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AMETIJUHEND (KSVJUM01402, KSVJUM01407) 

 
I ÜLDSÄTTED 

1.1. Struktuuriüksus: EESTI VABARIIGI ALALINE ESINDUS  
EUROOPA LIIDU JUURES 

1.2. Teenistuskoht: nõunik justiitsküsimustes 
erialadiplomaat 

1.3. Lähetajaministeerium: Justiitsministeerium (JM) 
1.4. Tegevusvaldkond: tsiviilõigus, ühinguõigus, intellektuaalse omandi õigus, e-

õiguskeskkond, horisontaalsed justiitsküsimused, parem 
õigusloome 

1.5. Teenistusülesannete ja 
korralduste saamine: 

erialaküsimustes JMi juhtkonnalt;  
välispoliitilistes ja esinduse töökorralduslikes küsimustes 
esinduse juhilt 

1.6. Allub: välispoliitilistes ja esinduse töökorralduslikes küsimustes: 
vahetult esinduse juhile;  
erialaküsimustes: JMi asekantslerile (õiguspoliitika)  

1.7. Ametisse nimetab ja 
vabastab: 

Välisministeeriumi (VM) kantsler JMi  
kantsleri ettepanekul ja justiitsministri teadmisel 

1.8. Kes asendab: nõunik justiitsküsimustes 
1.9. Keda asendab: nõunikku justiitsküsimustes 
 

II TEENISTUSKOHA EESMÄRK 
Oma valdkonnas EL otsustusprotsessis Eesti Vabariigi seisukohtade kujundamises, esitamises ja 
kaitsmisel osalemine.  
 

III-IV TEENISTUSÜLESANDED JA SOOVITUD TULEMUSED 
3. Ülesanded 4. Tulemused ja kvaliteedi kriteeriumid 
3.1. Korraldab ja osaleb oma valdkonnas Eesti 
Vabariigi esindamises EL institutsioonides, 
suhtleb sel eesmärgil EL institutsioonide, 
liikmesriikide esindajate ja teiste 
rahvusvaheliste organisatsioonide ametnikega. 

4.1. Tagatud on Eesti seisukohtade 
kaitsmiseks vajalik ettevalmistustöö EL 
institutsioonides, rahvusvahelistes 
organisatsioonides ning otsustusprotsessis 
osalemiseks vajaliku teabe tähtaegne ning 
täpne esitamine. 

3.2. Jälgib ja analüüsib pidevalt oma 
valdkonna EL õigusaktide eelnõude olukorda 
ja arenguid ning EL institutsioonide ja teiste 
liikmesriikide sellealast tegevust. Osaleb 
läbirääkimiste strateegiate kujundamises Eesti 
mõju suurendamiseks EL otsustusprotsessis.  

4.2. On kursis oma tegevusvaldkonna 
arengutega. Tegevusvaldkonda puudutav 
teave ja aruandlus on täpselt ning tähtaegselt 
esitatud. Tagatud on EL otsustusprotsessis 
osalevate ametnike ning ministeeriumi 
juhtkonna jooksev nõustamine EL suunalise 
poliitika kujundamisel. JMi juhtkond ja 
teenistujad, Riigikantselei EL sekretariaadi 
teenistujad ja esinduse juhtkond on kursis 
nende tegevusvaldkonda puudutavate 
küsimuste arengutega ELis.  

3.3. Koostab ja vahendab oma valdkonda 
puudutavaid analüüse, aruandeid, jutupunkte 
ja seisukohti.  

4.3. Analüüsid, aruanded, jutupunktid ja 
seisukohad on nõuetekohaselt koostatud ja 
õigeaegselt esitatud.  

3.4. Osaleb (asendades vajadusel 4.4. Eesti on vastavatel kohtumistel esindatud. 
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ministeeriumi eksperte) oma valdkonda 
puudutavate EL institutsioonide valdkondlike 
töögruppide töös ja tagab nendes Eesti 
seisukohtade esitamise ja kaitsmise vastavalt 
koostatud instruktsioonidele. Hangib ja 
edastab õigeaegselt materjale ja vajalikku 
informatsiooni. Osaleb tegevusvaldkonnas 
toimuvatel kohtumistel, seminaridel, 
konverentsidel ja teistel sarnastel üritustel 
ning vahendab informatsiooni osalemise 
kohta.  

Tagatud on Eesti seisukohtade veenev 
esitamine ja kaitsmine vastavalt saadud 
instruktsioonidele. Tegevusvaldkonda 
puudutav teave ja aruandlus on täpselt ning 
tähtaegselt esitatud.  

3.5. Osaleb vastavalt vajadusele Coreperi ja 
EL Ministrite Nõukogu töös.  

4.5. Vajalikel kohtumistel on osaletud. Eesti 
seisukohad on veenvad, nõuetekohaselt 
koostatud ja õigeaegselt edastatud. 
Tegevusvaldkonda puudutav teave ja 
aruandlus on täpselt ning tähtaegselt esitatud. 

3.6. Suhtleb ELi juurde akrediteeritud 
diplomaatide, Nõukogu sekretariaadi ja 
Euroopa Komisjoni ametnike, Euroopa 
Parlamendi liikmete ja ametnikega ning 
sidusrühmadega.  

4.6. Vajalikud kontaktid on olemas, tagatud 
on kontaktide järjepidevus ja hea 
suhtluskeskkond. Tagatud on võimalus 
kasutada Eesti seisukohtade kujundamisel 
laiapõhjalisi teadmisi otsuste mõjust 
erinevatele liikmesriikidele ja sidusrühmadele. 

