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Keskkonna loomine

• Hariduskeskkond (väärtused, 
oskused, teadmised)

• Füüsiline keskkond ( teed, 
tänavad,  avatud ruum.....

• Majanduskeskkond
•........

Järelevalve

• Inspektsiooniline järelevalve  
nõuete järgimiseks

• Ohupõhine järelevalve

• Sotsiaalne järelevalve

Menetlus

• Mõistmine, miks tegu toime 
pandi (tehiolud- motiiv, 
soodustavad asjaolud.....

• Isiku mõjutamine läbi 
karistuse

• Isiku mõjutamine läbi 
ettekirjutuse, sunniraha, 
asendustäitmise, 
(haldustrahvi?) 

Turvaline 
keskkond



Avalik 
kord

KOV

79

Ametid

24
Avaliku korra 
eest vastutav 
isik 1,3 milj

Inspektsioonid

4



Korrakaitse ja riiklik järelevalve KorS § 2

• (1) Korrakaitse on avalikku korda ähvardava ohu (edaspidi oht) 
ennetamine, ohukahtluse korral ohu väljaselgitamine, ohu tõrjumine 
ja avaliku korra rikkumise (edaspidi korrarikkumine) kõrvaldamine.

• (4) Riiklik järelevalve on korrakaitseorgani tegevus eesmärgiga 
ennetada ohtu, selgitada see välja ja tõrjuda või kõrvaldada 
korrarikkumine.



MTA  järelevalvepädevus
Maksu- ja Tolliamet teostab riiklikku järelevalvet 15 eriseaduse alusel !!!!

• Tolliseadus

• Riigipiiri seadus

• Vedelkütuse seadus

• Vedelkütuse erimärgistuse seadus

• Alkoholi seadus

• Tubaka seadus

• Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus

• …



Tolliametnik - korrakaitseametnik

• MTA – erikorrakaitseorgan

• Tolliametnik- korrakaitseametnik

• Maksuametnik- korrakaitseametnik



Korrakaitseametniku universaalsed 
pädevused

Eriseadused:

Määratlevad KorS
tulenevate 

erimeetmete  
lubatavuse

Erisused, mis on 
eriseadustes

Korrakaitseseadus

Riikliku järelevalve 
üldpõhimõtted

Üldmeetmed

Erimeetmed

Vahetu sund

Universaalsed  
teadmised ja oskused 
kõikidele 
korrakaitseorganitele

Erisused-
täiendused, mis on 
omased antud 
korrakaitseorganile



Tolliametniku spetsiifilised pädevused 
tolliseaduse alusel

• § 62. Tollitõkendid

• § 63. Kauba ja transpordivahendi läbivaatus

• § 64. Pagasi läbivaatus

• § 65. Reisija läbivaatuse erisused

• § 66. Postisaadetise läbivaatus

• …



Universaalsed ja  spetsiifilised pädevused

Tolliametnik
Korrakaitseseadusest tulenevaid 
üldpõhimõtteid, meetmeid ja nende 
rakendamis aluseid ja korda
Vahetu sunni kohaldamise aluseid ja 
korda sh relva kasutamist
Dokumendi kontrolli põhimõtteid  
isikute riiki sisenemisel
Tolliseadusest ja muudest 
tollialastest õigusaktidest tulenevaid 
erisusi ja  tollikontrolli  spetsiifilisi 
taktikalisi võtteid. 

Patrullpolitseinik
Korrakaitseseadusest tulenevaid 
üldpõhimõtteid, meetmeid ja nende 
rakendamis aluseid ja korda
Vahetu sunni kohaldamise aluseid ja 
korda sh relva kasutamist
Piirikontrolli ja valvamise 
põhimõtteid
Politsei järelevalvepädevusese 
kuuluvate seaduste alusel  
järelevalve teostamise põhimõtteid
Politsei, kui üldkorrakaitseorgani
pädevused



• Maksundus ja toll ei ole  sisejulgeolekus eraldiseisev vaid on tugevalt 
integreeritud tervikahelasse

• Kas tolliametnik, peaks  vastama kutsekvalifikatsiooni 4  tasemele e. 
kutseõppe tasemele?

• Mis tagaks veelgi paindlikuma ressursside kasutuse ja ühisosa 
ettevalmistuses?



Tänan!


