks võimalusi piirata kahju hüvitamist 

eelkõige siis, kui kahju on tekitatud õiguspärase 

tegevusega. HOS §-s 42 tunnistatakse kehtetuks 

üksnes puntk 3, mis reguleeris asja sundkasutusse 

võtmisel ja sundvõõrandamisel  kahju hüvitamist. 

Nimetatud juhtudel toimub hüvitise maksmine KorSi 

alusel (vt KorS muudatused).

Riigivastutuse erisused



Arvestatud. Kontseptsiooni koostamisel ei olnud 

otsustatud veel, kas RVastS või VÕS üldse kohaldada 

või reguleerida kahju hüvitamine terviklikult RVastS - 

seetõttu ka kehtivast õigusest tulenevaid kahju 

hüvitamise kitsendusi kontseptsioonis ei korratud. 

Eelnõu koostamisel on jõutud järeldusel, et RVastS 

ja VÕS ei kohaldata ning sellest tulenevalt on RVastS 

asjakohased sätted kas RiKS eelnõusse üle toodud 

või asjakohasele sättele RVastS-s või VÕS-s viidatud. 

Lähtekohaks on see, et riigikaitse eesmärgil kahju 

tekitamisel ei ole hüvitise saamise võimalused 

ulatuslikumad või selle piirangud kitsamad, kui seda 

on n-ö tavaolukorras. 

Antud selgitus. Selgitame, et osutatud määruses on 

antud volitusnorm, mis ei anna alust praeter legem 

määruse andmiseks. Määruste andmise õigus on 

piiratud kitsalt intra legem määruse volitusega, 

seega saab anda määruse vaid sel alusel ja ex gratia 

regulatsioon ületab volitusnormi piire. See ei vii 

praktiliste probleemideni, kuna vastav alus tuleneb 

ka välislepingutest, kuid viimaste puhul tõusetub 

nende vahetu kohaldatavuse küsimus haldusvälise 

isiku suhtes. Sellest tulenevalt reguleeritakse ex 

gratia  jms kahju hüvitamise erisused seaduse 

tasemel. Seaduse tasemel tuleb kasvõi üldiselt 

sätestada kahju hüvitamise alus, mida saab siis 

vajadusel intra legem  määrusega või asutusesiseste 

diskretsioonijuhistega täpsustada. 



Antud selgitus. Selgitame, et kontseptsioonis ja selle 

aluseks olnud analüüsis on õiglase hüvitise 

maksmise lähtekohana käsitletud omandi tegelikku 

väärtust. Samuti on käsitletud omandina nt 

palganõuet vms omandiõigust laiemalt, kui seda on 

asja sundvõõrandamine. Selles kontekstis tuleb 

vaadata ka nt saamata jäänud palga asemel 

miinimumpalga maksmist õiglase hüvitisena, isegi 

kui see ei vasta konkreetse töötaja töötunni 

turuväärtusele. Samuti ei saa hoone, seadme vms 

asja sundvõõrandamisel võtta aluseks pelgalt asja 

turuväärtust (mis kriisi ajal on vaieldav ning võib 

toimiva turu ehk asjade tavapärase tsiviilkäibe 

lakkamise tõttu üldse puududa), kuid muude 

asjaolude puudumisel tuleb turuväärtus loomulikult 

aluseks võtta. Rõhutame siiski, et eelnõu, 

kontseptsiooni ja analüüside koostamisel jõuti 

läbivalt seisukohale, et õiglase hüvitise maksmisel 

tuleb arvestada ka isiku talumiskohustust.  Kui isik 

nõuab hüvitist hiljem, siis on õiglase hüvitise 

maksmise arvutamisel aluseks juba taastunud 

turuolukord ning selle võrra võib tema saadava 

hüvitise suurus olla ka suurem või erineda muul viisil 

(nt valuuta muutumisel, deflatsiooni korral vms). 



Teema nr Teema Märkuse esitaja

4.14

1

SiM

2

SiM

3

SiM

4

KaM

Õiguskaitse erisused



5

Riigikohus



Märkuse/kommentaari sisu

Probleemi 1 lahendusvariandi nr 1 osas märgime, et kaitseolukorras ei ole reaalne tegeleda 

vaidemenetlusega ja leida selleks ressurssi, kuna riigikaitseülesanded on prioriteet. Leiame, et 

see toob täitevvõimule kaasa haldus- ja töökoormuse kasvu. Samuti ei pruugi kohtute 

töökoormus väheneda, sest vaideotsuse saab edasi kohtusse kaevata.

