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1. Tegevusaruanne 

1.1. Juhatuse tegevusaruanne aastal 2016/2017 

2016/2017. tegevusaasta juhatus tegutses järgnevas koosseisus:  

President – Kerli Kalk  
Peasekretär – Liis Kass  
Varahoidja – Reinhold Mutli  
Marketingi asepresident - Marek Keiman  
Akadeemiliste tegevuste asepresident – Kaspar Nummert  
Seminaride ja konverentside asepresident – Gerda Raag  
Praktikavahetusprogrammi asepresident – Kristena Paalmäe  
Harjutuskohtuvõistluste asepresident – Jaanus Sildam 

Pärast seda, kui valiti 2016/2017. aasta juhatus, toimusid koosolekud ja koolitused selleks, et 
valmistada uut juhatust ette ELSA Estonia uueks aastaks. Eelmise juhatuse liikmed andsid uuele 
juhatusele edasi oma teadmised, soovitused ja näpunäited, et ELSA Estonia tegevus uuel aastal 
veelgi edukam oleks.  

2016/2017. aastal on ELSA Estonia oma tegevuse elluviimiseks pidanud juhatusega koosolekuid, 
korraldanud oma laiendatud juhatuste liikmetele ühe hariva koolituse ning korraldanud ka ühe 
ürituse vilistlastega. Vilistlaste üritus toimus Tallinnas, korporatsioon Sakala konvendikorteris, 
osalejaid oli 15.  

ELSA Estonia tegevust viib ellu kolm eraldi juhatust – ELSA Estonia, ELSA Tallinn ja ELSA Tartu. 
Laiendatud juhatusesse kuuluvad ka direktorid: ELSA Estonial 14, ELSA Tartul 5 ja ELSA Tallinnal 
5 direktorit. Direktorite ülesandeks on aidata asepresidente nende igapäevases töös. Igal juhatusel 
on toimunud regulaarsed juhatuse koosolekud kaks korda kuus. Lisaks on ELSA Estonia juhatus 
pidanud eraldi ühiskoosolekuid kummagi osakonna (Tallinna ja Tartu) juhatustega, et arutada 
täpsemalt osakondade tegevust ja probleemkohti.  

1.2. Seminarid ja konverentsid aastal 2016/2017 

1) FinEst 2016 Environmental Law: Maritime Law 

Toimumise aeg: 10.-11.11.2016  
Sisu: FinEst on traditsiooniline iga-aastane üritus ELSA Estonia ja ELSA Finland vahel. Esimese 
päeva sisustab ELSA Estonia Tallinnas akadeemilise, kultuurilise ja sotsiaalprogrammiga. Teise 
päeva hommikul minnakse üheskoos Helsinkisse, kus ELSA Finland sisustab teise päeva. 
Selleaastane FinEst keskendus International Focus Programme’i (IFP) raames keskkonnaõigusele 
ja mereõigusele. 

2) CV koostamise üritused Tartus ja Tallinnas 

Toimumise aeg: 17.11.2016 ja 29.11.2016 
Sisu: Käesoleval aastal korraldas ELSA Estonia kaks üritust CV koostamise teemal. Üritusi 
organiseerisid S&C ja STEP-i tiimid koostöös. Nimetatud üritused toimusid nii Tallinnas kui ka 
Tartus. Tallinnas esines CV Keskuse värbamiskonsultant Jaana Rästas, Tartus oli esinejaks Tartu 
abilinnapea Tiia Teppan. Eesmärgiks oli tutvustada, milline peaks olema CV vorm ja struktuur ning 
kuidas CV abil oma oskusi esitada. Ühtlasi tutvustasid S&C ja STEP-i asepresidendid võimalust 
osaleda ELSA rahvusvahelistes projektides, kuhu registeerides on vajalik oskuslik CV koostamine. 

3) "M&A: Crossing Borders! 2017" rahvusvaheline konverents Tallinnas 

Toimumise aeg: 08.-12.03.2017  
Sisu: Rahvusvaheline M&A (Mergers and Acquisitions e ühinemised ja omandamised) teemaline 



konverents, mis tõi kokku eksperdid Eestist, külalislektori Soomest ja huvitatud tudengid kogu 
Euroopast. Mitme päeva kestel õppisid osalejad M&A protsessi kohta loengutes, praktiseerisid uusi 
teadmisi töötubades ning tutvusid nii Tallinna kui ka üksteisega. Ürituse lõpetamine toimus pidulikul 
galaõhtul.  

