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Välisministri määruse „Konsulaarametniku koolituse ja eksami korraldamise ning konsulaarametniku kutse ja erikutse andmise korra ning kutse- ja erikutsekvalifikatsiooni tunnistuse vorm“ eelnõu 
SELETUSKIRI

Sissejuhatus
Eelnõus sätestatakse:
	konsulaarametniku koolituse ja eksami korraldamise kord;

konsulaarametniku kutse ja erikutse andmise kord; 
kutse- ja erikutsekvalifikatsiooni tunnistuse vorm ning
konsulaarametniku teadmiste täiendav kontroll ja täienduskoolitus.

Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Välisministeeriumi konsulaarosakonna õigusbüroo direktor Kerli Veski (637 7440, kerli.veski@mfa.ee). Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud Välisministeeriumi juriidilise osakonna keeleekspert Riina Martinson (637 7404, riina.martinson@mfa.ee).

Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu ülesehitus on järgmine:
peatükk „Konsulaarametniku koolitus“
§ 1. Konsulaarametniku koolituse korraldamine
§ 2. Koolituse ülesehitus
§ 3. Koolituse teoreetilise osa läbiviijad
§ 4. Praktika läbiviimine
peatükk „Konsulaarametniku kutse- ja erikutseeksam“ 
§ 5. Konsulaarametniku kutse- ja erikutseeksam 
§ 6. Korduseksami sooritamise võimalus ja eksamitulemuste vaidlustamine 
§ 7. Konsulaarametniku kutse- ja erikutseeksami komisjon 
§ 8. Komisjoni otsustusvõime ja hääletamine 
§ 9. Komisjoni protokoll 
§ 10. Komisjoni otsus
peatükk „Konsulaarametniku kutse ja erikutse“
§ 11. Konsulaarametniku kutse ja erikutse andmise kord 
§ 12. Konsulaarametniku kutse- ja erikutsekvalifikatsiooni tunnistus 
§ 13. Konsulaarametniku kutse- ja erikutsekvalifikatsiooni tunnistuse vorm
§ 14. Konsulaarametniku kutse- ja erikutsekvalifikatsiooni tunnistusele kantavad andmed 
peatükk „Konsulaarametniku teadmiste täiendav kontrollimine ja täienduskoolitus“
§ 15. Konsulaarametniku teadmiste täiendav kontrollimine 
§ 16. Konsulaarametniku täienduskoolitus
peatükk „Rakendussätted“
§ 17. Praktika läbimine 2009. aastal
§ 18. Määruse jõustumine 

Määrus kehtestatakse „Konsulaarseaduse“ § 11 lõike 2 alusel.

Määruse eelnõu põhisisu lähtub seni kehtinud välisministri 18. detsembri 2003. a määrusest nr 15 „Konsulaarametniku kutse- ja erikutsenõuded, konsulaarametniku kutse ja erikutse andmise tingimused ja kord ning kutse- ja erikutsekvalifikatsiooni tunnistuse vorm“, mis kaotab kehtivuse, kuna tunnistatakse kehtetuks senise volitusnormi andnud konsulaarseadus, mille asemel jõustub uus.

Eelnõu on kooskõlas uue konsulaarseadusega.

Eelnõu § 1 kohaselt toimub konsulaarametniku koolitus Välisministeeriumis üldjuhul üks kord aastas Välisministeeriumi kantsleri kinnitatud õppekava alusel. Seni on õppekava koostanud konsulaarosakond koostöös koolitusbürooga ning seda ei ole eraldi kinnitatud. Koolitusest teavitatakse Välisministeeriumi töötajaid piisavalt ette. 

Eelnõu §-s 2 sätestatakse koolituse ülesehitus, mis uudsena ei sisalda mitte ainult teooriat, vaid ka praktikat. Senine kogemus on näidanud, et üksnes teooria läbimisel võib eksami sooritamine osutuda keerukaks, kuna puudub otsene side praktilise tööga.

Koolituse viivad tavapäraselt läbi konsulaarosakonna töötajad ning oma ala spetsialistid teistest asutustest (§ 3).

Eelnõu §-s 4 nähakse ette praktika läbiviimine. Praktikat on seni välisesinduses läbi viidud pärast eksami sooritamist. Uue korra kohaselt toimub praktika enne eksamit. Praktika viiakse üldjuhul läbi välisesinduses, kus vajatakse lisa- või asenduskonsulit. Erandina võib praktika korraldada ka välisesinduses, kus lisakonsulit ei vajata. Praktika sooritatakse üldjuhul ühes välisesinduses ja ühe lähetuse kestel. Praktika ajal teeb praktikant konsulaartoiminguid oma nimel ja konsulaarametniku juhendamisel. Praktikandi juhendajaks on välisesinduses töötav konsulaarametnik. Kui välisesinduses on mitu konsulaarametnikku, määrab juhendaja välisesinduse konsulaartalituse direktor või välisesinduse juht. Praktika lõpus koostab praktikant praktikaaruande ning juhendaja annab praktikale kirjaliku hinnangu. Praktikat on võimalik vajadusel sooritada ka konsulaarosakonnas konsulaarametnikust juhendaja käe all. 

Määruse jõustumisel lasub välisesinduses töötaval konsulaarametnikul ka kohustus praktikanti juhendada ning anda tema tegevusele hinnang. See peaks motiveerima nii praktikanti kui ka juhendajat kogu praktikat sisuliselt tõsisemalt võtma, et pärast koolituse edukat läbimist oleks tagatud uute konsulaarametnike kõrgem tase.

Eelnõu §-dega 5 ja 6 reguleeritakse konsulaarametniku eksami sooritamist. Eksamit on võimalik sooritada kokku kuni kolmel korral. Kui eksamit ka siis ei sooritata, tuleb uuesti eksamile pääsemiseks läbida veel kord konsulaarametniku kursus (järgmisel aastal).

