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Uus valimiste korraldus

Valimiste korraldajad

• Riigi valimisteenistus

• Maakonna valimisjuhid

• jaoskonnakomisjonid

Valimiskomisjonid

• Vabariigi Valimiskomisjon

• Valla/linna 
valimiskomisjonid



Valla valimiskomisjonid

• Liikme registrijärgne elukoht ei pea olema selles 
vallas või linnas

• Lihtsustatud asendamise kord: kui liige ei saa 
osaleda, asendab teda asendusliige

• Täpsustatud kokkukutsumise korda: esimehe ja 
aseesimehe puudumisel kutsub koosoleku kokku 
noorim liige

• Liige ei saa olla samaaegselt valimiste korraldaja



Jaoskonnakomisjonid

 NB! Ühinemisvalimistel nimetab jaoskonnakomisjoni liikmed 
valla/linna valimiskomisjon

 Liikmete arvul ei ole ülempiiri 

 Jaoskonnakomisjoni liikme nõusoleku avaldus

 Liikme registrijärgne elukoht ei pea olema selles vallas/linnas

 Liikmeks võib olla ka alates 16-aastaselt

 Jaoskonnakomisjoni liige ei tohi olla volitatud esindaja ega 
kandidaat



Muudatused valimissüsteemis

Mitmeringkonnalised vallad ja linnad

• Tulemused tehakse kindlaks valimisringkonniti

• Nimekirja võib seada üles ainult ühes ringkonnas, kuid…

• ...ringkonnamandaatide jaotamisel osalevad vaid nimekirjad, 
kes ületavad 5% ülevallaliselt/linnaliselt

• Kompensatsioonimandaadid (ülelinnaline nimekiri) ainult 
Tallinnas



Avaldused ja kaebused

Kaheastmeline kaebuste läbivaatamise süsteem:
 Vabariigi Valimiskomisjon

 Riigikohus

Avaldus puuduste kohta valimiste korralduses
 Valimiste korraldaja tegevusele

 Avaldaja leiab, et tema õigusi või seadust on rikutud

 Suuliselt või kirjalikult RVT-le

 Vastatakse hiljemalt kolme päeva jooksul

 Avalduse esitamine ei võta ära kaebeõigust



VIS
Avatakse augustis

Sisestada tuleb:

 valla ja linna valimiskomisjoni koosseis

 jaoskonnakomisjonide koosseisud

Kandidaatide registreerimise juhendis on ka VIS-i 
kasutamise juhised

VIS-is kontroll, et kandidaat ei ole samaaegselt valimiste 
korraldaja või valimiskomisjoni liige



Valimisliit 



Valimisliit kui seltsing

Eesmärk: liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide 
väljendamine kohaliku omavalitsuse tasandil

Õiguslik regulatsioon:

 KOVVS § 311

 VÕS  7. osa (seltsinguleping)

 EKS § 51 (rahastamine, valimiskampaania aruandlus)

VL kui seltsing kestab edasi ka pärast valimisi



Seltsinguleping
Kõigepealt moodustamine (seltsingulepingu sõlmimisega), siis 
registreerimiseks esitamine

Kirjalik, näidis RVT lehel

Vähemalt 2 juhtima õigustatud isikute andmed

Volitatud esindaja(d)

Lõppemise kord

Soovitame kasutada näidist

Võib soovi korral lisada muid sätteid



Isikud valimisliidus

Moodustajad 

Juhtima õigustatud isikud

Volitatud esindaja(d)

Kandidaadid



Valimisliidu moodustajad

Vähemalt kaks moodustajat

Hääleõiguslikud Eesti kodanikud või Euroopa Liidu 
kodanikud

Püsiv elukoht on rahvastikuregistri andmete 
kohaselt selles vallas või linnas

Kandidaat ei pea olema valimisliidu moodustaja



Juhtima õigustatud isikud

Vähemalt kaks

Peavad olema moodustajad (st seltsinglased)

Vastutavad valimisliidu erakonnaseadusest 
tulenevate kohustuste täitmise eest



Volitatud esindaja

Vähemalt üks

Võivad olla samad, kes juhtima õigustatud isikud

Kui ei ole määratud, siis on kõik juhtima õigustatud 
isikud ühtlasi volitatud esindajad

Ei pea olema moodustaja

Ei pea olema hääleõiguslik selles vallas või linnas



Volitatud esindaja õigused

esindab valimisliitu suhtluses valla või linna valimiskomisjoniga

esitab teatise valimisliidu registreerimiseks

kirjutab alla kandidaatide ringkonnanimekirjale (Tallinnas 
ülennalisele nimekirjale)

annab üle kandidaatide registreerimise dokumendid

kirjutab alla valimisliidu nimel esitatud kaebusele

õigus tutvuda valijate nimekirjaga



Valimisliidu lõppemine (1)
VL kui seltsing lõpeb VÕS-is sätestatud alustel 

Valimisliit lõpeb kui lepinguga pole sätestatud teisiti:

 seltsinglane ütleb lepingu üles

 seltsinglane sureb

 seltsinglase pankrotiga

Vajalik lepingus sätestada, et sel juhul seltsing jätkab 
tegevust!



