Seletuskiri eriolukorra juhi korralduse „Eriolukorra korraldus seoses avalikuks
kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega“ juurde
Sissejuhatus
Vabariigi Valitsus kehtestas 12. märtsil 2020. aastal korraldusega nr 76 Eestis eriolukorra.
Eriolukorra lahendamiseks on eriolukorra juhil õigus rakendada meetmeid, mis nähakse ette
käesolevas korralduse eelnõus.
Eriolukorra väljakuulutamine on tõsisemate tagajärgedega ning ulatuslikumate
hädaolukordade korral lisameede, millega saab tõhustada hädaolukorra lahendamist,
koondades kogu sündmuse või sündmuste ahela juhtimise ühtse juhtimise alla (määrates
eriolukorra juhi ja vajaduse korral eriolukorra tööde juhid) ning rakendades eriseadustega
võrreldes lisameetmeid olukorra lahendamiseks. Hädaolukorra seaduse (edaspidi HOS) § 19
lõike 1 kohaselt võib eriolukorra välja kuulutada loodusõnnetusest, katastroofist või
nakkushaiguse levikust põhjustatud hädaolukorra lahendamiseks, kui hädaolukorda ei ole
võimalik lahendada ilma hädaolukorra ajaks ette nähtud juhtimiskorraldust või meetmeid
rakendamata.
Selgitused eelnõu kohta
HOS § 31 lõigete 1 ja 3 alusel on eriolukorra juhil õigus kehtestada viibimiskeelde ja muid
liikumisvabaduse piiranguid. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse ülikiire levikuga
Eestis kehtestatakse piirangud avalikuks kasutamiseks mõeldud spordisaalides,
spordiklubides, basseinides, veekeskustes, saunades, spaades, ujulates, jõusaalides,
päevakeskustes ja laste mängutubades. Nimetatud kohtades on viiruse levik väga kõrge
riskiga ning seetõttu on praeguses olukorras proportsionaalne meede kehtestada nimetatud
asutustes viibimiskeeld ning liikumisvabaduse piirangud. Korralduse järgnevates punktides on
esitatud erandid, kelle kohta liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld ei kehti – nimetatud
asutuste töötajad, kellele jäetakse võimalus vajaduse korral oma töö tegemise kohas viibida.
Samuti ei ole korraldusega praegu otstarbekas piirata juurdepääsu asutustele, kus osutatakse
sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid ning supiköögiteenust. Kai ei kohaldu piirang asutustele, kus
pakutakse toiduabi, hoolekandeteenuseid, puudega lastele ja täiskasvanutele mõeldud
teenuseid ning ravi- ja rehabilitatsiooniteenuseid. Nimetatud teenused peavad olema praegu
isikutele tagatud. Korralduse eesmärk on piirata rahvarohketes kohtades isikute koosviibimist,
kuna see on viiruse levikuks soodne pinnas.
Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust
hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise
side ettevõtjatel on kohustus avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.
Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28
lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on 2000 eurot (HOS § 47).
Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Korralduse jõustumine
Korraldus jõustub allakirjutamisel.