4) ELSA Estonia Teeb Ära 

Toimumise aeg: 06.05.2017  
Sisu: ELSA Estonia osales Teeme Ära talgutel, et panustada veidi ühiskonna ja keskkonna 
heaolusse. Muuhulgas on see kooskõlas meie rahvusvahelise fookusprogrammiga (International 
Focus Programme), milleks on keskkonnaõigus. Talgukoha võis iga osaleja ise valida. Näiteks oli 
suurem ELSA esindus abistamas Tartu kodutute loomade varjupaika. 

5) “Advokaadi kutse-eetika” kokteiliõhtu Teder’i advokaadibüroos Tallinnas 

Toimumise aeg: 23.11.2016  
Sisu: Kokteiliõhtu teema oli advokaadi kutse-eetika. Esinejateks olid Mariana Hagström ja Marko 
Pikani. Ürituse eesmärk oli tutvustada juuratudengitele advokaadi kutse-eetika põhiprintsiipe ning 
rääkida sellest, kuidas advokaadi töö tegelikult välja näeb, st milliseid tööülesandeid täidab 
advokaat. Näitasime lühikesi videoklippe tuntud filmidest nagu “The Firm”, “Legally Blonde”, “Suits” 
ning arutasime kuidas see erineb päriselu situatsioonidest. Samuti lahendasime kaasust ühe 
videoklipi alusel. Selleks jaotati inimesed gruppidesse ning iga grupp sai aega, et arutada läbi ning 
siis arutasime koos iga grupi lahenduste üle. Üritusel osales 30 inimest. 

6) “Kinnisvaratehingud” kokteiliõhtu COBALT’i advokaadibüroos Tallinnas 

Toimumise aeg: 06.04.2017 
Sisu: Kokteiliõhtu teemaks oli ärikinnisvara tehingud. Ürituse peaesinejaks oli COBALT 
Advokaadibüroo kinnisvara ja ehituse ning energiavaldkonna juht Aivar Taro. Aivar tegi põgusa 
sissejuhatuse COBALT’i Advokaadibüroost, seejärel rääkis kinnisvaratehingutest ja nende trendidest, 
auditist, kinnisvara hinnastamisest ning tõi paar olulist põhimõtet Eesti kohtupraktikast. Lisaks tegi 
COBALTI turundusjuht Krisly Valge meile ekskursiooni büroos, mille käigus käisime büroo kahel 
korrusel ja nägime tööruume. Üritusel osales 18 inimest. 

7) Study Visit Tallinn/Düsseldorf 

Toimumise aeg:  08.04.17-11.04.2017 Düsseldorfis 
   06.04.17-09.04.2017 Tallinnas 

Sisu: Study Visit’i raames külastasid ELSA Tallinna liikmed Düsseldorfi ja ELSA Düsseldorfi liikmed 
külastasid Tallinnat. Eesmärk oli pakkuda akadeemilist, kultuurilist ja sotsiaalset elamust ning 
tutvuda Düsseldorfi ELSA’katega.  

Düsseldorfis külastasime Maakohut, Finantskohut, teletorni, Benrathi lossi ning ülikoolilinnakut. 
Düsseldorfis käis 8 eestlast. 
Tallinna Study Visiti ajal külastasime Riigikogu, SORAINEN’i advokaadibürood, AHHAA Keskust 
Tartus, Iuridicumi Tartus, Kiek in de Köki, Lennusadama ja KUMU muuseumit, Kadrioru parki ning 
tutvusime vanalinna vaatamisväärsustega. Tallinnas käis 12 sakslast. 

8) ELSA Tartu õppereis Tallinnasse: Rahvusvaheline julgeolek 

Toimumise aeg: 26.09.2016 
Sisu: Teemaks oli rahvusvaheline julgeolek ning NATO tegevus. Esimene peatus oli Stenbocki 
majas ning pärast lõunapausi suundusime Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskusesse. Seal 
kohtusime RKK teaduri Piret Perniku ja Kalev Stoicescuga, kes rääkisid NATO rollist Läänemere 
piirkonna julgeoleku tagamisel, Venemaa sõjalis-poliitilistest arengutest ning küberkaitsest. 
Viimane peatus oli Riigikogus, kus kõnelesid Eesti rollist NATO-s, liitlasvägedest Eestis, Varssavi 
tippkohtumisel tehtud otsustest ja paljust muust Marko Mihkelson ja Mariita Mattiisen. 

