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I. Hetkeolukord ning tehtud uuringud 

1. Kehtiv 

regulatsioon 

 Ülikooliseadus (ÜS) – ÜS § 391 lõige 1 reguleerib järjestikuste tähtajaliste 

töölepingute sõlmimist rektori, prorektori, õppejõu ja teadustöötajaga. Kehtiva 

regulatsiooni järgi ei muutu töösuhe töölepingute järjestikusel sõlmimisel või 

pikendamisel tähtajatuks. Sama sätte lõike 2 järgi sõlmitakse tähtajatu 

tööleping samas ülikoolis vähemalt 11 aastat professorina töötanud isikuga. 

 Rakenduskõrgkooli seadus (RakKKS) – RakKKS § 231 regulatsioon on 

analoogne ÜS §-ga 391.  

 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus (TAKS) – TAKS § 9 

reguleerib teadustöötajate ametikohtade täitmist. Kehtiva regulatsiooni alusel 

sõlmitakse teadustöötajaga tööleping tähtajaga kuni viis aastat ning  

teadustöötajaga sõlmitud tähtajaliste töölepingute järjestikusel sõlmimisel või 

pikendamisel ei muutu töösuhe tähtajatuks.  

2. Seotud 

strateegiad ja 

arengukavad 

Euroopa Liidu strateegia EL2010 ja juhtalgatuse keskmes on Euroopa 

Teadusruum, millega pööratakse mh tähelepanu ja seatakse eesmärgiks teaduse 

inimressursi poliitikate arendamine ja kujundamine lähtudes Euroopa teadlaste 

harta ja töölevõtmise juhendi (Euroopa Komisjoni soovitus, ELT L 75, 22.3.20051) 

printsiipidest. Harta ja juhend on kogum üldisi põhimõtteid ja nõudeid, mis 

määravad kindlaks teadlaste ning nende tööandjate ja/või rahastajate rollid, 

                                                           
1
 http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2012/05/Harta-ja-juhend.pdf  

 

http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2012/05/Harta-ja-juhend.pdf
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kohustused ja õigused. Harta ja juhend rõhutab, et tööandjad ja/või rahastajad 

peaksid tagama, et teadlaste tööalaseid saavutusi ei kahjustaks nendega 

sõlmitud lepingute ebastabiilsus, ning peaksid seega tegema kõik enesest 

oleneva, suurendamaks teadlaste töötingimuste stabiilsust, rakendades ja 

järgides põhimõtteid, mis on sätestatud ELi direktiivis 1999/70/EÜ tähtajalise töö 

kohta2. Ettevalmistamisel olevas Eesti teadus- ja arendustegevuse ning 

innovatsiooni strateegias 2014-2020 saab Euroopa teadusruumil ja selles 

osalemisel olema oluline roll. Nii uus kui ka hetkel kehtiv teadus- ja 

arendustegevuse strateegia 2007-2013 toovad välja, et teadlase karjäärimudeli 

kujundamine ja arendamine on olulise tähtsusega, et motiveerida noori valima 

teadlase elukutset, et toetada teadmispõhise Eesti kujundamist. Eesti hindab 

kõrgelt hartas ja juhendis toodud põhimõtteid. Rektorite Nõukogu tunnustas harta 

ja juhendi põhiprintsiipe juba 2005. a ja 8. septembril 2011 allkirjastatud Eesti 

ülikoolide kvaliteedi hea tava lepe sisaldab mh ka viidet hartale ja juhendile3. 

3. Tehtud 

uuringud 

Huvigruppide kaasamiseks ning õppejõudude ja teadustöötajate töölepinguid 

käsitleva regulatsiooni muutmise ettevalmistamiseks on haridus- ja teadusministri 

21.05.2013. a käskkirjaga nr 235 (vt lisa 1) moodustatud komisjon, mille 

tegevusse on kaasatud alljärgnevate organisatsioonide esindajad: Haridus- ja 

Teadusministeerium, Eesti Teaduste Akadeemia, SA Eesti Teadusagentuur, 

Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühendus 

UNIVERSITAS, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Rektorite Nõukogu, 

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu ja Riigikantselei. Eelnõu väljatöötamisel 

soovitakse võrrelda Eestis hetkel kehtivat regulatsiooni teiste riikide regulatsiooni 

ja praktikaga. Selle eesmärgi täitmiseks on Haridus- ja Teadusministeerium Tartu 

Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuselt tellinud analüüsi 

õppejõudude- ja teadustöötajate töölepinguid käsitleva regulatsiooni kohta. 

