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EESTI JURISTIDE LIIT 

 

 

Presidentuuri istungi protokoll nr 2                               Tallinn, 11. veebruar 2014.a.  

Tõnismägi 3a, Tallinn 

 

Koosolekust võtsid osa: liidu presidendid Priidu Pärna ja Tiina Sepa. 

Koosolekult puudus: liidu president Jüri Heinla. 

 

Kutsutud direktor Krista Paal.  

Protokollis: Triinu Äkke 

 

 

Päevakorras:  

 

1. EJL 25. aastapäeva konverentsi korraldus 

2. EJL 25. aastapäevale pühendatud raamat 

3. Muud küsimused 

 

 

1. EJL 25. aastapäeva konverentsi korraldus 

 

EJL 25. aastapäevale pühendatud konverents toimub 10. märtsil 2014 algusega kell 11.00 

Teaduste Akadeemia saalis Toompeal, aadressil Kohtu 6.  

 

Konverentsi teemaks on: „Akadeemilise õigushariduse väljakutsed: qualitas versus 

quantitas.” 

 

Presidentuuri koosolekul arutati üle ettekannete pealkirjad ja vaadati üle ettekannete ajaline 

kestus. Kutse teksti muudeti intrigeerivamaks ning stiililt sarnasemaks. 

 

Konverents algab kell 11:00 EJL tegevpresident Tiina Sepa kõnega, milles antakse ülevaade 

liidu tegevustest, liikmete arvust, ühenduste tegevusest, eesmärkidest ja käimasolevatest 

õigusabi projektidest, tähtsündmustest, samuti väliskootööst. Ka on oluline ära märkida, et 

Eesti Juristide Liit osaleb Õigusteadlaste Päevade korraldamisel juba 1991. aastast.  

 

Tiina Sepa kõnele järgneb EJL esimese presidendi Mihkel Oviiri kõne, mille teemaks on 

„Täna 25 aastat tagasi.” 

 

Presidentuuris tekkis küsimus, kas tänusõnade, aumärkide ja auliikmete teatavakstegemine 

päeva alguses on asjakohane. Küsimuse tõstatas asjaolu, et konverentsi näol on eelkõige 

tegemist laiemale üldsusele suunatud akadeemilise üritusega ning liikmete tunnustamine 

võiks olla pigem õhtuse vastuvõtu osa. Samas tekitas kahtlusi asjaolu, kui kaua inimesed 

esmaspäeva õhtul üritusel olla saavad. 
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Presidentuur otsustas ühise diskussiooni tulemusena, et tunnustamine, kutsetunnistuste 

üleandmine ja auliikmete väljakuulutamine toimub õhtuse vastuvõtu raames. 

 

Meeleolukaks vahepalaks avasõnade bloki järel pakkus EJL direktor Krista Paal välja kuni 20 

minutilise väitlusklubi esinemise juristi elukutse teemal.  

 

Kell 12 on konverentsi kavas Haridus-ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja 

Helen Põllo ettekanne, milles võetakse kokku kõrgharidusreformi esimene aasta. 

 

Järgneb Statistikaameti aruanne läbiviidud tööjõuturu uuringust aatatel 2010-2012 ja 

Töötukassa ülevaade juristide registreeritud töötusest. Järgneb kohvipaus 30 minutit. 

 

Kell 14:00 teeb ettekande Soome Lakimisliitto tegevjuht Jorma Tilander. Ettekanne on inglise 

keeles ning ilma tõlketa. Büroo saadab hr Tilanderile täpsustavad küsimused, millele 

ettekanne peaks keskenduma: Mille alusel otsustatakse õiguse erialale vastuvõetavate arv? 

Kuidas noored tööturule sisenevad ning kas selleks on toetavaid meetmeid? Kas erinevad 

ülikoolid tagavad võrdsed võimalused tööturul? 

 

Kell 14:30 on planeeritud tööandjate ühine diskussioonipaneel teemal: „Juriste on palju, häid 

juriste vähe. Müüt või tegelikkus” Kutsututest on esindatud Justiitsministeerium, Notarite 

Koda, Prokuratuur, Eesti Kohtunike Ühing, Kohtutäiturite-ja Pankrotihaldurite Koda, Eesti 

Advokatuur.  

 

EJL tegevpresident Tiina Sepa tegi ettepaneku kutsuda konverentsile KPMG advokaat Karen 

Root tutvustamaks äriettevõtete peajuristide hulgas 2013.a läbi viidud küsitlust. Ettepanek 

kiideti heaks ning Tiina Sepa kontakteerub temaga. Kui Karen Root saab konverentsil 

osaleda, ei ole otstarbekas viia läbi veelkord küsitlust tööandjate hulgas nagu algselt plaanitud 

oli.  