9) ELSA Tartu seminar "Tööleping – võimalike probleemide ennetamine" 



Toimumise aeg: 03.11.2016 
Sisu: Teemaks oli tööleping ja sellega kaasneda võivad probleemid. SORAINEN-i advokaadid 
Kadri Härginen ja Karin Madisson viisid tudengid kurssi töölepinguga seotud probleemidega ja tõid 
näiteid reaalsetest olukordadest, millega nad ise on kokku puutunud. Õhtu oli interaktiivne ja 
osalejad said ka ise kaasuseid lahendada. Teemadest käsitleti ületunnitööd, saladuse hoidmise 
kohustust, konkurentsikeeldu, töölepingu muutmist ja ülesütlemist, töö- ja puhkeaega ning 
koolituskulude hüvitamise kokkulepet.  

10) ELSA Tartu seminar "Silmapaistev suhtlemisoskus – advokaadi edukuse võti" 

Toimumise aeg: 08.12.2016 
Sisu: Teemaks oli suhtlemisoskus ja selle arendamine. TRINITI juhtivpartner Villu Otsmann 
tutvustas tudengitele erinevaid võimalusi suhtlemisoskuse parandamiseks ja tõi näiteid ning 
probleeme reaalsetest olukordadest, millega ta klientidega suhtlemisel kokku on pidanud puutuma. 
Õhtu oli interaktiivne ja osalejad said ennast proovile panna erinevate rühmatööde ja ülesannete 
kaudu. Ürituse käigus arutleti suhtlemisel vajalike elementide üle ning analüüsiti olulisi etappe, 
mida tuleks näiteks kliendiga suheldes järgida. 

11) ELSA Tartu seminar "Sotsiaalmeedia postituse tagajärg - kas oled valmis vastutama?" 

Toimumise aeg: 22.02.2017 
Sisu: Ürituse teemaks oli sotsiaalmeedia ja kas seal tegutsedes on võimalik inimest vastutusele 
võtta tema öeldud sõnade eest. Arutamisel olid laimavad kommentaarid, postituste 
jagamised, like’mised jms. TRINITI advokaat Maarja Pild tõi oma esitlusse sisse palju teiste riikide 
kohtupraktikat ja tõdes, et Eestis on seda üpris vähe ja inimesi ei mõjuta oma arvamuse 
avaldamisel ka see, et nad teevad seda oma nime alt. Üritus oli loengu stiilis ja iga hetk said 
kuulajad ka küsimusi küsida ja arutelu tekitada. 

12) ELSA Tartu seminar "Kuidas laieneda ettevõttega välisturgudele?" 
 

Toimumise aeg: 15.03.2017 
Sisu: Ürituse teemaks oli ettevõtte laiendamine ja sellega kaasnevad põhilised õiguslikud 
küsimused. Arutamisel olid õiguslikud etapid, mida tuleb läbida ning mis võib selle protsessi käigus 
kõige keerulisemaks osutuda. Samuti oli eesmärgiks tuua näited praktikast ning selgitada, kuidas 
laiendamisprotsessi käigus probleeme ennetada. Üritus oli suhteliselt interaktiivne ehk esineja 
pöördus küsimustega kuulajate poole ja ka vastupidi. Üldiselt oli eesmärgiks tutvustada tudengitele 
ettevõtte laiendamise protsessi ja sellega kaasnevaid õiguslikke probleeme. 

1.3. Akadeemilised tegevused aastal 2016/2017

1) Esimene aasta ülikoolis: kiirkursus 

Toimumise aeg: 28.09.2016 
Sisu: Ürituse eesmärk oli teha töötoa stiilis üritus andmaks läbivalt ülikoolis tarvilikke oskusi. 
Räägiti sellest, kuidas kandideerida erinevatesse praktikaprogrammidesse, kuidas aega 
planeerida, kuidas efektiivselt õppida ja näiteks milliseid materjale kasutada. Üritus oli suunatud 
eelkõige esmakursuslastele, kuid lubatud ka laiemale publikule. Üritus toimus nii Tallinnas kui 
Tartus. 