Siseministeerium ei toeta probleemi 1 lahendusvarianti nr 3 (näha kaitseolukorra ajaks 

kohustusliku vaidemenetluse korral ette haldusakti täitmise peatamine alates vaide 

esitamisest ilma selle kohta eraldi otsust tegemata), sest automaatne haldusakti peatamine 

vaide esitamisel võimaldab regulatsiooni kuritarvitamist.

Probleemi 2 lahendusvariandi nr 1 osas märgime, et vaide lahendamise tähtaeg võiks sellistes 

olukordades olla kontseptsioonis pakutud 10 päeva asemel kohe 30 päeva ja lisaks ka veel 

pikendatav seaduses toodud alustel.

Kaitseministeerium nõustub õiguskaitse erisuste väljatöötamise vajadusega. Samas juhime 

tähelepanu, et näiteks kohtute töökoormuse vähendamiseks kohustusliku vaidemenetluse 

regulatsiooni loomisel tuleb kriitiliselt hinnata võimalikku vaiete lahendamisest tingitud 

haldusorganitele lisanduvat töökoormust kriisiolukorras.

Õiguskaitse erisused



Riigikohtu esimehe pädevus muuta territoriaalset kohtualluvust (ptk 4.14.3.1) võib olla 

erikorra ajal vajalik ning see on ka PS §-ga 130 kooskõlas. Põhjendatuks saab seda aga siiski 

pidada just PS § 128 või 129 alusel välja kuulutatud erikorra ajal, mitte kaitseolukorra ajal, 

nagu kontseptsioonis on välja pakutud. Kaitseolukorra instituudi loomise vajadust on 

põhjendatud vajadusega reageerida ohtudele kiiremini kui PS §-de 128 ja 129 menetlus 

võimaldaks. Kui korrakaitseline ohutõrje või riigi sõjaliseks kaitseks valmistumine peab 

tõepoolest algama viivitamata, siis kohtuasjade kohtualluvuse muutmine võib oodata kuni 

erikorra välja kuulutamiseni. Alles erikorra kehtivuse ajal annab PS § 130 võimaluse irduda PS 

§ 24 lg-s 1 sätestatud kohtualluvuse muutmise keelust.



Arvestamata jätmise või arvestamise põhjendus

Selgitus antud. Vaidemenetlus võimaldab 

haldusorganil endal tunnistada kehtetuks enda 

antud õigusvastane haldusakt. Kui vaidementluses 

on õigusvastane haldusakt kehtetuks tunnistatud, 

siis ei ole isikul enam kaebeõigust ning seetõttu ei 

saa ta ka kohtusse pöörduda või ei võeta tema 

kaebust  menetlusse. Seega väheneb 

vaidemenetluse tulemusena ka kohtute 

töökoormus. Teatud vaideotsuste edasikaebamist 

vältida ei saa.

Selgitus antud. Eelnõu koostamisel on 

kohustusliku vaidemenetluse ning sellest 

tulenevalt ka haldusakti automaatse peatumise 

küsimusest loobutud. Eelnõu koostamisel 

toimunud arutelude käigus leiti, et kehtiv 

vaidemenetluse regulatsioon on mõningate tähaja 

erisustega piisav, et lahendada suurem osa 

kaitseolukorra lahendamisel tekkivatest 

probleemidest. 

Arvestatud. Eelnõu koostamisel on võetud aluseks 

vaide esitamise tähtaja lühendamise ning vaide 

lahendamise tähtaja pikendamise süsteem. Oluline 

on see, et võimalikud õiguslikud probleemid 

jõuaksid kiiresti haldusorganini ning viimane saaks 

kiiresti reageerida, kui õiguslik probleem mõjutab 

kaitseolukorra lahendamist. Teisalt on 

haldusorganile antud vaide lahendamisel pikk 

tähtaeg, et ta saaks vaideid paindlikult lahendada, 

lahendades kiiresti kaitseolukorra lahendamise 

seisukohalt olulised vaided ning et haldusorganil 

jääks piisavalt aega muude vaiete lahendmiseks. 

Võetud teadmiseks ja arvestatud. Eelnõu 

koostamisel loobuti kohustuslikust 

vaidemenetlusest.

Õiguskaitse erisused



Antud selgitus. Eelnõu väljatöötamisel loobuti 

territoriaalse kohtuaaluvuse muutmise volituste 

andmisest. Tsiviil- ja halduskohtutele antakse 

eelnõuga kohtuasja peatamise või lihtsustatud 

korras menetlemise õigus. 