Analüüsi aruanne valmib augusti lõpus. 

 

                                                           
2
 Direktiivi eesmärk on vältida tähtajaliste töötajate ebasoodsamat kohtlemist võrreldes samaväärsel positsioonil 

olevate alaliste töötajatega, vältida tähtajalise lepingu pidevast pikendamisest tulenevat väärkohtlemist, 
parandada tähtajaliste töötajate koolitusvõimalusi ja tagada, et tähtajalisi töötajaid teavitatakse olemasolevatest 
alalistest töökohtadest. et teadlaste töösuhte püsivus ja stabiilsus 
3
 http://www.ern.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=34  

Eesti ülikoolide kvaliteedi hea tava lepe, punkt 10 - „Ülikoolid tunnustavad „Euroopa teadlaste harta“ ja „Teadlaste 
töölevõtmise juhendi“ põhimõtteid. Ülikoolid parandavad ja tugevdavad oma teaduse inimressurssi kooskõlas 
harta ja juhendi üldiste põhimõtete ja nõuetega, järgides ja jagades neid põhimõtteid ja väärtusi ka tulevastes 
algatustes, mis arendavad teadlaskarjääri ja Euroopa teadlastele mõeldud ligitõmbavat, avatud ja jätkusuutlikku 
tööturgu.“ 

http://www.ern.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=34
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II. Probleem, sihtrühm ja eesmärk 

4. Probleemi 

kirjeldus ja selle 

tekke põhjusi 

Euroopa Komisjon on oma 25.10.2012. a põhjendatud arvamuses käsitlenud 

Eestis aset leidvat rikkumist seoses õppejõududega tähtajaliselt sõlmitavate 

töölepingutega. Euroopa Komisjon on asunud seisukohale, et Eestis rikutakse 

direktiivi 1999/70/EU ning täitmata on jäetud direktiivi klauslis 5 sisalduvad 

nõuded. Rikkumine seisneb selles, et Eesti siseriiklikes regulatsioonides 

puuduvad meetmed, mis hoiaksid ära järjestikuste tähtajaliste töölepingute 

kuritarvitamise ÜS-i ja RakKKS-i regulatsioonidega hõlmatud akadeemilise 

personali suhtes. „Akadeemiline personal“ käesoleva väljatöötamiskavatsuse 

mõttes on ÜS-i ja RakKKS-i regulatsioonides nimetatud õppejõud ja 

teadustöötajad. Akadeemilise personali alla ei kuulu rektorid ja prorektorid.  

Euroopa Komisjoni hinnangul tuleb kuritarvituste vältimiseks ja lepingute 

sõlmimise aluste läbipaistvuse tagamiseks määrata objektiivsed alused, mis 

õigustaksid töölepingute uuendamist ning oluline on tagada, et need oleksid 

töölepingu sõlmimise kontekstis seotud ametikohaga (töö laad), mitte sellel 

ametikohal tööd tegeva inimesega (töö kvaliteet). Komisjon ei ole oma 

arvamuses viidanud TAKS-i muutmise vajadusele, kuid sõltuvalt asjaolust, et 

teadlaste töölepingulisi suhteid käsitletakse samalaadselt õppejõudude 

töölepinguliste suhetega (mõlemad kuuluvad akadeemilise personali alla), on 

vajalik ka TAKS-i regulatsiooni muutmine.  

5. Sihtrühm Sihtrühmaks on ülikoolides, rakenduskõrgkoolides, kutseõppeasutustes, kus 

toimub rakenduskõrgharidusõpe, ning teadus- ja arendusasutustes töötavad 

õppejõud ning teadustöötajad. Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel oli 

10.11.2012. a seisuga kehtinud lepingute järgi Eestis 5032 õppejõudu. 2011. a 

töötas Eestis Statistikaameti andmetel kokku 7647 teadlast ja inseneri, kellest 

valdav osa töötas kõrgharidussektoris (4638), ettevõtlussektoris (2174), riiklikus 

sektoris (733) ja kasumitaotluseta erasektoris (101).   

