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 TEENISTUJA AMETIJUHEND  
 

Struktuuriüksuse nimetus Kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalitus 

Ametikoht Nõunik 1 

Tegevusvaldkond Kriminaalpoliitika analüüs 

Ametisse nimetamine Kantsleri poolt talituse juhataja ettepanekul 

Vahetu juht Analüüsitalituse juhataja 

Alluvad Puuduvad  

Teenistuja asendab Analüüsitalituse juhatajat/nõunikku 

Teenistujat asendab Analüüsitalituse juhataja/nõunik 

Ametikoha põhieesmärk Kriminaalpoliitiliste analüüside ja uuringute läbiviimine või läbiviimise 
korraldamine, karistusõiguse valdkonna õigusloomeks vajalik analüüs, EKEI ja 
prokuratuuri tegevuse analüüs, kuritegevuse ülevaadete koostamine 

 

Kvalifikatsiooninõuded 1. Kõrgharidus (soovitavalt sotsiaalteaduste alane) 
2. Eesti keele oskus kõrgtasemel (C1 tase). 
3. Inglise keele oskus kõrgtasemel, teise võõrkeele oskus suhtlustasandil. 
4. Arvuti kasutamise oskus. 
5. Projektijuhtimise oskus (seaduseelnõude väljatöötamine, töörühmade 
juhtimine). 

 

Muud nõuded 1. Väga head teadmised sotsioloogiast, riigi- ja halduskorraldusest, õigusloome 
protsessist ja karistuspoliitikast. 

2. Iseseisvus töös, väga hea analüüsi ja tulemuste prognoosivõime. 
3. Kohusetundlikkus ja sihikindlus. 
4. Info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise ja tagasiside 

andmise oskus. 
1. Oskus planeerida tööaega. 
2. Hea suhtlemis-, eneseväljendusoskus kõnes ja kirjas. 
3. Hea pingetaluvus ja meeskonnatööoskus. 

 
Teenistusülesanded 
 

Tulemus 

1. Kriminaalpoliitika kujundamiseks vajalike 
uuringute ja analüüside läbiviimine või läbiviimise 
korraldamine. Kriminaalpoliitika strateegiate 
koordineerimine. 

Kvaliteetsed kriminaalpoliitilised uuringud ja analüüsid. 

2. Kuriteoennetuse, kriminaalmenetluse, karistuse 
täideviimise praktika ja süsteemi kulude analüüs 
ning riigieelarve koostamisel vastavasisuliste 
ettepanekute tegemine. 

Analüüsi tulemused arvestatavad kriminaalpoliitiliste 
otsuste tegemisel, riigieelarve koostamisel; asjakohased 
märkused ja ettepanekud. 

3. Õigusaktide või õigusaktide eelnõude mõjude 
analüüs ning ettepanekute tegemine õigusaktide 
väljatöötamise või muutmise algatamiseks 
kriminaalpoliitika valdkonnas. 

Analüüsi tulemused arvestatavad õigusloome 
kujundamisel ning asjakohased ettepanekud õigusaktide 
väljatöötamiseks või muutmiseks. 

4. Osalemine kuriteoennetuse, kriminaalmenetluse 
ja karistuse täideviimise valdkonna 
infosüsteemide arendamisel. 

Toimivad infosüsteemid. 

5. Kriminaalstatistika koostamine ja analüüs, 
andmepäringutele vastamine. 

Koostatud korrektsed statistikaülevaated, analüüsi 
tulemused arvestatavad kriminaalpoliitiliste otsuste 
tegemisel. 

6. Kriminaalpoliitikat ja kriminoloogiat puudutavate 
materjalide ja ülevaadete koostamise ja 

Koostatud asjakohased materjalid, ülevaated. 



toimetamise korraldamine vastavalt vajadusele. 

7. Rahvusvaheliste lepingute ja projektide analüüs, 
rahvusvaheliste lepingute sõlmimise ja 
konventsioonidega ühinemise ettevalmistamine. 

Analüüsi tulemused arvestatavad kriminaalpoliitika 
kujundamisel. 

8. Koostöö Euroopa Liidu, rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja välisriikidega kriminaal- 
poliitilistes küsimustes, Justiitsministeeriumi 
esindamine kriminaalpoliitilistes küsimustes 
rahvusvahelisel tasandil. 

Justiitsministeeriumi seisukohtade ja huvide kaitsmine 
ning tagasiside andmine. 

9. Strateegiate, ministeeriumide seaduseelnõude 
väljatöötamise kavade ning seaduste ja Riigikogu 
otsuste eelnõude kooskõlastamiseks oma 
arvamuse esitamine. 

Põhjendatud arvamus. 

10. Riigikogus ja Vabariigi Valitsuse istungil 
läbivaatamisele tulevate materjalide kohta 
arvamuse andmine. Riigikogu komisjonides ja 
täiskogus esinemine. 

Põhjendatud arvamus, Justiitsministeeriumi ja Vabariigi 
Valitsuse seisukohtade esindamine ja põhjendamine. 

11. Kodanike avaldustele ja kaebustele vastamine Põhjendatud vastus 

12. Justiitsministeeriumi poolt korraldatavate 
kriminaalpoliitika valdkonda puudutavate 
konverentside ja muude ürituste 
ettevalmistamine. 

Sisukas ja tehniliselt laabuv üritus. 

13. Talituse juhataja korraldusel ühekordsete 
ülesannete täitmine. 

Korralduste õigeaegne ja korrektne täitmine. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö 

1.Õigusaktide väljatöötamisel osapoolte kaasamine lähtudes õigusaktides sätestatud korrast; 
2.JM-sisene koostöö. 
3.Koostöö teiste ministeeriumide ja huvipooltega. 
4.Koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega. 

 

Õigused 
 

1. Saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni, töövahendeid ning tehnilist 
abi nende kasutamisel. 

2. Saada tööks vajalikku täiendkoolitust vastavalt Justiitsministeeriumi koolitusplaanile.   
3. Teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks. 
4. Teha ettepanekuid töörühmade moodustamiseks ning asjatundjate kaasamiseks oma 

pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamisel.  
5. Teha ettepanekuid teenistusülesannete täitmiseks vajaliku kirjanduse tellimiseks ja 

ostmiseks.  
6. Täita teenistusülesandeid väljaspool püsitöökohta ja teha kaugtööd sisekorraeeskirjades 

sätestatud korras. 
 

Vastutus 1. Töö nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest. 
2. Töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadustele vastavuse eest. 
3. Töövahendite säästliku, otstarbeka ja heaperemeheliku kasutamise eest ning 
teenistussuhte lõppemisel töövahendite rikkumata tagastamise eest. 

 

Ametijuhendi 
muutmine 

Ametijuhendit võib muuta kokkuleppel. Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui 
muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada tööd 
ministeeriumis. Ametijuhendit võib ilma ametniku nõusolekuta muuta, kui ei muutu ametikoha 
põhieesmärk, põhiülesanded ja nõutav erialane ettevalmistus ning kui ametijuhendi 
muutmine ei too kaasa teenistuja palga muutmist.  

 

Teenistuja (nimi):  

  

       /allkiri/                                   /kuupäev/  