Valimisliidu lõppemine (2)

Seltsingu lõppemisel: 

 Enne kandidaatide registreerimist: kandidaate ei registreerita

 Pärast kandidaatide registreerimist:  registreerimist ei 
tühistata

Kui valimisliit lõpeb, esitatakse viivitamata 
valimiskampaania aruanne ERJK-le



Valimisliidu nimi

Nimes peab sisalduma sõna “valimisliit”

Ei või olla ebaesteetiline ega eksitav (võib olla võõrkeelne)

Ei või kasutada erakonna või teise valimisliidu nime või 
eksitavalt sarnast nime

Valimisliidu nimelühend

Valimisliidu nime kaitse: 
nime võib kasutada kui üle poole eelmise VL 
moodustajatest osalevad uue valimisliidu moodustamisel



Vt ka registreerimiseks esitamise ja registreerimise juhendit valimiste 
veebilehelt www.valimised.ee

Kandidaatide registreerimine 



Ajakava

16.08 (K) – algab VL ja kandidaatide registreerimiseks esitamine

31.08 (N) – lõpeb VL registreerimiseks esitamine

5.09 (T) – kl 18.00 lõpeb kandidaatide registreerimiseks 
esitamine

10.09 (P) – (hiljemalt) kandidaatide registreerimine

13.09 (K) – (hiljemalt) loobumisavalduse esitamine

2.10 (E) – (hiljemalt) saab muuta kandidaatide 
registreerimisotsust



Valla/linna valimiskomisjoni 
esimene koosolek

Kõigepealt valitakse aseesimees, ühinevas 
vallas/linnas esimees ja aseesimees

Seejärel tuleb määrata komisjoni tööaeg

Kokku leppida komisjoni tööjaotus



Valimiskomisjoni tööaeg

16.08-13.09.2017
kandidaatide registreerimise algus kuni 
kandideerimisest loobumise viimane päev:
töötab valimiskomisjon igal tööpäeval (valimiskomisjoni 
otsusel ka puhkepäevadel)

5.09.2017
kandidaatide registreerimiseks esitamise viimane päev:
valimiskomisjon on avatud kl 18.00-ni



Komisjoni tööaja ja asukoha 
avalikustamine

Valla- või linnavalitsus (maavanem) avalikustab 
valimiskomisjoni asukoha

Valimiskomisjon avalikustab valimiskomisjoni 
asukoha ja tööaja hiljemalt 15.08

Info avaldatakse valla või linna valimiskomisjoni 
veebilehel



Valimisliidu registreerimine

Registreerimisavaldus (teatis) (RVT lehel näidis)

Lisatud allkirjastatud seltsinguleping

Esitab volitatud esindaja

Registreerimiseks esitamine 16.08-31.08

Registreeritakse kolme päeva jooksul avalduse 
esitamisest



Erakond

Teatis, millel on kuni kahe volitatud esindaja andmed

Teatisele kirjutab alla erakonda esindama õigustatud isik

RVT edastab andmed esindusõiguse kohta, andmed 
kättesaadavad ka äriregistris

Erakonna liige võib kandideerida ka teise erakonna 
nimekirjas

Erakond esineb oma nime all



Üksikkandidaat

Esitab end ise või teeb seda volitatud esindaja

Volitatud esindaja esitab volikirja



Kandideerimisdokumendid

Teatis erakonna volitatud esindajate kohta (ERAKOND)

Valimisliidu registreerimiseks esitamise teatis koos 
seltsingulepinguga (VALIMISLIIT)

Kandidaatide (üksikkandidaadi) registreerimise avaldus

Kandidaatide ringkonnanimekirjad

Kandidaatide ülelinnaline nimekiri (Tallinn)

Kandideerimisavaldused

Vormide näidised valimiste veebilehel



Üks või mitu valimisringkonda
Üks valimisringkond:

 Erakond/VL esitab ühe kandidaatide ringkonnanimekirja

Mitu valimisringkonda:

 Erakond/VL esitab iga rgk kohta ringkonnanimekirja (kuid ei pea igas 
ringkonnas esitama)