6. Eesmärk ja 

saavutatava 

olukorra kirjeldus 

Seadusemuudatuste eesmärgiks on: 

 tagada meetmete olemasolu, mis hoiaks ära järjestikuste tähtajaliste 

töölepingute kuritarvitamise ÜS-i, RakKKS-i ja TAKS-i hõlmatud akadeemilise 

personali suhtes ja sellega tagada akadeemilise personali töösuhete võrdne 

käsitlemine. 

 töötada välja ettepanekud teadustöötajate töölepingute regulatsiooni 

ühtlustamiseks õppejõudude töölepingute regulatsiooniga. 
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III. Kaalutud lahendused 

7. Kaalutud 

võimalikud 

lahendusedii(märgi 

nende lahenduste 

juurde „x“, mille abil 

probleemi 

lahendamine oleks 

realistlik ja mida on 

käesolevas 

dokumendis 

kaalutud) 

Avalikkuse teavitamine  Rahastamise 

suurendamine 

 Mitte-midagi-

tegemine 

 

Senise regulatsiooni 

parem rakendamine 

X De-

regulatsioon 

X Uue regulatsiooni 

loomine 

X 

Muu (palun täpsusta):  

7.1. Kaalutud 

võimalike 

lahenduste 

võrdlev analüüs 

 Probleemi lahendamiseks ei piisa senise regulatsiooni paremast 

rakendamisest, kuna kehtivates seadustes puuduvad muudatust esile 

kutsuvad sätted – kehtivates regulatsioonides puuduvad meetmed, mis 

hoiaksid ära tähtajaliste töölepingute kuritarvitamise akadeemilise personali 

suhtes.  

 Probleemi lahendamiseks ei piisa ka olemasoleva regulatsiooni 

dereguleerimisest (st riiklike piirangute vähendamisest), sest sellega ei oleks 

tagatud töölepingute kuritarvitamist ärahoidvate meetmete olemasolu.  

 Kõige tulemuslikumalt aitab probleemi lahendada regulatsioonide muutmine 

ja täiendamine selliselt, et edaspidi kohalduks akadeemilisele personalile 

töölepingu seadusest tulenev töölepingute sõlmimisele kohalduv üldine 

regulatsioon, sest vajalike muudatuste ja täienduste maht ei ole suur.  

7.2. Kokkuvõte Kaalutud võimalike lahenduste hulgast on kõige suurema mõjuga uue 

regulatsiooni loomine, sest sedasi tagatakse meetmete olemasolu ÜS-i, RakKKS-

i ja TAKS-i regulatsioonides ja direktiivi 1999/70/EU klauslis 5 sisalduvate nõuete 

täitmine. 

 

IV. Kavandatav õiguslik regulatsioon 

8. Kavandatava regulatsiooni 

õiguslikud raamid (sh 

põhiseadusega määratletud raamid 

ning Euroopa Liidu ja muu 

Kavandatav regulatsioon on otseses puutumuses ÜS-i, 

RakKKS-i ja TAKS-iga. Kavandatava regulatsiooni aluseks on 

Euroopa Nõukogu direktiivi 1999/70/EU klausel 5, mille järgi 

järjestikuste tähtajaliste töölepingute või töösuhete kasutamise 
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rahvusvahelise õigusega 

määratletud raamid) 

võimaliku kuritarvitamise vältimiseks kehtestavad liikmesriigid 

juriidilised meetmed. 

9. Välisriigid, mille regulatsioone 

on kavas seaduseelnõu 

koostamisel analüüsida (koos 

põhjendusega) 

Seaduseelnõu väljatöötamiseks on kavas analüüsida selliste 

välisriikide regulatsioone, kelle ühiskonnakorraldus ja taust on 

võimalikult sarnased Eesti omaga nagu Soome, Taani ja 

Holland. Analüüsi käigus hinnatakse, kas täiendavalt kaasata 

Suurbritannia, Iirimaa, Ungari või Sloveenia vastavate 

regulatsioonide analüüs. 

10. Kavandatava 

regulatsiooni 

kirjeldus, sh  

regulatiivsete 

võimaluste 

kirjeldus 

Seaduse eesmärgiks on täiendada kehtivaid regulatsioone lähtuvalt 

alljärgnevatest ettepanekutest: 

1) Õppejõudude ja teadustöötajatega sõlmitakse tähtajatud töölepingud. Juba 

sõlmitud tähtajaliste töölepingute tähtaja möödumisel muutub töösuhe algusest 

peale tähtajatuks. Tööandja pädevuses on hinnata lepingu sõlmimisel töö 

iseloomu (alaline/ajutine). Tähtajaline leping on pigem erand. 

