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          KINNITATUD 
Justiitsministeeriumi kantsleri 
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Lisa 1 

   
 

 

 AMETNIKU AMETIJUHEND  

 

Struktuuriüksuse nimetus: õiguspoliitika osakond 

Ametinimetus: nõunik 

Tegevusvaldkond: osakonna horisontaalsed teemad, Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu 
horisontaalsed teemad, kohtus esindamine, lepingute haldus 

Vahetu juht: õiguspoliitika asekantsler 

Alluvad: puuduvad 

Ametnik asendab: vahetu juhi määratud teenistujat 

Ametnikku asendab: vahetu juhi määratud teenistuja 

Ametikoha põhieesmärk: osakonna horisontaalsete teemade koordineerimine ja nendes osakonna 
esindamine, kohtus esindamine, lepingute haldamine ja õiguspoliitika 
asekantsleri nõustamine 

 

Nõuded ametniku 
haridusele, töökogemusele, 
teadmistele ja oskustele: 

1. õigusteaduse magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; 
2. head teadmised õigusloomeprotsessist, EL-i õigusest ja 

otsustusprotsessist, kasuks tulevad teadmised õiguspoliitika 
osakonna vastutusvaldkondadest; 

3. vähemalt kaheaastane töökogemus õiguse valdkonnas, kasuks tuleb 
kohtus esindamise kogemus ja töökogemus riigiasutuses; 

4. eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel (C1-tase); 
5. väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui ka kirjas; 
6. hea kohanemisvõime ja pingetaluvus, iseseisvus ja paindlikkus töös; 
7. tugev algatus- ja otsustusvõime ning orienteeritus tulemuste 

saavutamisele ja lahenduste leidmisele; 
8. korrektsus, täpsus, süsteemsus ja kohusetundlikkus; 
9. tööks vajalik arvuti kasutamise oskus, sh Microsofti kontoritarkvara 

hea tundmine; 
10. vastavus Justiitsministeeriumi teenistujate kompetentsimudelis 

määratletud ootustele. 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. volituse alusel ministeeriumi esindamine 
kohtus osakonna vastutusvaldkonda 
kuuluvate seaduste ja ülesannete pinnalt 
tõusetunud kohtuasjades ning sellekohase 
arvestuse pidamine; 

ministeeriumi on kohtus asjatundlikult ja tulemuslikult 
esindatud, menetlusdokumendid on asjaosalistega 
koostöös koostatud ja õigeaegselt kohtule esitatud, 
osakonnas menetluses olevate kohtuasjade kohta on 
ajakohane ülevaade; 

2. osakonna iga-aastaste lepingute 
ettevalmistamine, läbirääkimine ja lepingute 
täitmise jälgimine, arvestuse pidamine 
osakonnas sõlmitud lepingute ja 
eelarvevahendite kasutamise kohta; 

osakonna lepingud on õiguspärased, õigeaegselt ette 
valmistatud, lepingu nõuetekohasele täitmisele on 
hinnang antud, vajaduse korral on rakendatud 
õiguskaitsevahendeid, lepingute ja eelarvekasutuse 
kohta on ajakohane ülevaade; 

3. Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu asjade 
koordineerimine ning horisontaalsetes EL-i 
küsimustes osakonna arvamuse kujundamine 
ja EL-i otsustusprotsessis osalemine; 

EL-i ja EN-i asjades on osakonna seisukohad 
kujundatud ja õigeaegselt esitatud, osakonnas 
menetluses olevate EL-i algatuste kohta on ajakohane 
ülevaade; 

4. ministeeriumi esindamine Euroopa Nõukogu 
õigusalase koostöö komitees (European 
Committee on Legal Co-operation, CDCJ); 

komitee töös on regulaarselt osaletud, komiteele on 
asjaosalistega koostöös koostatud ja õigeaegselt 
esitatud ministeeriumi seisukohad jm dokumendid;  

5. asekantsleri toetamine Vabariigi Valitsuse 
istungile ja valitsuskabineti nõupidamisele 
esitatud materjalide ning eelnõude 
infosüsteemi kooskõlastamisele esitatud 
eelnõude osas; 

Vabariigi Valitsuse istungile ja valitsuskabineti 
nõupidamisele esitatud materjalide ning eelnõude 
infosüsteemi kooskõlastamisele esitatud eelnõude kohta 
on asekantslerile regulaarselt antud asjatundlik 
arvamus; 
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6. asekantsleri toetamine osakonna töö 
koordineerimisel, ennekõike osakonna 
tööplaani, Vabariigi Valitsuse 
tegevusprogrammi, Justiitsministeeriumi 
programmi ja teiste ministeeriumide 
strateegiliste dokumentide osas 

osakonna tööplaan, Vabariigi Valitsuse 
tegevusprogrammi osakonna osa, Justiitsministeeriumi 
programmi osakonna osa ja seisukohad teiste 
ministeeriumide strateegiliste dokumentide kohta on 
õigeaegselt koostatud; 

7. vajaduse korral õigusanalüüside koostamine, 
osakonna esindamine töörühmades ning 
asekantsleri nõustamine osakonna 
vastutusvaldkonda kuuluvates küsimustes; 

vajaduse korral on koostatud asjatundlikud 
õigusanalüüsid, töörühmades on esindatud talitustega 
koostöös õigeaegselt kujundatud ja ministeeriumi 
huvisid arvestavad seisukohad ning asekantslerile on 
antud asjakohast nõu osakonna vastutusvaldkonda 
kuuluvates küsimustes; 

8. asekantsleri korraldusel ühekordsete 
teenistusülesannete täitmine. 

asekantsleri antud korraldused on õigeaegselt ja 
korrektselt täidetud. 

 

Tegevuse 
kooskõlastamine ja 
koostöö 

1. nõunik kooskõlastab oma tegevuse vahetu juhiga, vajaduse korral osakonna 
teiste teenistujatega; 

2. nõunik teeb koostööd kõigi Justiitsministeeriumi ning valitsemisala 
teenistujatega; 

3. nõunik teeb koostööd teiste ministeeriumide, EL-i institutsioonide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega. 

 

Ametniku õigused, kohustused ja vastutus tulenevad avaliku teenistuse seadusest ja muudest õigusaktidest. 

 

Ametnik: 

 
     allkiri/ kuupäev                            