Teema nr Teema Märkuse esitaja

4.15

1 KaM

1 KaM

2 KaM

3

RaM

4

RaM

5

SiM

Täiendavalt esitatud teemad



6

SiM

7

Kaitseliit



8

Kaitseliit

9

Kaitseliit

10

Kaitseliit



Märkuse/kommentaari sisu

Kontseptsiooni lähtekoha osas märgime, et kontseptsiooni keskseks muudatuseks on

riigikaitseseaduse (edaspidi RiKS) koostamise käigus lahendamata jäänud teemade analüüs ja

inkorporeerimine riigikaitseõigusse, mis võimaldaks laiapindse riigikaitse elluviimist. Eeskätt

puudutab see erakorralise seisukorra seaduse (edaspidi ErSS), hädaolukorra seaduse (edaspidi

HOS), riigikaitseliste sundkoormiste seaduse (edaspidi RKSKS) ning korrakaitseseaduse

(edaspidi KoRS) sidumist ühtselt toimivaks kriisiolukordade lahendamise süsteemiks. Eespool

öeldut arvesse võttes toetab Kaitseministeerium ettepanekut kujundada RiKS riigikaitseõiguse

üldseaduseks ning seonduvalt tunnistada kehtetuks ErSS ja RKSKS ning reguleerida

kaitseväeteenistuse alased erisused kaitseväeteenistuse seaduses (edaspidi KVTS) ja Kaitseväe

korralduse seaduses (edaspidi KKS).

Kontseptsioonis on riigikaitse eesmärki laiendatud elanikkonnakaitse eesmärgiga, mis on

õigustatud, kuid juhime tähelepanu, et selle sisustamine ning sellega kaasnevate ülesannete

piiritlemine vajavad täiendavat arutelu ning analüüsi.

Lisaks toome välja, et riigikaitseõiguse uuendamisel on ka valdkondi, mis ei ole kontseptsioonis selgelt välja 

toodud, kuid vajaksid samuti lähitulevikus üle vaatamist ja korrigeerimist lähtuvalt muutunud vajadustest (nt 

küberkaitse, riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse, elektroonilise side korraldus).

Üldisemalt teeme ettepaneku kontseptsioonis ja selle põhinevas eelnõus põhjalikumalt käsitleda riigi 

finantssuutlikkuse tagamist eriolukordades, sealhulgas piisavate eelarveliste vahendite olemasolu ja 

kasutamist ning üldisemalt käibevahendite kättesaadavust, samuti finantseerimisasutuste tegevuse ning 

käibevahendite ringluse reguleerimist.

Tuletame meelde, et hilisemas eelnõu seletuskirja kulude peatükis tuleb välja tuua kõik eelnõuga kaasnevad 

kulud ja nende katteallikad.

Lisaks eeltoodule märgime täiendavalt, et eelnõu väljatöötamise käigus on vaja analüüsida ka vabatahtlikke 

rolli ja kaasamise võimalusi laiapindsesse riigikaitsesse.

Täiendavalt esitatud teemad



Praegu ei reguleeri kehtiv lennundusseadus mehitamata õhusõidukitega seonduvat. Võttes arvesse 

mehitamata õhusõidukite kiiret arengut ja nende kerget kättesaadavust ning järjest suurenevat kasutamist 

oleks vajalik nende määratlemine ja käitamise reguleerimine seadusandluses. Lennundusseadusesse tuleb 

viia mehitamata õhusõiduki definitsioon, tingimused ja nõuded nende käitamiseks ning samuti üldsätted 

mehitamata õhusõidukite käitamise lennupiirangualade osas. Ühtlasi muud üldsätted, mis on seotud 

mehitamata õhusõidukite kasutamisega ning integreerimisega üldisesse juba kehtivasse õigusruumi.

Tulenevalt sellest, et lisaks tavakasutusele on võimalik mehitamata õhusõidukeid kasutada kuritegevuseks 

ning nende kasutamisega võib ja saab ohustada siseturvalisust ja -julgeolekut võib nende selle laadne 

kasutamine põhjustada märkimisväärset kahju, s.h kujutada ohtu inimelule.