2) Lisada regulatsioonidesse sõnastus, mis käsitleb atesteerimist töölepingu 

lõpetamise alusena. Õppejõu ja teadustöötaja negatiivse atesteerimistulemuse 

korral võib asutus lõpetada töösuhte. 

3) Tähtajalise lepingu võib sõlmida erandjuhul, kui seda õigustavad töö ajutisest 

tähtajalisest iseloomust tulenevad põhjused. 

10.1. Töötatakse välja uus tervikseadus  10.2. Muudatused viiakse sisse senise 

seaduse struktuuri 

X 

11. Selgitus Vajalik ei ole uue tervikseaduse väljatöötamine, sest kehtivates regulatsioonides 

muudetakse vaid akadeemilise personali töölepinguid puudutavat osa. 

12. Puudutatud ja 

muudetavad 

õigusaktid 

 ÜS 

 RakKKS 

 TAKS 

 Määrused: 

Vabariigi Valitsuse määrustega kinnitatud rakenduskõrgkoolide 

põhimäärused; 

Haridus- ja teadusministri 27. juuli 2001. a määrus nr 42 „Haridus- ja 

Teadusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate riigi teadus- ja 

arendusasutuste korraliste teadustöötajate konkursi läbiviimise tingimused ja 

kord“; 

Põllumajandusministri 13. juuni 2003. a määrus nr 54  
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„Põllumajandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluva teadus- ja 

arendusasutuse teadustöötaja konkursi läbiviimise tingimused ja kord“; 

Kultuuriministri 25. juuni 2002. a määrus nr 13 „Kultuuriministeeriumi 

valitsemisalasse kuuluvate riigi teadus- ja arendusasutuste korraliste 

teadustöötajate konkursi läbiviimise tingimused ja kord“; 

Sotsiaalministri 5. detsembri 2001. a määrus nr 118 „Sotsiaalministeeriumi 

valitsemisalasse kuuluvate riigi teadus- ja arendusasutuste korraliste 

teadustöötajate konkursi läbiviimise tingimused ja kord“; 

Sotsiaalministri 23. aprilli 2003. a määrus nr 73 „Tervise Arengu Instituudi 

põhimäärus“; 

Kultuuriministri 3. detsembri 2004. a määrus nr 12 „Võru Instituudi 

põhimäärus“. 

Teiste teadus- ja arendusasutuste põhimäärused ei sisalda regulatsioone, 

mis vajaksid käesolevate muudatuste jõustumisel muutmist. 

13. Seaduse 

tasandil 

regulatsiooni 

loomise 

vajalikkus 

Tegemist on olemasolevate seaduste väikesemahuliste muudatustega 

konkreetses ja piiritletud ulatuses, mistõttu ei ole vajalik uue tervikregulatsiooni 

loomine. 

V. Määratletud mõjud 

 

14. Mõjuiii 

14.1. 

Kavandatav

muudatus  

ÜS-is, RakKKS-is ja TAKS-is akadeemilise personaliga töölepingute sõlmimisele 

töölepingu seadusest tulenevate aluste kohaldamine.   

14.2. Mõju  

valdkond I 

ja alajaotis 

Riigiasutuste korraldus. 14.3. 

Avalduv 

mõju 

Avaldab mõju kõigile Eesti ülikoolidele, 

rakenduskõrgkoolidele, kutseõppeasutustele, 

kus toimub rakenduskõrgharidusõpe, ning 

teadus- ja arendusasutustele. 

14.4. 

Olulisusiv 

Ulatus   KESKMINE Sihtrühma suurus  SUU

R 

Sagedus  KESKMINE Ebasoovitavate mõjude risk   

 

VÄIK

E 

14.5. Mõju Sotsiaalne mõju. 14.6. Mõju töösuhetele väljendub asjaolus, et pärast 
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valdkond II 

ja alajaotis 

Avalduv 

mõju 

üleminekuperioodi möödumist sõlmitakse kogu 

akadeemilise personaliga üldjuhul  töölepinguid 

vastavalt töölepingu seaduse põhimõtetele 

tähtajatult. Tähtajalise lepingu võib sõlmida 

erandjuhul, kui seda õigustavad töö ajutisest 

tähtajalisest iseloomust tulenevad põhjused, 

mille hindamine on tööandja pädevuses. 