Tallinnas:

 Erakond/VL esitab iga rgk kohta ringkonnanimekirja ja kandidaatide 
ülelinnalise nimekirja

Kandidaat võib kandideerida valla/linna igas rgk-s



Kandideerimisdokumentide 
esitamine

1. Esindusõiguse ja volituste kontroll

2. Kandideerimisdokumentide kontroll

- kandidaatide nimekirja peavad allkirjastama kõik volitatud esindajad

3. Väiksemad vead saab volitatud esindaja kohapeal parandada

4a. Puuduste korral kõik dokumendid tagastatakse

4b. Dokumendid võetakse vastu 

5. Tehakse märge registreerimise raamatusse vastuvõtmise  või 
tagastamise (ja põhjuse) kohta



Kandideerimisdokumendite
esitamine elektrooniliselt

Võib esitada kandideerimisdokumendid digitaalselt 
allkirjastatult

Kui esitatakse e-postiga, saatke volitatud esindajale 
kinnitus kättesaamise kohta

Kui dokumendid esitatakse mitmel kujul, alustage 
läbivaatamist pärast kõigi dokumentide 
kättesaamist



Vigade parandamine

Esialgne dokumentide kontroll tehke koheselt

Kui viga on võimalik kohe parandada, teeb volitatud 
esindaja kohapeal

Ei saa parandada vigu, mis eeldaksid kandidaadi nõusolekut 
või teise volitatud esindaja nõusolekut (nt kandidaadi 
valimisringkonna määramine või nimekirjas järjekorra 
muutmine)

Kui viga ei saa kohapeal parandada, tuleb dokumendid 
tagastada ja uuesti esitada



Küsimusi tekitavad olukorrad 
kandideerimisdokumentides

Dokument allkirjastamata

Kandidaadi ankeedis valimisringkonna nr märkimata

Kasutada tuleb registrijärgset ees- ja perekonnanime

Valimisliidu/erakonna nimi võib olla nii nimetavas kui 
omastavas käändes

Kandideerimisavaldus võib olla allkirjastatud enne 
valimisliidu moodustamist või registreerimist



Kandideerimisavalduse sisestamine

VIS kontrollib isiku sisestamisel nime, isikukoodi, 
vanust, RR järgset aadressi 1.08.2017 seisuga, 
kodakondsust

VIS-i siseselt toimub topeltkandideerimise kontroll, 
erakondlik kuuluvus (eraldi nupp)

VIS-i sisestamisel parandada ilmsed (kirja)vead



Kandidaatide registreerimine

1. Enne registreerimist veendub valimiskomisjon veelkord kõikide 
dokumentide korrektsuses ning vaatab kõik esitatud dokumendid läbi

2. Otsustus kandidaatide registreerimise kohta

2a. vajadusel põhistatud otsus kandidaadi registreerimata jätmise 
kohta

3. Valimiskomisjon viib läbi liisuheitmise

4. Annab kandidaatidele registreerimisnumbrid 

5. Võtab vastu ja vormistab otsuse kandidaatide registreerimise kohta. 
Otsuses ka reg.numbrid



Liisuheitmine (1)

Ajast tuleb teavitada volitatud esindajaid ja 
üksikkandidaate

Kohal peab olema vähemalt pool valimiskomisjoni 
koosseisust (sh esimees või aseesimees)

Liisku heidetakse järjekorras:

1. erakondade ja valimisliitude vahel

2. üksikkandidaatide vahel



Liisuheitmine (2) 

1. nimed lehtedele

2. lehed ümbrikutesse

3. ümbrikud urni ja segada

Urnina võib kasutada hääletamiskasti

Liisutõmbaja lahkub ettevalmistuste ajaks ruumist

Liisutõmbaja loeb pärast ümbriku avamist nime ette

Tulemused VIS-i, mis selle põhjal annab registreerimisnumbrid



Kandidaadi loobumine

Enne registreerimist:

 Isikliku avalduse alusel

 Tagastatakse talle tema dokumendid

 Erakond/VL dokumente uuesti esitama ei pea

Pärast registreerimist:

 Isikliku avalduse alusel

 Kolme päeva jooksul pärast registreerimist

 Kandidaatide numeratsioon ei muutu



Kandidaatide nimekiri

Muudatusi kandidaatide nimekirjas ei tehta pärast 13 p enne 
valimispäeva

Kõigist muudatustest kandidaatide nimekirjas teavitada 
viivitamatult RVT-d

Kandidaatide koondnimekirja igale leheküljele tuleb panna 
valla või linna valimiskomisjoni pitsati jäljend

