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Arvamuse avaldamine haridus- ja teadusministri määruse 

eelnõu „Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja 

kvalifikatsiooninõuded“ kohta 

 

Täname Teid Eesti Noorteühenduste Liidule (ENL) saadetud kirja eest, milles palute 
avaldada arvamust haridus- ja teadusministri määruse eelnõu „Noortelaagri ning 
projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded“ kohta. 
 
ENL, olles tutvunud eelnõuga, jõudis järgnevale seisukohale: 
 
1. Probleemiks on noorsootöö seaduse § 81 väga avar sõnastus – mõiste „tervistav ja 
arendav puhkus“ ei võimalda sisuliselt piirata suvepäevasid, sisekoolitusi vms MTÜ-de 
puhul, mille tegevus toimubki vabatahtlikkuse alusel, st n.-ö „vabast ajast.“ Samuti võib 
probleeme tekkida näiteks noortevahetuste jms piiritlemisega. 
 
Kuivõrd antud määruse eelnõu tagajärjeks on laagrite korraldajatele täiendavate nõuete 
asetamine, siis tuleneb laagrite määratluste ebaselgusest ka määruse kohaldamisala 
ebaselgus – millal on vajalik korraldajaid vastavalt koolitada, jääb arusaamatuks. 
 
Tuleb meenutada Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendit asjas Sunday Times 
Ühendkuningriigi vastu 27. oktoobrist 1978, milles kohus ütles järgmist: „[…]normi saab 
pidada „seaduseks“ üksnes siis, kui see on formuleeritud piisava täpsusega, 
võimaldamaks kodanikul oma käitumist reguleerida.“ Isegi mööndes, et kohtu sõnastatud 
õigusselguse põhimõte on võrdlemisi lõtv, on antud juhul siiski kodanikul, st laagri 
korraldajal ebaselge, millal määrus kohaldub ja millal mitte. Juhul, kui määruse 
volitusnorm koosmõjus noorsootöö seaduse § 81 on vastuolus õigusselguse põhimõttega, 
on see vastuolus põhiseadusega. Sellisel juhul muutub küsitavaks ka määruse kehtivus ja 
selles toodud nõudmiste täitmise nõudmise õiguspärasus. 
 
2. Määrus kohustab ka nendel noorte (vastavalt noorsootöö seaduse § 2 lg 1 seitsme 
kuni kahekümne kuue aastane isik) laagrite, kes pole lapsed (ÜRO laste õiguste 
konventsiooni artikli 1 kohaselt alla 18 aastane isik), juhatajat omama teadmisi lapse 
ealistest iseärasustest, emotsionaal- ja käitumisprobleemidega lastest,  
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erivajadustega lastest (määruse eelnõu § 4 lg 3 ja § 5 lg 3).  
Ei ole arusaadav, miks peaks 18-26 aastaste isikute kogunemisel olema selline 
teadmistebaas vajalik. Legitiimse eesmärgi puudumisel on Eesti Vabariigi põhiseaduse § 
31 (ettevõtlusvabadus) ja § 48 (ühinemisvabadus) piiramine vaieldamatult 
ebaproportsionaalne. 
 
Eelnevat võib vaadelda ka võrdse kohtlemise põhimõttest lähtuvalt, mille kohaselt 
erinevaid isikute gruppe tuleb vaadelda erinevalt. Kuivõrd noored, kes ei ole lapsed, on 
erinevad nendest noortest, kes on lapsed, olles mentaalselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt 
küpsemad, tuleb nende isikute gruppe ka õigusloomes diferentseerida. 
 
3. Järeldused 
 
1) Haridus- ja teadusministri määruse „Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja 
kasvataja kvalifikatsiooninõuded” kohaldamisala ei ole selgelt piiritletav ja määruse 
volitusnorm võib olla vastuolus põhiseadusega. Vajalik on määruse kohaldamisala 
täpsustamine vähemalt seletuskirjas. (Analoogilised kaalutlused kehtivad ka praegu 
menetletava noorsootöö seaduse eelnõu suhtes, mis kasutab identseid sõnastusi.) 
 
2) Praeguses sõnastuses piirab määrus õigustamatult ettevõtlusvabadust ja 
ühinemisvabadust ning on vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega. Eelnõusse tuleb kas 
sätestada erand 18-26 aastaste noorte jaoks või lahendada laste ja nende noorte, kes 
pole lapsed, eristamise küsimus mingil muul moel. 
 
 

 

Lugupidamisega, 

 

 

 

Olger Tali 

juhatuse esimees 

 

 

  