Üleminekuperiood kestab kuni kehtivate 

tähtajaliste lepingute lõppemiseni.  

14.7. 

Olulisus 

Ulatus  VÄIKE Sihtrühma suurus  

 

SUU

R 

Sagedus  VÄIKE Ebasoovitavate mõjude risk  VÄIK

E 

14.8. 

Edasine 

analüüs 

Kuigi eelnõu jõustumine avaldab õppeasutustele teatud mõju, ei ole Haridus- ja 

Teadusministeeriumil kavas viia läbi täiendavaid analüüse või uuringuid nende mõjude 

kindlaks tegemiseks.  

14.9. Miks 

on mõju 

ebaoluline? 

Tegemist ei ole akadeemilist personali koormava regulatsiooniga, kuivõrd teostatavad 

muudatused ei oma negatiivset mõju akadeemilise personaliga sõlmitavatele 

töösuhetele. Mitte ühelegi avalduvale mõjule peale sihtrühma suuruse ei ole antud 

hinnangut „SUUR“, mistõttu ei ole põhjendatud täiendavate analüüsida läbiviimine.  

VI. Väljatöötamise tegevuskava 

 

15. Eeldatav kontseptsiooni valmimise ja kooskõlastamisele 

saatmise aeg (kui järgmise sammuna koostatakse eelnõu 

kontseptsioon) 

Kontseptsiooni ei koostata. 

16. Eeldatav eelnõu kooskõlastamisele saatmise aeg Oktoober 2013 

17. Eeldatav avaliku konsultatsiooni toimumise aeg August, september 2013 

18. Õigusakti eeldatav jõustumise aeg 1. jaanuar 2015 

19. Kaasatavad valitsusasutused ja 

valitsusvälised organisatsioonid 

- Eesti Teaduste Akadeemia 

- Sihtasutus Eesti Teadusagentuur 

- Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste 

Ametiliitude Ühendus UNIVERSITAS 

- Rektorite Nõukogu 

- Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu 
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20. Vastutavate ametnike nimed ja 

kontaktandmed (sh nii sisulise kui 

juriidilise analüüsi teinud ametnikud) 

Janne Pukk, kõrghariduse osakonna peaekspert,  

tel  735 0132, janne.pukk@hm.ee 

Ursula Tubli, teadusosakonna peaekspert, tel 735 0316, 

ursula.tubli@hm.ee 

Kaur Kittus, õigusosakonna jurist, tel 735 0292, 

kaur.kittus@hm.ee 

Kaire Liiv, õigusosakonna jurist, tel 735 0297, 

kaire.liiv@hm.ee 

 

 

                                                           
i
 Kui mitut probleemi lahendatakse korraga, üldistatakse probleemid võimaluse korral selliselt, et vormi täidetakse ühe 

korra. Kui probleeme ei ole võimalik üldistada, täidetakse iga probleemi kohta vajalikud vormi osad mitu korda. 

 
ii
 Märgitakse lahendused nimetatud probleemide lahendamiseks. Peamine lähtepunkt kõikide mõjuliikide ulatuse 
hindamiseks on olukord, kus riik ei sekkuks, ning erinevate lahenduste tulemuslikkust hinnataksegi selle olukorra 
võrdluses kõikide võimalike tegevuslahendustega (sh olemasolevate lahenduste/õigusaktide parem rakendamine, 
avalikkuse informeerimine, investeerimine, uue õigusliku regulatsiooni loomine jne). Seejuures ei saa tegevusetuse 
tagajärgede kirjeldamisel eeldada, et kõik tegurid jäävad samaks, vaid tuleb arvesse võtta ka seda, et olukord võib 
muutuda ilma sekkumiseta. Välistamaks sekkumist valdkondadesse, kus see vajalik ei ole, tuleb põhjendada, miks 
käsitletava probleemiga peab tegelema. 

 
iii
 Lahter 14 ja selle allosad tuleb täita kõigi avalduvate mõjude kohta. 