Kandidaatide nimekirjade viimasele leheküljele paneb allkirja 
valla või linna valimiskomisjoni esimees



Toimingud pärast valimistulemuste 
väljakuulutamist



Valimistulemuste väljakuulutamine

Pärast valimistulemuste protokolli allkirjastamist oodata 
vähemalt 4 päeva (reedel pärast valimispäeva) NB: 
kontrollida RVT-st, et esitatud pole avaldusi ega kaebusi

Otsused:

 Volikogu liikmete registreerimine

 Asendusliikmete registreerimine

 Lisamandaatide registreerimine

Valimistulemus on välja kuulutatud registreerimise otsuse 
avalikustamisele järgneval päeval



Volikogu esimese istungi 
kokkukutsumine

Valimistulemuste väljakuulutamisest

 7 päeva jooksul peab toimuma volikogu esimene istung

 3 tööpäeva ühitamatus ametis olevale volikogu liikmele 
mandaadist loobumiseks

Enne esimest istungit 

 Selgitada välja valituks osutunute soov osaleda volikogu töös

 Võtta vastu otsus asendusliikmete määramise kohta



Asendusliikmete määramine

Asendusliikmete määramine

 Volitused lõpevad KOKS § 18 alusel

 Volitused peatuvad KOKS § 19 alusel

 Volitused ei peatu eelmise kooseisu valitud 
vallavanemal, linnapeal või nimetatud valitsuse 
liikmel



Ühitamatud ametid

KOKS § 18 lg 1 p 5-6

 Vabariigi President, Euroopa Parlamendi liige, riigisekretär, 
riigikontrolör, õiguskantsler, prokurör, kohtunik, maavanem

 Sama valla või linna KOV ametnik

 Sama valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel töötav isik 
(kuid ei laiene 3-tööpäevane otsustamisaeg)

 Laieneb ühinevates valdades/linnades kõigi ühinenud 
valdade/linnade ametnikele ja töölepingu alusel töötavatele 
isikutele



Ühitamatus ametis olev volikogu liige

Kolme tööpäeva jooksul valimistulemuste 
väljakuulutamisest teavitab valimiskomisjoni, kas 
soovib osaleda volikogu töös – KOVVS § 68 lg 31

Võtta ise isikuga ühendust, paluda kirjalik vastus

Teenistussuhte viimane päev on valimiskomisjoni 
volikogu töös osalemise soovist teavitamise päev –
ATS § 89 lg 5



Töötamine KOV ametiasutuses

KOKS § 18 lg 1 p 6: Volikogu liikme volitused lõpevad 
töötamisega sama valla või linna ametiasutuses töölepingu 
alusel

Selgitada viivitamata välja isiku tahe

KOV üksuse ametiasutus: vt ATS § 6 lg 3:

1) valla- ja linnavolikogu kantselei;

2) valla- ja linnakantselei;

3) valla- ja linnavalitsus asutusena koos struktuuriüksustega;

4) osavalla- ja linnaosavalitsus asutusena;

5) valla- ja linnavalitsuse amet



Volikogu liikme volituste peatumine

Vabariigi Valitsuse liikmed

Avalduse alusel, vähemalt kolmeks kuuks (võib ka enne 
esimest istungit)

On kohaldatud tõkendina vahi alla võtmist kestusega 
üle kolme kuu

Aja-, asendus- või reservteenistus

(täpsemalt vt KOKS § 19 lg 2)



Valla/linnavanem, -valitsuse liige

Eelmise koosseisu poolt valitud valla/linnavanema või 
valitsuse liikme volitused ei peatu enne uue valitsuse 
kinnitamist

Uue valla/linnavanema ja valitsuse liikme volitused 
peatuvad

Volitused peatuvad mitte valitsuse kinnitamisest, vaid 
valimiskomisjoni otsuse jõustumise hetkest (KOKS § 20 
lg 3)



Riigikogu liige

Alates 2017. a KOV valimistest võib Riigikogu liige 
olla volikogu liige



Esimese istungi kutse

Esimene istung hiljemalt 7 kalendripäeva pärast valimistulemuste 
väljakuulutamist

4-päevast etteteatamistähtaega ei pea järgima

Päevakorda ei pea kutses esitama

Esimese istungi päevakorras on:

 Volikogu esimehe valimine

 Aseesimehe või aseesimeeste valimine

 Valitsuse lahkumispalve ärakuulamine
(kõigi ühinevate valdade/linnade valitsused)

Muid küsimusi päevakorda ei panda



Valimiskomisjoni ülesanded 
volikogu esimesel istungil

Valimiskomisjoni esimees juhatab esimest istungit kuni 
volikogu esimehe valimiseni