2) SORAINEN Academy 

Toimumise aeg: 03.11.2016-20.04.2017 
Sisu: Eesmärk oli toetada advokaadibürood SORAINEN korraldamaks nende loenguprogrammi, 
mille käigus korraldati erinevatel teemadel seminare. ELSA Estonia AA korraldas selle ürituse 
reklaami tudengitele, läbi loengukülastuste, promomeilide kui ka flaierite ja infobuklettide jagamise. 
Seminaride teemadeks olid vaidluste lahendamine, riigihanked, pangandus, investeerimise 
arbitraaž, IT-õigus, riigiabi, maksuõigus, ühinemised ja ülevõtmised ning juriidiline audit. Ürituse 
raames viidi läbi konkurss, kuhu said kandideerida kõik tudengid. Konkurents oli suur ning 



kandideerijate seast valiti välja parimad ning motiveeritumad tudengid. Sarja eesmärgiks on 
arendada tudengite praktilisi oskusi ning anda neile teadmisi, mida nad pelgalt ülikoolist ei saa.  

3) ELSA Estonia ELSA Day 

Toimumise aeg: 30.11.2016 
Sisu: Rahvusvaheliselt kokku lepitud üks päev, mil korraldatakse igas ELSA riigis üritus, et 
tutvustada ELSAt ja läbi selle rääkida ka olulistest teemadest. ELSA Estonia eesmärk oli 
korraldada veebipõhine kampaania, mille käigus tudengid saavad jagada lühilugusid enda 
kogemustest teemal, milleks oli migratsioon. Selle käigus esitasid tudengid erinevaid kirjatükke ja 
jagati välja ka auhinnad. Seeläbi oli eesmärk tõsta teadlikkust migratsiooniteemalistel aruteludel 
kui ka reklaamida ELSA kohalike tasandite üritusi. 

4) ELSA Estonia Karjäärinädal 

Toimumise aeg: 27.02.-03.03.2017 
Sisu: Karjäärinädalal saavad tudengid tutvuda ühe tööpäeva jooksul tunnustatud õiguspraktiku 
tööga lähemalt. Sel aastal pakkusime tudengitele välja erinevad praktikakohad nii 
advokaadibüroodes, kohtutes, prokuratuuris, kohtutäiturite juures kui ka firmades nagu Swedbank 
ja Nordica. ELSA Estonia töö sisuliselt oli tudengitele kandideerimisprogrammi läbiviimine ja valiku 
teostamine. Valituks osutunud tudengid viidi kokku varjutatavatega, kellega suhtlust vajadusel 
suunati. 

5) ELSA Tallinna avaüritus: "Advokaadibürood 90ndatel" 
 

Toimumise aeg: 27.09.2016 
Sisu: Ürituse põhieesmärgiks on tutvustada esmakursuslastele ELSA organisatsiooni ning selle 
põhilisemaid tegevusvaldkondi. Ürituse teemaks on advokaadibürood 90ndatel, kuna kõigil on suur 
soov siiski kuulata, kuidas varem toimus advokaadi tegevus. Peaesinejaks oli SORAINEN'i uusim 
partner ja vandeadvokaat Ants Mailend, vandeadvokaat Carri Ginter ning vandeadvokaat Karl 
Kask. 

6) ELSA Tallinna õppereis Tartusse  

Toimumise aeg: 05.10.2016 
Sisu: Tartu õppereis on traditsiooniline Tallinna tudengite õppereis Tartusse, mille käigus 
külastatakse kolme asutust: Iuridicumi, Riigikohut ja Tartu vanglat. Ürituse eesmärk on tutvustada 
tudengitele külastatavaid asutusi ning nendes töötavate juristide tööd. Avardada nende silmaringi 
ning pakkuda võimalust näha reaalselt, kuidas käib töö õigusmaailmas. 

7) ELSA Tallinna ELSA Day: "Kaasaegne orjus - lähemal kui Sa arvad" 

Toimumise aeg: 30.11.2016 
Sisu: Selle aasta peamiseks teemaks oli kaasaegne orjandus ja inimkaubandus, lisaks ka 
prostitutsioon ja seksiostu keelustamine. Üritus oli paneeldiskussiooni vormis. Osalejad said 
aktiivselt kaasa rääkida ja küsida küsimusi, millele meie aukülalised proovisid ka vastata. Meie 
esinejateks olid Merle Haruoja, kes kuulub Eesti Naisjuristide Liitu ning tegeleb MTÜ Eluliin'iga ja 
kellele on kogemust asjades, mis puudutavad inimkaubandust ja inimõiguste küsimusi. Samuti olid 
kohal International Organization for Migration (IOM) asutusest Liis Paloots ning Viktoria Kotsjuba.  

