
EESTI JURISTIDE LIIDU KÜSITLUS 2016 KOKKUVÕTE 

74 vastust 

 

 

6,8% 

31,1% 

13,5% 

33,8% 

14,9% 

Kui kaua olete olnud Eesti Juristide Liidu 
liige? 

Olen asutajaliige

Üle 10 aasta

5-10 aastat

1-5 aastat

Alla 1 aasta



 

41,9% 

14,9% 

13,5% 

17,6% 

12,2% 

Kuidas liitusite Eesti Juristide Liiduga?  
*Eesti Juristide Liit – EJL 

Kolleeg kutsus

Sain info liidu kohta õpingute
ajal kursusekaaslaselt

Sain info liidu tegevusest
meedia kaudu ja soovisin
ühineda

Leidsin teabe internetist

Muu

Muu: 

- Kuulsin EJL-st õpingute ajal (infotahvlilt vms); 

- Olen EJL liige olnud tegevuse algusaastail ja EJL- tegevustega kursis;  

- Kuulsin Liidust juhuslikult ja otsustasin peale põhikirjaga tutvumist liituda; 

- Ei mäleta, tean juba ammu; 

- EJL algatusgrupi liige; 

- Kuulsin juhuslikult ja seejärel otsisin infot; 

- Sain info teistelt asutajaliikmetelt; 



 

39,2% 

5,4% 

14,9% 

12,2% 

12,2% 

6,8% 

9,5% 

Mis motiveerib Teid olema Eesti Juristide Liidu 
liige? 

Soovin kuuluda juristide perre
ning tunda ühtsustunnet

Soovin osaleda õiguspoliitika
kujundamises

Saan tõsta oma
kutsekvalifikatsiooni ja
kaasajastada teadmisi

EJL korraldab kõrgekvaliteedilisi
täiendkoolitusi ja seminare

EJL korraldab huvitavaid
ühisüritusi

EJL võimaldab mul rakendada
oma oskusi ja teavet erinevates
projektides

MuuMuu:  
- Motiveerivad kõik toodud teemad ja nende omavaheline sidusus; 
- Kõik eelnev kogumis; 
- Saan kolleegide kontakte tööalaste küsimuste lahendamiseks; 
- Mitteadvokaatidest juristide jaoks on see ainus erialaliit. Ootus on, et liidu kaudu 
liigub olulist infot. Samuti annab see mingil määral usaldust klientide silmis; 
- Huvitavad ühisüritused; 
- Kõik eelnev; 



 

37,8% 

13,5% 

20,3% 

4,1% 

0,0% 

2,7% 

6,8% 

9,5% 

1,4% 

Millega olete liidu liikmena enim rahul? 

Sisukad, heal tasemel koolitused
ja seminarid, kõrgelt hinnatud
lektorid
Huvitavad klubiüritused ja
põnevad ühistegevused

Võimalus suhelda
ametikaaslastega ja vahetada
kogemusi
Soodsad koolitused ja seminarid

Õigusnõustaja kutse
omandamine

Võimalus osaleda
õiguspoliitiliste seisukohtade
kujundamisel
Võimalus osaleda liidu tegevuse
juhtimises ja arendamises

Võimalus osaleda erinevates
projektides ja realiseerida oma
teadmisi heategevuses
Muu

Muu: 

- Enima rahulolu väljendamiseks olen liiga värske liige. 



 

23,0% 

9,5% 

2,7% 

13,5% 20,3% 

1,4% 

16,2% 

13,5% 

Mida muudaksite või teeksite teisiti liidu 
tegevuses? 

Juristi kutse arendamine, juristi
tegevuse tegevusloaga katmine

Koolituste ja seminaride
korraldamine ka väljaspool
Tallinna

Teabevahetuse parandamine ja
liidu tegevuse ulatuslikum
tutvustamine

Liikmemaksu alandamine (täna 
täisliige 35€, noorliige ja 
pensionär 10€ aastas) 

Koolituste ja seminaride hinna
optimeerimine või
diferentseerimine allapoole

Huvitavamad ja sisukamad
klubiüritused

Ühenduste aktiivsem tegevus

MuuMuu:  

-Võimaldaks avaldada eelistust, mis teemal soovitakse e-posti teel infot saada, et 

vähendada huvi mitte pakkuvatel teemadel e-kirjade hulka; 

