
JUSTIITSMINISTER
 
 

K Ä S K K I R I

Tallinn 19.04.2010 nr 46  
 
 
Kriisireguleerimismeeskonna
moodustamine, selle kokkukutsumise kord
ja töökorraldus
 
 
Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 10, justiitsministri 8. juuli 2003. a määruse nr 50 „Vanglate osakonna põhimäärus“ § 2 lõike 1 ja justiitsministri 21.
novembri 2007. a määruse nr 45 „Justiitshalduspoliitika osakonna põhimäärus“ § 3 lõike 1 alusel:
 
1.           Justiitsministeeriumi valitsemisalas tekkida võivate hädaolukordade lahendamiseks moodustan Justiitsministeeriumi kriisireguleerimismeeskonna järgmises

koosseisus:
1.1.       Justiitsministeeriumi kriisireguleerimismeeskonna juht on vanglate valdkonda juhtiv asekantsler;
1.2.       Justiitsministeeriumi kriisireguleerimismeeskonna juht nimetab meeskonna liikmed ja meeskonnale tugiteenuseid osutavad ametnikud

Justiitsministeeriumist või Justiitsministeeriumi valitsemisala asutustest vastavalt sündmuse iseloomule;
1.3.       vajadusel kaasab Justiitsministeeriumi kriisireguleerimismeeskonna juht meeskonda eriala spetsialiste väljastpoolt Justiitsministeeriumi valitsemisala või

selle asutusi.
 

2.           Kui hädaolukord seisneb infotehnoloogilistes probleemides (küberrünnak, tõsised häired infosüsteemi töös vms), siis võib vanglate valdkonda juhtiv asekantsler
panna oma korraldusega kriisireguleerimismeeskonna juhi ülesanded justiitshalduspoliitika valdkonda juhtivale asekantslerile, teavitades sellest ministrit ja
kantslerit esimesel võimalusel. Kui kriisireguleerimismeeskonna juhi ülesandeid ei ole pandud justiitshalduspoliitika valdkonda juhtivale asekantslerile, kuid
hädaolukorraga seonduvad infotehnoloogilised probleemid, siis kaasatakse justiitshalduspoliitika valdkonda juhtiv asekantsler ning Registrite ja Infosüsteemide
Keskuse direktor kriisireguleerimismeeskonda selle liikmetena.

 
3.           Justiitsministeeriumi kriisireguleerimismeeskonna ülesanded hädaolukorra, eriolukorra ja erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal on järgmised:

3.1.       erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal erakorralise seisukorra juhi, sisekaitseülema või kaitseväe ülemjuhataja korralduste täitmise korraldamine;
3.2.       ministeeriumi valitsemisala hädaolukorra, sealhulgas vajadusel vanglaga seotud hädaolukorra, lahendamise juhtimine;
3.3.       ministeeriumi ülesannete täitmise koordineerimine;
3.4.       ametkondadevahelise koostöö koordineerimine;
3.5.       teabevahetuse korraldamine;
3.6.       olukorra analüüsimine;
3.7.       olukorra lahendamiseks vajalike ministeeriumi valitsemisala ressursside kasutamise koordineerimine;
3.8.       hädaolukorra kriisikommunikatsiooni korraldamine Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras ja vajadusel eriolukorra, erakorralise seisukorra või

sõjaseisukorra kriisikommunikatsioonitegevust juhtiva asutuse abistamise korraldamine;
3.9.       ministri ja kantsleri poolt hädaolukorra lahendamiseks antavate muude ülesannete täitmise korraldamine.
 

4.           Kui hädaolukorra lahendamist vanglas ei ole üle võtnud vanglate valdkonda juhtiv asekantsler või tema poolt määratud vanglateenistuse ametnik, juhib
hädaolukorra lahendamist vanglas:
4.1.       vangla direktor;
4.2.       vangla direktori äraolekul eelnevalt käskkirjaga määratud piisavate kriisireguleerimisalaste oskuste ja teadmistega vanglaametnik;
4.3.       kui vangla direktor ei ole eelneva punkti alusel vanglaametniku määranud, juhib vangla direktori äraolekul hädaolukorra lahendamist vangistuse valdkonna

eest vastutav direktori asetäitja;
4.4.       graafikujärgselt tööl olev vangla peaspetsialist korrapidaja kuni eelnimetatud ametnikest esimese tegutsema asumiseni.
 

5.           Vanglate valdkonda juhtiv asekantsler võib otsustada, et hädaolukorra lahendamist vanglas juhib vanglate valdkonda juhtiv asekantsler või tema poolt määratud
vanglateenistuse ametnik. Vanglate valdkonda juhtiv asekantsler või tema poolt määratud vanglateenistuse ametnik teavitab hädaolukorra lahendamise juhtima
asumisest koheselt vangla direktorit või teda asendavat ametnikku. Taasesitatavas vormis esitatakse hädaolukorra lahendamise juhi määramist puudutav
vanglate valdkonda juhtiva asekantsleri otsus vanglale esimesel võimalusel.

 
6.           Registrite ja Infosüsteemide Keskuses (edaspidi keskus) juhib hädaolukorraga seotud probleemide lahendamist:

6.1.       keskuse direktor;
6.2.       keskuse direktori äraolekul eelnevalt käskkirjaga määratud piisavate infotehnoloogiliste ja kriisireguleerimisalaste oskuste ja teadmistega keskuse

töötaja;
6.3.       kui keskuse direktor ei ole eelneva punkti alusel keskuse töötajat määranud, juhib keskuse direktori äraolekul hädaolukorra lahendamist keskuse

asedirektor.
 