8) ELSA Tallinna üritus "Töölepingud – tea millega nõustud ning milleks kohustud" 

Toimumise aeg: 07.12.2016 
Sisu: Ürituse teemaks oli tööõigus ning eesmärgiks täpsemalt oli teada saada erinevatest 
töölepingu liikidest ning suurimatest vigadest, mida töölepingu sõlmimisel tehakse. Kuna palju 
tudengid teevad kooli kõrvalt tööd, kui pole veel tööõigust õppinud, siis oli see hea viis, et antud 
asjas huvi ärata ja tähelepanu pöörata asjaoludele, mida jälgida lepingule allakirjutades. Esinejaks 
oli töösuhete nõustamistalituse juhataja Anni Raigna Tööinspektsioonist. 

9) Mälumängu eelvoor koostöös advokaadibürooga LEXTAL 



Toimumise aeg: 09.02.2017 
Sisu: LEXTAL-i mälumängu eelvoor Tallinnas toimus kohvikus Sinilind. Mälumängu formaat oli 
sarnane Kuldvillakule. 2 parimat võistkonda Tallinnast pääsesid mälumängu finaali. Mälumängu 
viisid läbi ELSA Tallinna liikmed, kes ei olnud küsimuste koostamise meeskonnas.  

10) ELSA Tallinna ja Tartu mälumängu finaal koostöös advokaadibürooga LEXTAL 

Toimumise aeg: 03.03.2017 
Sisu: Ürituse peamine eesmärk on panna proovile end heal tasemel eelvoorudes näidanud 
üliõpilaste teadmisi, st et osalevad eelvoorude võitjameeskonnad. Igas võistkonnas osales ka 
LEXTAL-i inimene. Õhtu viis läbi ELSA Tallinna president ning mälumängu tehnilist poolt viis läbi 
ELSA Tallinna AA asepresident. Meened olid kokku pandud  ELSA Estonia, Tartu ning Tallinna 
poolt. 

11) ELSA Tallinna Kohtuekspertiisi Instituudi külastus 

Toimumise aeg: 10.03.2017 
Sisu: Eesmärgiks oli tutuvuda Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi tööga ja erinevate 
ekspertiisivaldkondadega. Esinejaks oli Üllar Lanno, Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi direktor.  

12) ELSA Tartu ja Leadell Pilv: advokaadi kutse-eetika 

Toimumise aeg: 04.05.2017  
Sisu: Üritusel arutleti advokaadi kutse-eetika ja selle kolme põhielemendi üle: sõltumatus, 
konfidentsiaalsus ja lojaalsus. Advokaadibüroo LEADELL Pilv juhtivpartner Aivar Pilv ja partner 
Urmas Kõrgesaaar tutvustasid advokaadibürood. Õhtu jooksul said osalejad teada, millised 
valdkonnad on büroos esindatud ning mida tasub meeles pidada advokaadi kutse-eetika 
põhimõtete kohta. Esinejad rääkisid ka oma tööaastate jooksul saadud kogemustest.  

13) ELSA Tartu: uurimistööde edukast kaitsmisest 

Toimumise aeg: 13.04.2017  
Sisu: Õppejõud Irene Kull, Kairi Kaldoja ja Andres Vutt jagasid näpunäiteid ning soovitusi edukaks 
uurimistöö kaitsmiseks. Ürituse esimeses pooles räägiti, kuidas kaitsmine välja näeb, milline on 
see kõige parem kaitsekõne, mis komisjoni köidab ja veenvalt mõjub, mida komisjon täpsemalt 
hindab ning milliseid vigu tasub vältida. Seejärel oli võimalus koostada ja esitada saadud info 
põhjal rühmaga potentsiaalne kaitsekõne, millele sai ka vahetut tagasisidet. 

14) ELSA Tartu: mälumängu eelvoor advokaadibürooga LEXTAL 

Toimumise aeg: 15.02.2017  
Sisu: Mälumäng toimus Kuldvillaku formaadis ja osalemiseks pidid tudengid moodustama 4-
liikmelised võistkonnad. Mälumängu käigus pandi tudengite teadmised proovile küsimustega 
erinevatest õigusvaldkondadest. Ürituse peasponsoriks oli advokaadibüroo LEXTAL.  