- Koolituste soodustused tudengitele; 

- EJL põhikirja tõhusam ja seostatum järgimine; 

- Liit võiks olla aktiivsem; 

- Hetkel olen tegevusega väga rahul; 

- Kahjuks ei saanud mitut valikut märkuda: 1) ühenduse tegevused on väga Tallinna 

kesksed. 2) Samuti pakub huvi tegevusloa teema, et turgu korrastada; 

- minu arvates on senised tegevused hästi korraldatud; 



 

24,3% 

33,8% 5,4% 

12,2% 

4,1% 

10,8% 

9,5% 

Millise Eesti Juristide Liidu aastastes 
tegevuskavades märgitud valdkonna arengut 

hindate möödunud perioodist kõige 
edukamalt elluviiduks? 

Koolitused ja konverentsid

Tasuta õigusabi korraldamine

Õigusnõustaja kutse
omistamine

Liikmete kaasamine
ühistegevusse

Ühenduste tegevuse
arendamine

Õiguspoliitiliste seisukohtade
väljatoomine

Muu

Muu:  

- Kahjuks ei oska võrrelda; 

- Ei oska hinnata; 

- Minu arvates on kõike tehtud edukalt, hästi; 

- Omaalgatuslikud ühistegevused; 



 

23,0% 

10,8% 

16,2% 

8,1% 

10,8% 

10,8% 

6,8% 

5,4% 

4,1% 
4,1% 

Millise valdkonna arendamisele või eesmärgi 
saavutamisele peaks Eesti Juristide Liit 

järgmisel aastal enim pühenduma? 

Liikmete kaasamine liidu
tegevusse

Demokraatliku õigusriigi
kindlustamisele kaasa aitamine

Juristi tegevuse litsenseerimine

Juristi kutse areng

Juristide koolitamine

Õigusteadlike konverentside
korraldamine

Tasuta õigusabi osutamine

Rahvusvaheline koostöö teiste
riikide ja juristide ühendustega

Kodanikuühiskonna arendamine

Muu

Muu:  

- Kõikidele toodud teemadele ja teistele põhikirjalistele eesmärkidele; 

- Juristi eetika ja tööjõuturul osakaal tähtsustamine; 



 

 

Mida sooviksite Eesti Juristide Liidu tegevuses muuta? 

- 

- 

Rohkem praktilist arendamist juristide koolitamisel 

vt eespool 

Dubleeriks eelmise küsimuse vastust. Nimelt pakkuda tasuta õigusabi ka väljaspool Tallinnat. 

Koolitused võiksid muutuda tudengitele soodsamaks 

Koordineeritumat tegevust eelmises ja üleeelmises punktis esitatud küsimuse/vastuse täitmiseks 

Tegevus on aktiivne ja püsiv. Muuta võiks minu hinnangul fookust sellele, et juristi kutsekvalifikatsioon 

oleks litsenseeritud ja turul tegutsevate õigusbüroode osas toimiks tegev järelvalvefunktsioon või 

kehtiksid eeldused sellise büroo loomiseks. 

Liikmete aktiivsust 

Vaatasin eelpool juba 

? 

Üritustest osavõtutasu võiks madalam olla 

18,9% 

10,8% 

2,7% 

12,2% 

12,2% 

24,3% 

6,8% 

6,8% 

5,4% 

Mida võiks Eesti Juristide Liit järgmisel aastal 
oma liikmetele pakkuda? 

Korraldada koolitusi ja seminare

Teha ettepanekuid seaduste
muudatustest, parandamaks ja
ühtlustamaks juristide osutatava
teenuse kvaliteeti
Korraldada konverentse

Korraldada ühisüritusi

Osaleda poliitika kujundamises
(eelnõude analüüs,
õiguspoliitilised seisukohad jms)

Esindada juriste
kutseorganisatsioonina

Võimaldada projektides
osalemist

Arendada klubilist tegevustMuu: 

- Kõik toodud tegevused on olulised; 

- Võiks küsida ka nii - mida liikmed EJL-le pakuvad. 



Muutmist ei vaja. 

Hetkel midagi. Rohelise liikmena tundub asi sujuvat. 