Eksamikomisjoni koosseis on suurel määral jäänud samaks. Täpsustatud on, et eksamikomisjoni kuuluvad konsulaarosakonna büroode direktorid, kuna selliselt on see praktikas ka välja kujunenud. Kui direktor eksamipäeval tööl ei ole, asendab teda ametnik, kes on määratud tema asendajaks. Eksamikomisjoni koosseisu ei ole enam eraldi vaja käskkirjaga määrata. Erikutseeksami komisjonis osaleb senise praktika kohaselt ka notar, kes on selleks nõusoleku andnud. See tagab notariaaltoimingute professionaalse hindamise.

Eelnõu § 9 kohaselt komisjoni liikmete arvamused protokollitakse. Uuendusena lisatakse protokollile ka praktikaaruanne ja juhendada kirjalik hinnang praktikale. 

Komisjoni otsuse alusel teeb komisjoni esimees Välisministeeriumi kantslerile esildise eksami sooritanud diplomaadile või karjääridiplomaadi kandidaadile konsulaarametniku kutse või erikutse andmise kohta (§ 11). Konsulaarametniku kutse või erikutse andmine vormistatakse Välisministeeriumi kantsleri käskkirjaga. Selles suhtes kehtivat korda muudetud ei ole.

Kantsleri käskkirja alusel vormistab konsulaarosakond konsulaarametniku kutse või erikutse andmise kohta konsulaarametniku kutse- või erikutsekvalifikatsiooni tunnistuse. Konsulaarametniku kutse- ja erikutsekvalifikatsiooni tunnistus antakse tähtajata. Tunnistus kaotab kehtivuse, kui diplomaat või karjääridiplomaadi kandidaat lahkub välisteenistusest. 

Eelnõu §-des 13 ja 14 sätestatakse tunnistuse vorm ja sellele kantavad andmed.

Samamoodi kui kehtivas korras on komisjonil õigus vajaduse korral kontrollida konsulaarametniku ametikohale kandideeriva diplomaadi teadmisi, kui viimane ei ole pikemat aega konsulaarametnikuna töötanud. See aitab tagada ühtlase ja hea konsulaarametnike taseme säilimise ka aastaid pärast koolituse läbimist. Kui osutub vajalikuks, suunatakse diplomaat uuesti konsulaarametniku koolitusele, et ta saaks viia ennast kurssi vahepeal toimunud uuendustega (§ 15).

Uuendusena nähakse ette, et kui konsulaarametniku ametikohale kandideerib diplomaat, kes ei ole varem konsulaarametnikuna töötanud ja kes on läbinud konsulaarametniku koolituse varem kui kaks aastat enne kavandatavat konsulaarametnikuna tööle asumist, on tal kohustus läbida uuesti konsulaarametniku koolitus vähemalt 50% ulatuses, ilma eksami sooritamise kohustuseta. Komisjonil on õigus kontrollida tema teadmisi ning komisjoni esimees esitab komisjoni arvamuse Välisministeeriumi atesteerimiskomisjonile. Kuna koolituse läbimine on karjääridiplomaadi kandidaatidele kohustuslik (kandidaadiks ollakse üldjuhul esimesel aastal Välisministeeriumisse tööle asudes) ning esimest korda asutakse välisesinduses tavaliselt tööle alles kolm-neli aastat pärast Välisministeeriumisse tööle asumist, tuleb diplomaadil enda teadmisi kindlasti enne konsulaarametnikuna tööle asumist värskendada.

Rakendussätetes on ette nähtud, et karjääridiplomaadi kandidaadile või diplomaadile,  kes osaleb 2008. aasta sügisel alustatud konsulaarkoolitusel, mis lõpeb 2009. aasta kevadel, ei kehti kohustus läbida kahenädalane praktika enne konsulaarametniku kutse- või erikutseeksami sooritamist. Nimetatud isikud on kohustatud praktika läbima 2009. aasta jooksul, kuid võivad seda teha ka pärast konsulaarametniku kutse- või erikutseeksami sooritamist. Praktika saab koolituse lahutamatuks osaks neile, kes alustavad 2009. aasta sügisel korraldataval konsulaarametniku koolitusel.

Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõul ei ole kokkupuudet Euroopa Liidu õigusega. 

Määruse mõjud
Kuna määrus põhineb seni kehtinud samalaadsel välisministri määrusel, ei kaasne uue määruse vastuvõtmisega ei sotsiaalseid, majanduslikke ega muid tagajärgi.

Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja määruse rakendamise eeldatavad tulud
Lisakulusid määruse vastuvõtmisega riigieelarvele ei teki, põhiosas jääb kehtima senine kord. Eelkõige saadetakse koolitusel osalejad praktikale välisesindustesse, kus vajatakse lisakonsuli või asendajat, milleks on rahalised vahendid igaaastaselt välisesindustes ette nähtud.

Määruse jõustumine
Määrus jõustub uue konsulaarseaduse jõustumisel.

Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu esitati eelnõude elektroonilise kooskõlastamise süsteemi e-Õigus kaudu kooskõlastamiseks ministeeriumidele. Rahandusministeerium kooskõlastas märkustega, millega on arvestatud. Kuna teised ministeeriumid ei ole ettenähtud tähtajaks eelnõude kooskõlastamise infosüsteemi kandnud kirja eelnõu heakskiitmise või eelnõuga põhjendatult mittenõustumise kohta ning ei ole taotlenud tähtaja pikendamist, loetakse eelnõu heakskiidetuks tulenevalt Vabariigi Valitsuse reglemendi punktist 253. 






Urmas Paet
Välisminister