15) ELSA Tartu ELSA Day – Rahvasteränne 21. sajandi moodi 

Toimumise aeg: 30.11.2016  
Sisu: ELSA Day on iga-aastane üleeuroopaline üritus, mille raames arutatakse inimõiguste kaitse 
ning rakendamise üle Euroopas - sellel aastal oli fookuses migratsiooniõigus. Inglisekeelse 
paneeldiskussiooni käigus arutleti juriidiliste probleemide ja aspektide, isiklike kogemuste ja 
tegeliku argielu üle, millega Eestis üks välismaalane võib kokku põrgata. Kas migratsioon on üldse 
Eestile probleemiks? Kas meedia kirjutatut võib uskuda? Missugused on migratsiooniga 
seonduvad juriidilised probleemid? Mida tunnevad ja kogevad välismaalt tulnud inimesed Eestis? 
Üritus toimus Tartus ja esinejateks olid Katre Luhamaa ja Stefano Braghiroli. 

16) ELSA Tartu avaüritus: terrorism 

Toimumise aeg: 14.09.2016  
Sisu: Arutleti hiljutiste terrorirünnakute üle Euroopas ning räägiti nendest Eesti õiguse võtmes ehk 
kui taoline sündmus oleks Eestis aset leidnud, siis milline on selle õiguslik tagajärg. Käsitleti, kui 
tõsine probleem on ISIS Eestile või ohustab meid miski muu. Räägiti ajaloolistest 



terrorirünnakutest, kuidas õigus suhestus nendega ja kuidas õigus muutus. Arutleti ka hiljuti 
toimunud terrorirünnakute üle Euroopas, kuidas Eesti väldib terroriohte ja keda Eesti kartma 
peaks. Pärast loenguosa anti gruppidele erinevad situatsioonid, mida kuuldu põhjal lahendada. 
Esinejateks olid Janek Järva ja Carri Ginter. 

1.4. Harjutuskohtuvõistluste valdkonna üritused aastal 
2016/2017

1) ELSA Estonia Moot Court Club 

Toimumise aeg: 28.09.2016  
Sisu: New Yorgi AB Weg and Myers juhtivpartner hr Dennis T. D’Antonio rääkis huvilistele 
kohtukõnede, veenmise, USA tsiviilkohtumenetluse ja oma isikliku elu seikade kohta. Üritus toimus 
Tartus pubis Pahad Poisid. 

2) TRINITI suhtlusakadeemia tulevastele advokaatidele 

Toimumise aeg: 15.11.2016  
Sisu: AB TRINITI juhtivpartner Villu Otsmann rääkis tudengitele läbirääkimistest, suhtlusnippidest 
ja oma kogemustest ning viis läbi interaktiivse ülesande, kus tundegid said ise läbirääkimist 
harjutada. Üritus toimus Tallinnas kohvikus Peemot. 

3) ELSA Estonia MCC töötuba kõrghariduspäeval „Õpi Tartus“ 

Toimumise aeg: 12.01.2017  
Sisu: ELSA Estonia MCC viis läbi keskkooli ja põhikooli õpilastele suunatud töötoa, kus viidi läbi 
muinasjutust „Kolm põrsakest“ inspiratsiooni saanud kohtumenetluse simulatsioon. Töötoas 
osalejad said astuda vandekohtu rolli ja kohtuvaidluse tulemuse ise otsustada. Üritus leidis aset 
Tallinnas Kultuurikatlas. 

4) Fairy Tale Moot Court: Uus algus 

Toimumise aeg: 19.02.2017  
Sisu: Poolepäevane üritus, mis koosnes kahest töötoast ja ühest harjutuskohtu võistluse voorust. 
Esmalt räägiti osalejatele, kuidas argumenteerida ja oma kaasust ehitada ning seejärel said 
tudengid võimaluse ise õpitut katsetada fiktiivse kaasusega. Üritus toimus Tartus. 

 

1.5. Praktikavahetusprogramm aastal 2016/2017 

STEP-i (Student Trainee Exchange Programme ehk praktikavahetusprogramm) töö koosneb 
kahest osast. Esimeseks on Eestis praktikakohtade leidmine välistudengitele ning teiseks on 
organiseerimine ja suhtlus välispraktikantide ja praktikapakkujatega. Need tegevused on omakorda 
jaotatud kaheks tsükliks sügis- ja kevadsemestrile. Sel hooajal keskendus STEP-i meeskond 
praktikakohtade arvu suurendamisele, kusjuures ära on tehtud eeltöö 4 potentsiaalse 
praktikapakkuja liitumiseks STEP-i programmiga, see toimub eeldatavasti järgmisel õppeaastal. 
Mõlema tsükli jooksul tegime tihedat koostööd Tartu Ülikooli IT-programmiga ja Tallinna 
Tehnikaülikooli õiguse instituudiga, kus käis ELSA Estonia vahendusel kokku 4 välispraktikanti. 

