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          KINNITATUD 
Justiitsministeeriumi kantsleri 

18.06.2020 käskkirjaga nr 90-k 
käskkirjaga nr 90-k 

Lisa 1 
 

 

 AMETNIKU AMETIJUHEND  

 

Struktuuriüksuse nimetus kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talitus 

Ametikoht nõunik 

Tegevusvaldkond 1. karistusõiguse ja -menetluse (kriminaalmenetlus, väärteomenetlus) 
valdkond; 
2. täpsemad tööülesanded alavaldkondade lõikes lepitakse kokku iga-
aastase arenguvestluse käigus. 

Ametisse nimetab kantsler asekantsleri ettepanekul 

Vahetu juht karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja 

Alluvad puuduvad  

Teenistuja asendab karistusõiguse ja menetluse talituse juhatajat, nõunikku 

Teenistujat asendab karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja, nõunik 

Ametikoha põhieesmärk õigusloome karistusõiguse valdkonnas, kriminaalpoliitiliste otsuste õiguslik 
analüüs, haldusala asutuste (prokuratuur, EKEI) korralduse ja teenistuse 
õiguslike aspektide analüüs ning nende tegevuse korraldamine JM pädevuse 
piires, vangistusõiguse üldised küsimused. 

 

Nõuded ametniku 
haridusele, töökogemusele, 
teadmistele ja oskustele: 

1. riiklikult tunnustatud magistrikraad õiguse õppesuunal või sellele 
vastav kvalifikatsioon Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 
tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsioon; 

2. eesti keele oskus kõrgtasemel; 
3. inglise, saksa või prantsuse keele oskus kõrgtasemel, teise 

võõrkeele oskus suhtlustasandil; 
4. arvuti kasutamise oskus tööülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses; 
5. projektijuhtimise oskus (seaduseelnõude väljatöötamine, 

töörühmade juhtimine, koostöö haldusala asutustega); 
6. väga head teadmised seadusloome protsessist, karistusõigusest, 

kriminaal- ja väärteomenetlusest, kriminaalpoliitikast ja riigi- ning 
halduskorraldusest. 

7. iseseisvus töös, väga hea analüüsi ja tulemuste prognoosivõime; 
8. kohusetundlikkus ja sihikindlus; 
9. info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise ja 

tagasiside andmise oskus; 
10. oskus planeerida tööaega; 
11. hea suhtlemis-, eneseväljendusoskus kõnes ja kirjas; 
12. hea pingetaluvus ja meeskonnatööoskus; 
13. vastavus Justiitsministeeriumi teenistujate kompetentsimudelis 

määratletud ootustele. 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. õigusloome ning õigusaktide mõjude 
analüüsimine, arvamuste koostamine 
karistusõiguse, kriminaalmenetluse, 
väärteomenetluse ja karistuse täideviimise 
valdkondades; 

analüüsi tulemused on arvestatavad õigusloome 
kujundamisel, nõuetekohaselt ettevalmistatud 
eelnõud; 

2. ettepanekute tegemine õigusaktide 
väljatöötamise algatamiseks karistusõiguse ja -
menetluse valdkonnas, seaduste 
muutmisettepanekute kogumine erinevatelt 
osapooltelt, analüüsimine, seaduseelnõude 
ettevalmistamine; 

kogutud ja analüüsitud erinevate osapoolte 
muudatusettepanekud, nõuetekohaselt 
ettevalmistatud eelnõud; 

3. ministeeriumide seaduseelnõude 
väljatöötamise kavade ning seaduste ja 

põhjendatud arvamus; 
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Riigikogu otsuste eelnõude kooskõlastamiseks 
oma arvamuse esitamine; 

4. Riigikogus ja Vabariigi Valitsuse istungil 
läbivaatamisele tulevate materjalide kohta 
arvamuse andmine; 

põhjendatud arvamus; 

5. töö- ja ekspertgruppide töö koordineerimine 
karistusõiguse ja –menetluse valdkonnas ning 
vastavate lepingute ettevalmistamine, töö- ja 
ekspertgruppide töös osalemine; 

Justiitsministeeriumi seisukohtade ja huvide 
kaitsmine ning tagasiside andmine; 

6. ekspertabi ministeeriumi tugistruktuuridele ning 
teistele osakondadele karistusõiguse ja -
menetluse küsimustes; 

põhjendatud arvamus; 

7. Riigikogu komisjonides ja täiskogus esinemine; Justiitsministeeriumi ja Vabariigi Valitsuse 
seisukohtade esindamine ja põhjendamine; 

8. kodanike avaldustele ja kaebustele vastamine; põhjendatud vastus; 

9. justiitsministri nimel riigi kohtus esindamine 
prokuratuuri ja EKEI-iga seotud vaidlustes; 

põhjendatud arvamus ja huvide kaitsmine kohtus; 

10. Justiitsministeeriumi poolt korraldatavate 
karistusõiguse ja –menetluse valdkonda 
puudutavate konverentside ja muude ürituste 
ettevalmistamine; 

sisukas ja tehniliselt laabuv üritus; 

11. kriminaal-, väärteo- ja põhiseaduslikkuse 
järelevalve asjades Justiitsministeeriumi nimel 
Riigikohtule arvamuse andmine ning Euroopa 
Inimõiguste Kohtule ja Euroopa Kohtule Eesti 
seisukoha väljatöötamiseks 
Justiitsministeeriumi arvamuse andmine; 

põhjendatud arvamus; 

12. Justiitsministeeriumi esindamine 
karistusõiguse ja -menetluse küsimustes 
Euroopa Liidus ja muul rahvusvahelisel 
tasandil; 

Justiitsministeeriumi seisukohtade ja huvide 
kaitsmine ning tagasiside andmine; 

13. rahvusvaheliste lepingute ja õigusaktide 
analüüs, rahvusvaheliste lepingute sõlmimise 
ja konventsioonidega ühinemise 
ettevalmistamine, ettepanekute tegemine 
õigusaktide väljatöötamise algatamiseks 
karistusõiguse ja –menetluse valdkonnas, 
seaduseelnõude ettevalmistamine; 

analüüsi tulemused arvestatavad õigusloome 
kujundamisel, nõuetekohaselt ettevalmistatud 
eelnõud; 

14. talituse juhataja korraldusel ühekordsete 
ülesannete täitmine. 

korralduste õigeaegne ja korrektne täitmine. 

 

Tegevuse 
kooskõlastamine ja 
koostöö 

1. õigusaktide väljatöötamisel osapoolte kaasamine lähtudes õigusaktides sätestatud 
korrast; 
2. Justiitsministeeriumi sisene koostöö; 
3. koostöö teiste ministeeriumide, haldusala asutuste ja huvipooltega; 
4. koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega. 

 

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

 

Ametnik: 

 
       allkiri/ kuupäev                           