iv
 Olulised ja lisaanalüüsi vajavad mõjud 

Eeldatavate mõjude (sh mõjud keskkonnale, majandusele, regionaalarengule, riigi julgeolekule ja välissuhetele, 
riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse asutuste korraldusele või sotsiaalsed ja demograafilised mõjud) 
määratlemiseks on võimalik kasutada valdkondlikke kontrollküsimustikke ja nende juurde kuuluvaid viiteid 
abimaterjalidele (uuringud ja teised informatsiooniallikad). Kui on selgunud, et võib eeldada teatud valdkonna mõjude 
esinemist akti rakendamisel, siis enne kui asuda neid mõjusid põhjalikult analüüsima, tuleb hinnata, kas mõjud on 
olulised või mitte. Mõjude olulisuse hindamiseks kasutatakse nelja kriteeriumi: mõju ulatus, mõju avaldumise 
sagedus, mõjutatud sihtrühma suurus ja ebasoovitavate mõjude kaasnemise risk.  

Mõju ulatus on suur, kui sihtrühma (inimesed, ettevõtted, keskkond) senine toimimine võib varasemaga võrreldes 
märkimisväärselt muutuda ning eeldab sihiteadlikku ümberkohanemist. Mõju ulatus on keskmine, kui võivad 
kaasneda muudatused sihtrühma käitumises, kuid nendega ei kaasne eeldatavalt kohanemisraskusi. Mõju ulatus on 
väike, kui objekti kui terviku käitumises erilisi muutusi ei toimu ning puudub tarvidus muutustega kohanemisele 
suunatud tegevusteks.  

Mõju avaldumise sageduse määramisel tuleb arvestada mõju avaldumise regulaarsust ja tihedust. Mõju avaldumise 
sagedus on suur, kui mõjutatud objekt (inimesed, ettevõtted, keskkond) puutub muudatuste tagajärgedega kokku 
regulaarselt või reeglipäraselt ja tihti (nt iga päev), keskmine, kui kokkupuude on regulaarne või reeglipärane, aga 
mitte igapäevane, ning väike, kui kokkupuude on ebaregulaarne, juhuslik ja harv (näiteks ettevõtte pankrot, 
kohtuvaidlus). 

Mõjutatud sihtrühma suurust hinnates analüüsitakse sihtrühma suhtelist suurust võrreldes seda kõigi samasse rühma 
kuuluvate objektidega Eestis. Näiteks kui mõjutatud on teatud osa elanikkonnast, ettevõtetest või territooriumist, 
hinnatakse selle suurust võrreldes seda vastavalt kogu Eesti elanikkonna, ettevõtete arvu või territooriumiga. 
Sihtrühma saab pidada suureks, kui mõjutatud on üle poole Eesti elanikkonnast, ettevõtete arvust või territooriumist 
(nt perekonnaseaduse muudatused, mis puudutavad kõiki eestimaalasi). Sihtrühma suurus on keskmine, kui 
mõjutatud objektide hulk võrreldes kogu grupi suurusega on 5–50%, ja väike, kui mõjutatud on alla 5% grupist. 

Ebasoovitavate mõjude kaasnemise riski juures tuleb hinnata kaasnevaid mõjusid sihtrühmadele – kas tegemist on 
negatiivse (koormav, piirav jne) või positiivse (kergendav, vabastav jne) mõjuga. Eesmärk on tagada negatiivse mõju 
põhjalikum analüüs, kuna koormavate regulatsioonide loomise õigustamiseks peavad olema kaalukad argumendid. 
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Ebasoovitavate mõjude kaasnemise risk on suur, kui mõjuvaldkonnas sihtrühmadele kaasnevad mõjud on selgelt 
negatiivsed. Risk on keskmine, kui kaasnev mõju on pigem negatiivne, ja väike, kui negatiivne  mõju puudub või on 
vähene. 

Hinnates iga kriteeriumi paikapidavust konkreetse regulatsiooni puhul kolmepallisüsteemis (suur, keskmine, väike), 
on võimalik hinnata, kas konkreetne mõju on oluline või mitte. Kui neljast indikaatorist vähemalt üks on saanud 
hinnangu „suur“ või vähemalt kaks indikaatorit on saanud hinnangu „keskmine“, kvalifitseerub mõju oluliseks. Mõjude 
ja nende olulisuse määratlemise kirjeldamisel tehakse väljatöötamiskavatsuses vahet olulistel mõjudel, mida on 
vajalik täiendavalt analüüsida, ja ebaolulistel mõjudel, mida ei ole kavas täiendavalt analüüsida. 

 