7.           Justiitshalduspoliitika valdkonda juhtiv asekantsler võib keskuses hädaolukorra lahendamist juhtivale isikule anda täitmiseks kohustuslikke korraldusi

hädaolukorraga seotud probleemide lahendamiseks.
 
8.           Hädaolukorra lahendamist juhtiv asutus annab keskuses hädaolukorra lahendamist juhtivale isikule korraldusi justiitshalduspoliitika valdkonda juhtiva asekantsleri

või tema poolt määratud ametniku vahendusel.
 

9.           Oma ülesannete täitmiseks on Justiitsministeeriumi kriisireguleerimismeeskonna liikmel õigus:
9.1.       saada ministeeriumi valitsemisala asutustelt vajalikku informatsiooni;
9.2.       saada ministeeriumilt tööks vajalikke vahendeid, sealhulgas sidevahendeid, mis tagavad operatiivse juurdepääsu informatsioonile vähemalt

kriisireguleerimismeeskonna põhikoosseisule;
9.3.       anda kriisireguleerimismeeskonna juhiga kooskõlastatult hädaolukorra lahendamiseks vajalikke korraldusi ministeeriumi ametnikele ja ministeeriumi

valitsemisala asutustele.
 

10.        Kinnitan Justiitsministeeriumi kriisireguleerimismeeskonna töökorralduse ja kokkukutsumise korra (lisatud).
 

11.        Tunnistan kehtetuks justiitsministri 16. septembri 2003. a käskkirja nr 246 „Kriisireguleerimismeeskonna moodustamine ja kokkukutsumise korra ning
töökorralduse kinnitamine“.
 



 
 
Hanno Pevkur
Sotsiaalminister
justiitsministri ülesannetes
 

Lisa
Justiitsministri 19.04.2010. a

käskkirja nr 46  juurde
 

 
Justiitsministeeriumi kriisireguleerimismeeskonna kokkukutsumise kord ja töökorraldus
 
 
1.      Justiitsministeeriumi valitsemisalas tekkinud hädaolukorrast teavitab Justiitsministeeriumi kriisireguleerimismeeskonna juhti karistuse täideviimise talituse

juhataja, ministeeriumi valitsemisala asutuse juht või teda asendav ametnik. Ministrit ja kantslerit teavitab hädaolukorrast Justiitsministeeriumi
kriisireguleerimismeeskonna juht. Justiitsministeeriumi kriisireguleerimismeeskonna liikmeid teavitab hädaolukorrast ja edastab kogunemiskorralduse meeskonna
juhi poolt määratud ametnik.

2.      Justiitsministeeriumi kriisireguleerimismeeskonna kokkukutsumise otsustab minister, kantsler või kriisireguleerimismeeskonna juht. Kui kokkukutsumise otsustab
kriisireguleerimismeeskonna juht, teavitab ta sellest ministrit ja kantslerit esimesel võimalusel.

3.      Justiitsministeeriumi kriisireguleerimismeeskonna liikmed ja meeskonnale tugiteenuseid osutavad ametnikud peavad tööülesannete täitmiseks kogunema
viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe tunni jooksul kokkukutsumise teate saamisest.

4.      Juhul kui Justiitsministeeriumi kriisireguleerimismeeskond töötab ministeeriumi haldushoones väljaspool tööaega, teavitab kriisireguleerimismeeskonna juhi poolt
määratud ametnik sellest ministeeriumi valvelauda. Sisenemine ministeeriumi haldushoonesse toimub ministeeriumi sisekorraeeskirja kohaselt.

5.      Justiitsministeeriumi kriisireguleerimismeeskonna töörežiimi määrab kindlaks kriisireguleerimismeeskonna juht.
6.      Justiitsministeeriumi kriisireguleerimismeeskonna töö lõpetamise otsustab meeskonna kokkukutsuja.
7.      Justiitsministeeriumi kriisireguleerimismeeskonna liikmed ja meeskonnale tugiteenuseid osutavad ametnikud on meeskonna kokkukutsumisest alates kuni

meeskonna töö lõpetamiseni vabastatud igapäevastest tööülesannetest.
8.      Justiitsministeeriumi kriisireguleerimismeeskonna liikmelt korralduse saanud ministeeriumi ametnik on korralduse täitmise ajal vabastatud igapäevastest

tööülesannetest.
9.      Justiitsministeeriumi kriisireguleerimismeeskonna töös osalemine väljaspool tööaega tasustatakse vähemalt pooleteisekordselt proportsionaalselt töötatud ajaga

(riigipühale langemisel 2-kordselt).
10.   Kui Justiitsministeeriumi kriisireguleerimismeeskonna juht ei ole otsustanud teisiti, on kriisireguleerimismeeskonna tööruumideks ministeeriumi haldushoones:

10.1.                 vanglate valdkonda juhtiva asekantsleri kabinet (317);
10.2.                 vanglate osakonna tööruumid.

11.   Justiitsministeeriumi kriisireguleerimismeeskond võtab vajadusel kasutusele ministeeriumi valitsemisala asutuste ruume sh Registrite ja Infosüsteemide Keskuse
ruume Tallinnas Lõkke t. 4.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