Koolitusi rohkem tuua ka L-Eestisse 

Liikmete laiapõhjalisem kaasamine - rohkem projekte, milles oleks võimalik osaleda õpingute või töö 

kõrvalt 

ei ole ettapenkuid 

võiks korraldada näiteks suvekooli 

Liikmeid aktiviseerida 

Lühikese liikmeks oleku aja tõttu ei tunne veel kõiki EJL tegevusvaldkondi 

Vähem spämmi, rohkem sisulist infot 

Tegevuse eesmärke liiga, igal aastal võiks fokusseerida mingile kitsamale valdkonnale ja see saaks ju 

vajadusel jätkuda järgnevatel perioodidel 

Kaasata rohkem liikmeid ning saada rohkem tuntust ja laiemat kajastust 

Hetkel mitte midagi 

teabe kiirus, kodulehe kontseptisiooni kehtestamist ja atraktiivsus 

Ühtse juristide atesteerimissüsteemi juurutamise eest seismine, mille läbinutel on õigus kandideerida 

juristi elukutsetele (kohtunik, advokaat, prokurör, notar, kohtujurist). 

Rohkem tähelepanu ka väljaspool Tallinnat asuvatele liikmetele. Samuti jäävad listi kirjadest kõlama 

suures osas klubilise iseloomuga tegevused, millest mina näiteks üldse huvitatud ei ole (erinevad 

tantsuõhtud jne). Ootused EJL-i tegemistele on mõnevõrra teistsugused. 

EJL peaks survestama seaduse muudatuste tegemist, et tagada õigusteenuste kvaliteedi tõstmine või 

ühtlustamine. 

ei soovi 

Teha tööd uute liikmetega, et nad pärast liitumist ikka hakkaksid kaasa tegutsema mitte ei jää 

passiivseteks. 

anda liidu tegevusest avalikkusele veelgi rohkem teada 

Rohkem kaasata liikmeid otsustusprotsessi, ka liidu eesmärkide kujundamisse ja rakendamisse 

Liiga lühikest aega olnud liige, et selles ettepanekuid teha 

EJL õiguspoliitiliste seisukohtade senisest parem avalikkusele teatavaks tegemine 

X 

EJL on ühendused, kuid minu arusaamise järgi puudub õigusbüroosid pidavate juristide ühendus. 

jõulisem tegevus PÕhiseaduse ja demokraatliku õigusriigi põhimõtete kaitsel 

Kõik toimib ja büroo ning presidentuur on tegus seda ise otsustama 

Olen tegevusega üldjoontes rahul. 

Ei soovigi 

Liikmete aktiivsemat osalemist ühenduste tegevustes 

Olen liidu tegevusega rahul. 

puudub teave 

Me muutume ju koggu aeg. 

Kõik ok 

Hetkel mitte midagi olulist 

liiga vähe seotud Liiduga, et oskaks öelda 

Koolituste hinda võiks veidi alandada (suurendada erinevust EJL liikmete ja mitteliikmete vahel).. 

Kaaluksin võimalust algatada avalik-õigusliku juriidilise isiku loomine, kuhu kuuluvad tegutsevad 

juristid, kes ei ole kohtunikud või kohtutäiturid ega kuulu advokatuuri, notariaati, prokuratuuri 

Et liit oleks rohkem Eesti, mitte Tallinnakeskne. 

EJL büroo on nii tubli, et hetke seisuga selle tegevuses ei oska muudatusi välja pakkuda. Kui aga 

võtta kogu EJL organisatsiooni, siis liidu tegevuses ja üritustel peaks liikmed tunduvalt rohkem 

osalema. Mis puudutab klubilist tegevust, siis alati ei pea see olema temaatiline ja külalisega, aeg-ajalt 

võiks huvilised lihtsalt kokku saada ja asju arutada. 

Juristide ühenduse tegevuse suurema teadvustamisega ühiskonnale. 

rohkem kaasata noori juriste oma tegevusse 

. 



Kardinaalsed muudatused pole vajalikud. Kuid tasuks mõtelda nende töövormide arendamisele, mis 

suurendavad Eesti juristkonna ühtekuuluvustunnet. 

Minu arust on ok. 

Ei oska vastata 

Praegu mitte midagi 

Võib olla rohkem erineva sisuga koolitusi. Praegu on mõned kindlad õigusvaldkonnad, kus ainult 

koolitused toimuvad. Valik võiks olla suurem. 