 

1.6. ELSA4Schools programm aastal 2016/2017 
 

ELSA4Schools’i eesmärk on panustada keskkooliõpilaste õigusteadlikkusse läbi interaktiivsete 
loengute.  Anname koostöös noorte õigusteadlaste ja juuratudengitega gümnaasiumiõpilastele 
valitud teema lõikes ülevaate nii nende õigustest kui ka kohustustest.  

Meie juristid ja noored õigustudengid käivad keskkoolides üle Eesti ning viivad õpilastele läbi 
loenguid märtsist maini. Loengute kestvus on sõltuv kooli tavast ja võimalustest, kuid mitte alla 45 



minuti. Sellel aastal valmistasime ette 6 teemat: tööleping ja sotsiaalhooldusõigus, riigiõigus, 
tarbijakaitse, pärimis- ja perekonnaõigus, lepinguõigus (soovi korral lähemalt üüri-, kinke- või 
tasuta kasutamise lepingust) ning juurast üldiselt. 

Teemadest oli gümnaasiumidel võimalik valida endale meelepäraseim. Tänaseks on külastatud 15 
kooli üle Eesti ning sellel õppeaastal külastatakse veel vähemalt kolme gümnaasiumi. Mitmes 
koolis on antud ka mitu loengut. 2017/18 õppeaasta alguses loengute saamiseks on huvi 
avaldanud vähemalt 20 kooli. 

Koolidega otsiti esmalt kontakti ELSA4Schools direktorite kaudu. Vabatahtlikud soovisid enamjaolt 
oma endisesse kooli loengut andma minna.  

Sellel aastal revideeriti teemade sisu ja valikut. Muudeti järgnevat: tööõigusele lisati 
sotsiaalhooldusõigus, mis räägib lisaks töölepingule ka haiguslehtedest, pensionimaksetest ja 
puhkusest. Sõnavabaduse teema ühendasime riigiõigusega. Lisandusid tarbijakaitse, pärimis- ja 
perekonnaõigus (suunitlusega eelkõige täiskasvanute gümnaasiumidele) ning lepinguõigus. 

Toimus ka ühiskoolitus Noore Õpetaja Huviklubiga (NÕHK), kus ELSA4Schoolsi esindajad andsid 
loengu perekonna- ja pärimisõigusest ning NÕHK esindajad rääkisid klassi ees esinemisest, 
õpilaste tähelepanu püüdmisest ja hoidmisest. 

1.7. Koostööpartnerid aastal 2016/2017 

ELSA Estonia jätkas koostööd pikaajaliste partneritega, nagu Õiguskantsleri Kantselei, Tallinna 
Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool ning advokaadibürood COBALT, LEXTAL, Raidla 
Ellex, SORAINEN ja VARUL, korraldades ühiselt erinevaid seminare ning akadeemilisi 
programme. Lisaks alustasime tihedamat koostööd advokaadibüroodega Derling, FORT, Jesse & 
Kalaus, Leadell Pilv, NJORD, PwC Legal, Teder ja Triniti. Ühingu võimekuse tõstmiseks võtsime 
taas osa Tartu Üliõpilaskonna Sihtasutuse OLE ROHKEM programmist ning liitusime Tartu 
Tudengiorganisatsioonide Koostöövõrgustiku ja Eesti Noorteühenduste Liiduga.  

ELSA Estonia jätkusuutliku arengu tagamiseks alustasime ühingu arengukava koostamisega ning 
osalesime aktiivselt ELSA võrgustiku rahvusvahelistel üritustel, nagu näiteks ELSA üldkoosolekud. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.03.2017 31.03.2016

Varad   

Käibevarad   

Raha 3 445 3 225

Kokku käibevarad 3 445 3 225

Kokku varad 3 445 3 225

Kohustised ja netovara   

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 3 225 9 324

Aruandeaasta tulem 220 -6 099

Kokku netovara 3 445 3 225

Kokku kohustised ja netovara 3 445 3 225
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 01.04.2016 -

31.03.2017

01.04.2015 -

31.03.2016

Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 2 795 2 500  

Annetused ja toetused 8 462 4 032  

Tulu ettevõtlusest 125 0  

Muud tulud 18 593 4 568  

Kokku tulud 29 975 11 100  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -24 833 -12 259  