Näiteks on mehitamata õhusõidukit võimalik kasutada lõhkeseadeldisega kombineeritud rünnaku 

toimepanemiseks. Maailmasündmustest on teada, kus näiteks terrorirühmitus Daesh/ISIS on kasutanud 

lõhkeseadeldisega varustatud mehitamata õhusõidukeid rünnakute toimepanemiseks. Välistada ei saa ka 

võimalikku mehitamata õhusõidukiga toime pandavat keemiarünnakut. Ka selle puhul on maailmast on 

teada juhtum, kus Jaapani peaministri hoone katusele maandus tundmatut ainet kandev mehitamata 

õhusõiduk. Taoline mehitamata õhusõidukite käitamine on aga ohuks riigi julgeolekule ja avalikule korral, 

mistõttu on oluline, et riigi pädevatel asutustel oleks olemas õiguslikud võimalused ohtude ennetamiseks ja 

tõkestamiseks. Praegu on nimetatud õigused sätestatud mõnel juhul vastava asutuse tegevust käsitlevates 

regulatsioonides, samuti tuletatavad karistusseadustiku hädakaitseseisundist ja hädaseisundist, kuid ka 

lennundusseaduse kui valdkondlikus eriseadusega on õigusselguse huvides vaja sätestada Lennuametile, 

Politsei- ja Piirivalveametile, Kaitseväele, julgeolekuasutusele ning vanglateenistusele õigused mehitamata 

õhusõidukist lähtuva ohukahtluse ennetamiseks või tõrjumiseks. Eeltoodud asutustele tuleb luua 

mehitamata õhusõidukist lähtuva ohukahtluse ennetamiseks või tõrjumiseks õigus sundida mehitamata 

õhusõiduki käitajat mehitamata õhusõiduk maanduma; maandada ise mehitamata õhusõiduk, võtta enda 

kontrolli alla mehitamata õhusõiduki juhtimine, kasutada vahetut sundi mehitamata õhusõidukist lähtuva 

ohu tõrjumiseks või mehitamata õhusõiduk võtta hoiule või konfiskeerida.Siinjuures juhime tähelepanu 

sellele, et tegemist ei ole vaid Siseministeeriumi valitsemisala puudutava huviga ja vajadusega. Nagu 

eelnevalt välja toodud vajavad õiguseid mehitamata õhusõiduki lähtuva ohu ennetamiseks ja tõrjumiseks ka 

Lennuamet, Kaitsevägi ning teised siseturvalisust ja riigi julgeolekut tagavad asutused peale Esiteks leiame, et revisjoni raames oleks kohane vaadata üle ka Kaitseliidu ülesannete kirjeldus.

Hetkel on riigikaitse arengukavas püstitatud Kaitseliidule eesmärk täita muuhulgas ka maakaitse

ülesandeid, kuid Kaitseliidu seaduses see ülesanne ei kajastu. Riigikaitseseaduse § 5 lg 3

kohaselt sätestatakse juriidilise isiku riigikaitseülesanded tema tegevusala, eesmärki või

ülesandeid reguleerivas seaduses. Kaitseliidu seaduses aga ei ole maakaitsega seoses

sätestatud ühtegi ülesannet ega eesmärki, on üksnes mainitud, et Kaitseliidu struktuuris asuvad

maakaitseringkonnad. Seda võib osaliselt põhjendada sellega, et maakaitse jaoks

ettevalmistatavate üksuste roll on olla sõja ajal Kaitseväe koosseisus, see aga tingib omakorda

olukorra, kus Kaitseliidu sõjaaja ja rahuaja juhtimisstruktuurid on erinevad, mis ei ole parim

lahedus kriisidele reageerimise võimekust ja kiirust arvestades. Samuti on väga raske luua

mõistliku juriidilist konstruktsiooni maakaitseüksuste juhtimisele, kui maakaitseüksused asuvad

sõja ajal kaitseväe koosseisus aga maakaitserinkonnad, mis neid üksusi administreerivad on

Kaitseliidu struktuuriüksused.



Teiseks soovime, et revisjoni raames vaadeldaks ka vabatahtlikust riigikaitses laiemalt. Kuigi

Kaitseliit on riigikaitseorganisatsioon, siis tema ülesanded riigi sõjalisel kaitsmisel on Kaitseliidu

seaduses võrdlemisi üldiselt sätestatud. Võib isegi öelda, et Kaitseliidu seaduse kohaselt Kaitseliit 

organisatsioonina ei osale riigi sõjalises kaitsmises, vaid üksnes valmistab selleks ette võimeid so. annab oma 

liikmetele sõjalist väljaõpet. Sellega aga jääb eesmärgistamata suur osa Kaitseliidu tegevusest, kuna kõik 

Kaitseliidu liikmed ei ole kaitseväekohuslased. Õiguslikult tekkis teatud vaakum Kaitseliidu riigikaitseliste 

ülesannete osas riigikaitse seaduse jõustumisega, millega kadus mõiste "kaitsejõud" (mõistet on ekslikult 

kasutatud ka kontseptsioonis endas). Kaitsejõududena käsitleti rahuaja ja sõjaaja riigikaitse seaduses 