Rohkem noori kaasata liidu tegevusse 

Sooviks rohkem tutvumist teiste liikmetega. Rohkem NJL tegevustest võiks olla suunatud avatud 

ülikooli tudengitele, kel üldteadmised juriidikast olemas. 

Seada ambitsioone korraldada Eestis Euroopa Õigusteadlaste päevad 

Enam ühendustevahelist koostööd 

Otseseid suuri muudatusi ei ole vaja, organisatsioon toimib päris hästi 

Praktilisi koolitusi tudengitele 

Ei soovi midagi muuta 

Midagi ei soovi muuta. 

Arvan, et kõik on korras 

Noorjuristidele võiksid koolitused olla odavamad. Ise olen huvitunud mitmest koolitusest, kuid kahjuks 

rahalistel põhjustel polnud võimalik osaleda. 

Ei oska öelda 

Soovin rohkem üritusi 

Lisaks kitsalt õigusalastele koolitustele seonduvate valdkondade (nt finants/audit/maksundus) 

koolituste korraldamine 

Rohkem tegevus vanem juristidega 

Võimaldada liikmetel rohkem projektides osalemist ja teavitada liikmeid erinevatest projektidest, 

millega on võimalik liituda 

 

Millega soovite ise panustada EJL tegevusse? 

- 

- 

ei oska öelda 

ei oska öelda 

tasuta õigusabi 

tasuta õigusabi 

Rohkem koolitustel osaleda 

Õigusabi pakkumisega ka väljaspool Tallinnat 

Olen eeskujulik noorjuristide üritustest osavõtja :) 

Volikogu liikmelisuse ja jagatud tegevusülesannete kaudu 

Olen valmis kaasa mõtlema, osalema aruteluseminaridel ja ühisürituste korraldamisel. 

Osalen naisjuristide ühenduse töös 

Osaleda erinevatel üritustel 

Osaleda poliitika kujundamises (eelnõude analüüs jms) 

? 

Sooviksin rohkem üritustest osa võtta 

Aktiivsema osalemisega. 

Oma spetsiifilise kogemusega. 

Oma teadmiste rakendamisega erinevates projektides 

vabatahtlik osalus projektides 

mõne valdkonna eelnõude analüüsis 

Isikliku eeskujuga;) 

Eeskätt inimõiguste valdkonnas tegevuse tõhustamise kaudu 



Oma teadmiste ja oskustega, teotahte ja ajaga. 

Panustan aukohtu liikme tegevuse kaudu 

Rahvusvaheline suhtlus, EJL esindamine 

Tasuta õigusabi andmisega 

aktiivselt osalen EEJÜ töös 

Osalemine EJL korraldatud üritustel. 

Olen nõus osalema juristi tegevuse litsenseerimise protsessis. 

olen varem osutanud tasuta õigusabi 

Soovin osaleda Naiste Kongressi korraldamisel. Valmis panustama ühenduste tegevuses ja eelnõude 

analüüsimisel. 

osalen meeleldi klubiüritustel 

Annan kuni juunini 2016 oma panuse :-) 

Annan sellest jooksvalt märku. 

Osaleda erinevates EJL projektides 

X 

HÕNTEsse panustamisel 

PÕhiseaduslikud ja demokraatliku õigusriigi probleemid (mitte üksikud eelnõud) 

Koolitustega 

vastavalt liidu tekkivatele vajadustele. 

Osalemine ühisürituste korraldamisel 

Ise panustada ei soovi. 

Oma ajaga. 

Kus minu kompetentsi vaja võiks minna. 

Osalen aeg-ajalt koolitusel või ühisüritusel. 

Oma aja ja kogemusega 

püüan panustada vastavalt võimalustele 

Saaksin abiks olla meditsiiniõiguse valdkonda puudutavas õigusloomes. 

Õiguspoliitika ja kutse arendamine 

Olen valmis panustama, millega iganes:) 

Osaleda maksimaalselt EJL üritustel ja arutada kolleegidega kõikvõimalikke juriidilisi küsimusi. 

Osavõtuga ühenduse üritustest 

Tasuta õigusabi osutamine 

. 

Alati valmis nõu ja jõuga panustama 

Osalen koolitustel 

Osalen tasuta õigusabi andmise projektides 

Ettevõtlusjuristide ühenduse kaudu 

Kuna töövälist aega on vähe, siis mu panus peab olema võimalik teostada arvutivõrgu vahendusel. 