Mitmesugused tegevuskulud -4 922 -4 940  

Kokku kulud -29 755 -17 199  

Põhitegevuse tulem 220 -6 099  

Aruandeaasta tulem 220 -6 099  
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Mittetulundusühing ELSA Estonia 2016. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 01.04.2016 -

31.03.2017

01.04.2015 -

31.03.2016

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 2 795 2 500

Laekunud annetused ja toetused 0 4 032

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 125 0

Muud põhitegevuse tulude laekumised 18 593 4 568

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -29 755 -17 199

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
8 462 0

Kokku rahavood põhitegevusest 220 -6 099

Kokku rahavood 220 -6 099

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 225 9 324

Raha ja raha ekvivalentide muutus 220 -6 099

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 445 3 225
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Mittetulundusühing ELSA Estonia 2016. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.03.2015 10 199 10 199

Vigade parandamise

mõju
-875 -875

Korrigeeritud saldo

31.03.2015
9 324 9 324

Aruandeaasta tulem -6 099 -6 099

31.03.2016 3 225 3 225

Aruandeaasta tulem 220 220

31.03.2017 3 445 3 445

Lisas 1 on selgitus 2015. aasta akumuleeritud tulemi vea parandamise kohta.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing ELSA Estonia 2016/2017 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi

hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida

täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamises võetakse varad arvele nende

soetamise momendil tegelikus soetushinnas, väljaminekud nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses ehk dokumentaalsete tõendite alusel,

mitte turuhinnas.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muutused puuduvad, sest muudatusteks puudus vajadus.

Vigade korrigeerimine

Olulise veana ilmnes, et eelmiste perioodide akumuleeritud tulem oli märgitud 875€ võrra tegelikust suuremana.

Eelnevate aastate aruandeid kontrollides ilmes, et erinevus on sisse tulnud hiljemalt 2013. aasta aruandes. Kuna majandusaasta aruandes

märgitud ja tegeliku akumuleeritud tulemi vahe on sellest ajast saati püsinud konstantselt 875€, siis saab väita, et kõigi järgnevate aruannete

koostamise metoodika on olnud õige ning viga on tingitud valedest algandmetest. 

Vea korrigeerimine puudutab ainult eelmise perioodi akumuleeritud tulemi summat. Vea korrigeerimine ei mõjuta eelmiste ega

käesoleva aruandeperioodi bilansi ega kasumiaruande muid kirjeid. Seetõttu ei ole otstarbekas vea tagasiulatuv korrigeerimine.

Vea parandus on tehtud eelmise perioodi võrdlusandmetes ning käesoleva aruande koostamisel on aluseks võetud korrigeeritud andmed. 

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest otsemeetodil, mille

kohaselt avalikustatakse raha brutolaekumiste ja -väljamaksete põhiliigid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Mittetulundusühingu arvestusvaluutaks on eurod.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Mittetulundusühingul pole kunagi põhivara olnud. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid,

mille soetusmaksumus ületab 639 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku

elueaga varaobjektid kantakse kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    639

Rendid

Mittetulundusühing pole kunagi võtnud ega andnud midagi rendile ning ei plaani seda ka lähitulevikus teha. Üüritakse vaid ühekordselt

ruume/tarbeid konkreetsete ürituste tarbeks ning maksumus võetakse kohe kuluna arvele

Annetused ja toetused

Toetused ja annetused võetakse bilansis arvele tuluna. Liikmemakse annetuse ega toetusena ei arvestata.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Kulud
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Kulude arvestuses on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist ning tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Maksustamine

Mittetulundusühingul pole makse, mida eraldi kajastada. Mittetulundusühing maksab tulumaksu alates soodustuse ülempiiri

ületamisest. Mittetulundusühing ei maksa töötasu ning juhatuse liikme tasusid.

Lisa 2 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.03.2017 31.03.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 328 241



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2017

Mittetulundusühing ELSA Estonia (registrikood: 80141826) 01.04.2016 - 31.03.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

REINHOLD MUTLI Juhatuse liige 03.07.2017

GERDA RAAG Juhatuse liige 03.07.2017



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste

heaolu edendavad ühendused
94993 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Faks +372 6271889

Faks +372 6090216

Mobiiltelefon +372 53440974

E-posti aadress elsa@elsaestonia.org

Veebilehe aadress www.elsaestonia.org