Kaitseväge ja Kaitseliitu, kes mõlemad allusid sõjaajal Kaitseväe juhatajale, kes sai seega rakendada neid 

vajadusel riigi sõjalisse kaitsesse. Praegusel hetkel aga see osa Kaitseliidust, kellel sõjaaja paigutust ja 

ülesandeid ei ole ei osale ka riigi sõjalises kaitses. Leiame, et Kaitseliidu seadus ja riigikaitseseadus pigem 

piiravad hetkel Kaitseliidu ja Kaitseväe koos tegutsemist, kuigi nende olemuslik eesmärk on väga sarnane, so. 

valmistumine ja osalemine riigi sõjalises kaitses. Antud küsimusele on juhtinud tähelepanu ka Riigikontroll 

enda käesoleva aasta maikuus tehtud auditis (Kaitseliidu valmisolek täita riigikaitse arengukavas ettenähtud 

ülesandeid), milles leiti, et kuigi riigikitse arengukavas 2013-2022 ette nähtud Kaitseliidu ülesanded on 

selgelt formuleeritud ning nende täitmine on üldjoontes plaanipärane siis Kaitseliidu eesmärgid, mis 

puudutavad riigikaitse arengukavast väljapoole jäävaid sisekaitse ja mittesõjaliste üksuste tegevusi on 

formuleeritud üldsõnaliselt. Samas hõlmab sisekaitse ja mittesõjaliste üksuste tegevus peaaegu poolt 

Kaitseliidu liikmeskonda, kes on samuti väljaõpetatud ning keda saaks rakendada riigikaitses.

Puuduliku eesmärgistatuse probleem puudutab ka korrakaitseülesannete täitmiseks vajalike

võimete ettevalmistamist. Kaitseliidu seaduses on sätestatud, et Kaitseliitu võib kaasata avaliku

korra tagamisse, kuid ükski õigusakt ega arengukava ei kohusta selleks vajalike võimeid ette

valmistama ega selleks ressurssi eraldama. Kaitseliidu üksuste korrakaitseülesannete täitmiseks

võimalikule ebapiisavale väljaõppele olete viidanud ka riigikaitseõiguse muudatuste

kontseptsioonis.

Viimasena juhime tähelepanu rahvusvahelise sõjalise koostöö mõistele. Riigikaitseseaduse

mõistes Kaitseliit rahvusvahelise sõjalise koostööga tegeleda ei saa, kuna Kaitseliitu ei ole

rahvusvahelist sõjalist koostööd kirjeldavates sätetes mainitud. Praktikas aga osalevad näiteks

liitlased nii Kaitseliidu õppustel kui ka vastupidi ning välja on kujunenud tihe koostöö teiste riikide 

vabatahtlike riigikatseorganisatsioonidega (näit. Marylandi Rahvuskaart). Seega vajaks

riigikaitseseaduse vastav peatükk täiendamist selliselt, et luua juriidiline raamistik , mille alusel

saaks ka Kaitseliit tegeleda rahvusvahelise sõjalise koostööga.



Arvestamata jätmise või arvestamise põhjendus

Võetud teadmiseks.

Võetud teadmiseks.

Võetud teadmiseks.

Võetud teadmiseks. Eelnõu kooskõlastamise 

käigus ootame RaMilt konkreetseid ettepanekuid, 

mis aitaksid tagada finantsuutlikust, lisaks juba 

eelnõus sätestatud meetmetele (nt hüvitiste ja 

toetuste vähendamine või maksmise peatamine)

Arvestatud. Eelnõu seletuskirjas esitatud kulude 

prognoos.

Võetud teadmiseks. Eelnõu kooskõlastamise 

käigus ootame SiMilt konkreetseid ettepanekuid.

Täiendavalt esitatud teemad



Mitte arvestatud. Teema vajab eraldi põhjalikumat 

analüüsimist ja läbi mõtlemist koostöös MKMiga. 

Teemat on võimalik lahendada eraldiseisva 

seaduse muudatusega.

Mitte arvestatud. Küsimus lahendatakse vajadusel 

eraldiseisva eelnõuga, mille valmistab ette 

Kaitseministeerium.



Mitte arvestatud. Küsimus lahendatakse vajadusel 

eraldiseisva eelnõuga, mille valmistab ette 

Kaitseministeerium.

Arvestatud. Väljaõppe nõuded ja kulude 

hüvitamine sätestatakse KorSi alusel antavas 

Vabariigi Valitsuse määruses.

Mitte arvestatud. Küsimus on juba lahendatud 

Kaitseliidu seaduse muudatusega.