Mida täpsemalt sõltub sellest, et mida vaja on. 

Osalemisega huvitavatel üritustel 

Tasuta õigusabi pakkumine on huvitav projekt, aga põhitöö ajal. Sooviks rohkem arvamust avaldada 

ürituste jms osas. 

Maksta liikmemaksu 

Nõu ja jõuga 

rohkem noorjuristide kaasamist 

Suvekool 

Õigusnõuniku kutse omamise vajaduse teavitamisse. 

Juba panustan. 

Pakub huvi ürituste korraldamine, eelkõige noorjuristidele. 

Ei oska öelda 

Oma oskusi ja tööjõudu 

Osalen koolitustel ja usun, et koolituste eest makstav tulu läheb vähemalt mingis osas ka uute 

koolituste planeerimisse (mitte vaid aktuaalsete kulude katteks) 



Aidata kaasa ürituste\projektide tegemisel 

Erinevates projektides osalemisega 

 

 

 

 

21,6% 

45,9% 

16,2% 

0,0% 16,2% 

Kas teabe edastamine Eesti Juristide Liidu 
tegemiste osas on võrreldes varasemate 

aastatega paranenud? 

On oluliselt paranenud

On paranenud

Ei ole paranenud ega
halvenenud

On halvenenud

Puudub võrdlusmoment (olen
liige alles esimest aastat)

21,6% 

2,7% 

21,6% 

1,4% 

52,7% 

Millistele puudustele sooviksite juhtida 
tähelepanu koolituste korraldamisel? 

Koolitused toimuvad ainult
Tallinnas

Koolitusruumid on ebamugavad

Koolitusruumid asuvad
kesklinnas, kus parkimine on
raskendatud ja kallis

Ebapiisav koolitusteave

Ei ole 2016. aastal EJL poolt
korraldatud koolitustel
osalenud



Millisesse riiki võiks toimuda või millist rahvusvahelist organisatsiooni võiks külastada 

väliskoolitusena? Palun anda põhjendus oma valiku kohta. 

- 

- 

- 

- 

Kreeka 

Kreeka 

Kreeka 

Ei tea 

Ei tea 

Saksamaa 

Saksamaa 

Belgia, kuna seal asuvad EL-i organisatsioonid 

Ei oska pakkuda. 

Ka lähinaabrite juures ja/või UK/USA - võrreldes teise õigussüsteemiga. 

Ei ole eelistusi. 

Norra Kuningriik 

endised Nõukogude Liidu vabariigid. Mõistmaks nende riikide õigustemaatikat. 

Rootsi Arbitraažikohus 

Inglismaa, kuna seal on palju kogemustega spetsialiste 

Külastada võiks Soome Vabariiki,et tutvuda KELA ning ametiühingute töö ning tegemistega. Selles 

riigis elab ja töötab pidevalt või ajutiselt arvukalt meie riigi inimesi. Naaberriiki asunud venekeelsetele 

on venekeelne kogukond andnud välja hulgaliselt integreerumiseks vajalikku teavet. Uus projekt võiks 

olla "Abimaterjalid Soome Vabariiki elama ja tööle suunduvatele ning seal elavatele eestimaalastele". 

Island. Pidavat olema nordic Singapur. Oleks vahva vaadata, mida ja kuidas riigiaparaat ja juristid seal 

riigis tegutevad. 

Saksamaa, kuna mõndagi on Eesti õigussüsteemiga sarnast 

Soome - kohtulahendite jõustamise/täitmisega puutuvalt Poola - munitsipaalüksuste (KOV) praktika 

sotsiaalteenuste ja elamumajanduse osas 

ei ole etetpanekuid 

Taani või Norra - haldusreformid 

Albaania - see oleks midagi huvitavat, võrreldes hästi arenenud riikidega 

Riiki, kust oleks midagi olulist õppida 

Venemaa. Pole välistatud, et eriala liitude esindajad suudavad pikemas perspektiivis kujundada 

poliitikat. 