 

Tööandjate diskussioonile järgnevad ülikoolide ettekanded. Tartu Ülikooli esindab 

õigusteaduskonna dekaan Jaan Ginter, Tallinna Ülikooli professor Peeter Järvelaid ning 

Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituudi direktor Tanel Kerikmäe.  

 

Päeva lõpetab filosoof Mart Raukase kõne: „Publikumi ootused juristidele läbi sajandite.” 

Mart Raukase esialgne tasu esinemise eest oli 350 eurot, mida presidentuur ja EJL büroo 

pidasid kallis. Läbirääkimiste tulemusena lepiti esinemise tasuks kokku 150 eurot.  

 

Kokkuvõtte ja lõppsõnad on moderaatoritelt. Konverentsile järgneb EJL 25. aastapäevale 

pühendatud vastuvõtt. Vastuvõtul antakse ühtlasi üle ka õigusnõunik, tase 7 kutsetunnistused 

(6). 

 

EJL presidendi Priidu Pärna soov on, et õhtusel vastuvõtul oleks meeleolu loomiseks ka 

esineja.  

 

Kutse saadetakse esmalt EJL liikmetele ja ülikoolide akadeemilisele personalile palvega oma 

osalemissoovist teada anda. Kui kohti üle, siis saadame kutse laiemale ringile.  

 

Kindlasti on oluline ürituse eel koostada pressiteade ning võtta ühendust ajalehe „Postimees” 

ajakirjanikuga, kes õigushariduse teemal ka varasemalt kirjutanud on.  
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Konverentsil osalejad saavad kingituseks EJL logoga riidest koti ning esinejad lisaks ka 

raamatu. 

 

Presidentuur teeb volikogule ettepaneku omistada auliikme tiitel Tallinna linnasekretär 

Toomas Sepp`ale, kes on aastate jooksul liitu olulisel määral toetanud ning EJL teisele 

presidendile Väino Rein Villikule. 

 

  

2. EJL 25. aastapäevale pühendatud raamat 

EJL direktori Krista Paali eestvedamisel toimub liidu ajalugu käsitlevate materjalide 

kogumine ja toimetamine. Üleskutse oma liiduga seonduvate mälestuste ja fotode jagamiseks 

on saadetud ka EJL liikmete e-postile. 

 

Raamat tuleb A5 formaadis, kõvemate kaantega, kindlasti värviline ning rohke 

pildimaterjaliga. Kujundajaga on suheldud ning materjal tuleb üle anda hiljemalt 20. 

veebruariks. Raamatu tiraaž on 300 eksemplari ja maht u 30 lehekülge. 

 

Raamatu pealkirjaks on „25 aastat Eesti Juristide Liitu.” Kajastamist leiab lühidalt liidu 

ajalugu, tegevused, eesmärgid, võtmesündmused, asutajaliikmed, presidendid, volikogude 

koosseisud, õigusnõuniku kutse andmine, välisreisid, rahvusvaheline koostöö, ühenduste 

tegevus ja kuuluvus rahvusvahelistesse organisatsioonidesse. 

 

Presidentuur nõustus direktori poolt väljapakutud konseptsiooniga ning kiitis heaks 

25.aastapäeva raamatu väljaandmise. 

 

Tegevpresident Tiina Sepa ettepanekul osalevad tekstide toimetamisel ka EJL presidendid.  

 

 

3. Muud küsimused 

 

04.02.2014 saatis Poliitikauuringute keskus Praxis kutse osaleda veebiküsitluses, mille 

eesmärk on kaardistada Eesti huvikaitse-ja katuseorganisatsioonide sisedemokraatiat ja tuua 

esile organisatsioonide erinevaid tegutsemisviise oma liikmete ja sihtrühmade kaasamisel. 

Küsimustikule vastamise tähtaeg on 14.02.2014. Presidentuuri hinnangul on tegemist olulise 

küsimustikuga ning büroo vastutab vastamise eest. Kui vastused eeldavad tegevpresidendi 

allkirja, siis on Tiina Sepa nõus allkirjastama. 

 

2014 mais toimuva ECLA üldkoosoleku planeerimisega on Ettevõtlusjuristide ühendus 

alustanud.  
 

 

 

 

 

 

Tiina Sepa 

Tegevpresident, koosoleku juhataja                                            

 

 

 Triinu Äkke 

 nõunik, koosoleku protokollija 

 