Volikogu esimehe valimise korraldab valimiskomisjon. 
Tulemus vormistatakse valimiskomisjoni otsusena

Hääletamise korraldamiseks kuulutatakse välja istungi 
vaheaeg

Hääletamise salajasus tuleb tagada (soovitav kabiin vms)

Aseesimehe valimist korraldab volikogu



Hääletamine



Valijakaart

Elektrooniline valijakaarti saab tellida samamoodi

Valijakaart saadetakse üks iga elukoha aadressi 
kohta

Kuni 10 nime kaardil

Noortele valijatele eraldi valijakaart



Info

631 6633 – 24h valimiste infoliin

Valijakaardil ka jaoskonnakomisjoni telefoninumber

Igale jaoskonnakomisjonile antakse eraldi telefon ja 
SIM-kaart



Hääletamise ajad



Eelhääletamine väljaspool 
hääletamisruumi
Asukohas (§ 49), kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases 
hoolekandeasutuses (§ 51)

Administratsioon peab esitama taotluse

Eelnevalt läbi mõelda ning administratsiooniga kokku leppida

Võimalusel koostada eelnevalt nimekiri hääletavatest valijatest (trükkida 
ümbrikud)

6-4 päeva enne valimispäeva, kell 9-20

Asukohas hääletamise kirjalik taotlus kuni eelhääletamise viimase päeva kl 
14.00-ni



Kodus hääletamine

Võimalik taotlus esitada telefoni teel

 Valimispäeval kl 9-14.00

 Valijakaardil jaoskonnakomisjoni telefoninumber

Kirjalik taotlus kuni valimispäeva kl 14.00-ni

Taotlus peab sisaldama:

1) valija nime;

2) valija isikukoodi;

3) valija aadressi;

4) valija sidevahendi numbrit;

5) kodus hääletamise põhjust.



Ümbrike kasutamine

Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda 
hääletamisel:

Ümbrikud trükitakse VIS-i abil

Trükkimine tagab, et info on korrektne (otse RR-st)

Vajalik jaoskonnad varustada printeritega

Valged ümbrikud annab RVT (formaat: C6)

Esitada maakonna valimisjuhile arvestus ümbrike kohta



Häälte lugemine valla või linna 
valimiskomisjonis

Valimispäevale järgneval päeval kl 10.00

Aeg ja koht eelnevalt avalikustada eelnevalt 
valimiskomisjoni veebilehel 

Tuleb eraldi teavitada ka volitatud esindajaid



Varia



Valimisdokumentide arhiveerimine

Arhivaalid antakse üle Rahvusarhiivile kümne aasta 
pärast

Valimisdokumendid hinnati Rahvusarhiivi poolt 
2012. aastal Vaata!  http://www.ra.ee/et/hindamisotsused/

Kõik valimisdokumendid on arhiiviväärtuslikud!

UUS: Hääletamiskastid ja mobiiltelefonid jäävad 
hoiule valla- ja linnavalitsusele 

http://www.ra.ee/et/hindamisotsused/


Agitatsioon

 Poliitilise välireklaami keelu tagamine politsei 
pädevus

 Politsei lehel avaldatakse nõuanded

 Riigikohtu lahend RekS kohaldamise kohta ja 
kandidaadi reklaami kohta isiklikul sõiduautol
https://www.riigikohus.ee/lahendid?asjaNr=3-4-1-3-17

https://www.riigikohus.ee/lahendid?asjaNr=3-4-1-3-17


Hääletamisõigus alates 16. eluaastast

Hääletamisõigus isikul, kes valimispäevaks on 16-
aastane

Eelhääletada saab isik, kes selleks eelhääletamise 
päevaks on saanud 16-aastaseks (§ 46)

Haridusministeerium ja Õiguskantsler planeerivad 
jälgida agitatsiooni koolides. Selleks 
Haridusministeeriumilt vastav juhis



Noored valimisi korraldamas

Õiguskantsleri algatatud noorte kaasamise projekt, 
sihtgrupp 16-19 aastased

 Esitatakse jaoskonnakomisjoni liikme kandidaatideks

 Lisaks vaatlejad ja „valimiste valvurid“

Rõhutada, et nimetamisel peavad täitma kõiki 
jaoskonnakomisjoni liikme ülesandeid



Haldusreform ja plaan B

§ 38 võimaldab anda lisaaega kandidaatide täiendavaks 
registreerimiseks

Pärast valimispäeva kordushääletamine

Kui valimised pärast valimispäeva, siis on hääletamine 
piiratud valla/linna territooriumiga (e-hääletamist samuti ei 
korraldata)



Küsimused?