Montenegro 

EL liikmesriik, kus on juristikutse reguleeritud või paistab silma demokraatliku õigusriigina - ehk et 

oleks midagi eeskujuks võtta ja õppida 

Lätti. Tutvuda kehtiva õigussüsteemiga. 

väliskoolitused on kallid, see tõttu ei osale 

Eestile sarnanevad väikesed riigid (näiteks Sloveenia). 

ei ole väliskoolitustest huvitatud 

Saksamaa. Eesti seadusandlus baseerub Saksa seadusandlusele. Huvitav ja arendav oleks tutvuda 

sealse õiguse rakendamisega. 

ei ole ettepanekut 

2017. aasta valikud on väga head. 2018 võiks kaaluda Norra, Taani, Portugal 

ei oska vastata 

Keenia, rahvusvaheline tribunal, külaskäiguks tuleb taotleda toetust 

Hetkel ei ole eelistusi. 

Austraalia 

Euroopa Parlament ja Euroopa Kohus. 



Austria - võrreldav Eestiga suuruse poolest ja ka kultuuriliselt väga huvitav 

Austria - tundub kolleegide sõnul huvitav 

ei tunne otsest vajadust väliskoolituste järele. 

Eelistus puudub 

Tööalaselt ei ole vahet. 

ei oska vastata. Olen kõigega rahul. 

Riiki, kus veel käidud ei ole või riiki, kuhu nn tavaturist ei satu. 

Venemaa. Võimalik, et tihedam koostöö kolleegidega suudab muuta suhteid igal tasandil. 

Iirimaa. Sarnane arengulugu Eestiga 

Võiks tutvuda Euroopa Liidu Kohtu tööga Luxembourgis. Enamik juriste puutub oma töös kokku selle 

kohtu lahenditega. Seetõttu oleks selle kohtu tööga tutvumine hariv ja vajalik. Väliskoolituse reis võiks 

olla lühike (mõnepäevane) ja konkreetne. Oleks väga tore, kui EJL saaks pakkuda ka näiteks 

praktiseerimisvõimalusi erinevate riikide õigusorganites (sarnaselt ELSA-le). 

Leedu või Läti. Naabrite tegevusega peaks paremini kursis olema. 

EIK 

Idapoolsed riigid, kus veel pole käidud 

Kazakhstan, see on perspektiivne äripartner meie majandustegelaste jaoks 

Sankt-Peterburg, Venemaa 

Alicante kui Euroopa intellektuaalse omandi keskus 

Ei pea oluiliseks 

Albaania - vähekülastatud ja ilmselt paljudele tundmatu paik. 

Ei oska öelda 

Brüssel. 

Tonga Kuningriiki - pole seal kunagi käinud. 

Gruusia, Ukraina jt sõprusriikide õiguslik areng oleks huvitav. 

Serbia/Bosnia. Seltsis segasem, mujale saab ise ka. 

Euroopa Kriminaalkohus - tegelikult võib kaaluda ka kerget karistusõiguse sissetoomist. 

Venemaa - kuna see erineb nii palju Euroopa õigusruumist, kuid samas on meile nii lähedal ja meie 

ühiskonnast läbi põimunud 

Saksamaa, BGB alus Eesti eraõigusele 

Norra, sellest on juba mitu aastat räägitud. 

Liidu valikul 

Soomes, sest Soome on tihedalt Eesti riigiga seotud 

Iga riigi õigus on pidevas muutumises ja põnev oleks pea kõiki riike külastada (eriti Jaapan/Hiina). RV 

organisatsioonidest järsku WTO 

London - nende õigusega tutvumine. Saksamaa. 

Ei oska hetkel öelda 

 



 

 

24,3% 

6,8% 

4,1% 
18,9% 

16,2% 

29,7% 

Kas kuulute mõnda Eesti Juristide Liidu 
ühendusse? Kuulun 

 

Ettevõtlusjuristide ühendusse

Haldusjuristide ühendusse

Euroopa õiguse ühendusse

Naisjuristide ühendusse

Noorjuristide ühendusse

Ei kuulu ühtegi ühendusse
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Milline ühendus tundub Teile kõige tegusam? 

Ettevõtlusjuristide ühendus

Haldusjuristide ühendus

Euroopa õiguse ühendus

Naisjuristide ühendus

Noorjuristide ühendus



 

 

Täname tagasiside eest! 

21,6% 

78,4% 

Kas tunnete juristide tööjõuturul 
tööpuudust? 

Jah

Ei