3.7. Nõustab JMi, alalise esinduse ja 
Riigikantselei EL sekretariaadi teenistujaid 
oma tegevusvaldkonda puudutavates 
küsimustes.  

4.7. Tagatud on EL otsustusprotsessis 
osalevate ministrite ja ametnike jooksev 
nõustamine seisukohtade formuleerimise ja 
kaitsmise osas. 

3.8. Vahendab JMi poolt esitatud 
instruktsioone ja teisi juhendmaterjale 
esinduse juhile ning teistele esinduse 
töötajatele vastavalt oma pädevusele.  

4.8. Tagatud on Eesti seisukohtade tõhus 
esitamine ja kaitsmine vastavalt saadud 
instruktsioonidele. 

3.9. Kogub ja vahendab valdkondlike EL 
programmidega seonduvat informatsiooni 
ning vajadusel aitab koordineerida Eesti 
valdkondlikke koostöö- ja/või välisabiprojekte 
ning vahendab sellealast teavet.  

4.9. Saadud ülesanded on täidetud õigeaegselt 
ning korrektselt või on teavitatud nende 
täitmise takistustest ja tehtud ettepanekud 
takistuste kõrvaldamiseks.  

3.10. Täidab JM juhtkonna ja esinduse juhi 
korraldusel muid töökoha tegevusvaldkonnast 
tulenevaid ühekordseid ülesandeid.  

4.10. Ülesanded ja korraldused on täidetud 
täpselt, õigeaegselt ja vastavalt juhistele.  

 
V ÕIGUSED 

Teenistujal on õigus:  
5.1. teha ettepanekuid oma tegevusvaldkonnas seisukohtade kujundamiseks ja veenvaks 
esitamiseks; 
5.2. saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni, töövahendeid ning tehnilist abi 
nende kasutamisel;  
5.3. teha ettepanekuid esile kerkinud probleemide lahendamiseks ning asjatundjate kaasamiseks 
oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamisel; 
5.4. teha ettepanekuid oma tegevusvaldkonnas töö paremaks korraldamiseks; 
5.5. teha ettepanekuid teenistusülesannete täitmiseks vajaliku kirjanduse tellimiseks ja 
ostmiseks; 
5.6. saada vastavalt vajadusele ja võimalusele täiendkoolitust;  
5.7. täita teenistusülesandeid väljaspool püsitöökohta. 
 

VI VASTUTUS 
Teenistuja vastutab:  
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6.1. töö nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest;  
6.2. töö käigus esitatud andmete ja seisukohtade õigsuse ning seadustele vastavuse eest;  
6.3. teenistusülesannete täitmise tõttu teatavaks saanud juurdepääsupiiranguga teabe saladuses 
hoidmise eest, lähtudes vastavatest õigusaktidest ning JMi ja VMi normdokumentidest;  
6.4. oma kvalifikatsiooni tõstmise eest;  
6.5. teenistusülesannete täitmiseks antud riigi vara heaperemeheliku kasutamise eest;  
6.6. diplomaatilise passi õiguspärase kasutamise eest.  
 

VII NÕUDED 
7.1. Haridusnõuded: 
kõrgharidus (soovitavalt õigusalane). 
7.2. Kogemustele ja teadmistele esitatavad nõuded: 
töökogemus vähemalt 2 aastat ametikohal, millel on nõutav kõrgharidus ning põhjalikud 
teadmised EL otsustusprotsessist ja tegevusvaldkonnast.  
7.3. Keeleoskusnõuded: 
7.3.1. eesti keele oskus tasemel 8/C1 (vilunud keelekasutaja); 
7.3.2. inglise keele oskus tasemel 7/B2 (edasijõudnud keelekasutaja); 
7.3.3. teise võõrkeele oskus tasemel 4/A2 (hea esmane keeleoskus). 
7.4. Pädevusnõuded (Välisministeeriumis diplomaadile kehtestatud pädevusnõuete kohaselt): 
7.4.1. asjatundlikkus: oma tegevusvaldkonna tundmine ja arendamine; 
7.4.2. töö planeerimise ja tulemuste saavutamise oskus: vastutus oma tööeesmärkide 
saavutamise eest; 
7.4.3. koostööoskus: koostöö väärtustamine ja panustamine ühiste eesmärkide saavutamisse; 
7.4.4. enesejuhtimise ja –arendamise oskus: pühendumus, tahe ennast arendada, teadlikkus enda 
tugevustest ja nõrkustest. 
7.5. Arvutikasutusnõuded: 
teenistusülesannete täitmiseks vajaliku kontoritarkvara ja infosüsteemide kasutusoskus. 
7.6. Muud nõuded: 
7.6.1. riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud institutsioonid), õigussüsteemi, kodanike 
õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate 
õigusaktide tundmine; teadmiste omamine Eesti riikluse ajaloost, rahvusvahelise õiguse 
põhimõistetest; 
7.6.2. JMi valitsemisala ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine; 
7.6.3. põhjalikud teadmised EL institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ning 
õigussüsteemist, õigusallikatest ja nende rakendamisest; EL otsustusprotsessi, sh Eesti 
seisukohtade kujundamise protsessi tundmine. 
 

VIII AMETIJUHENDI MUUTMINE 
Ametijuhend vaadatakse läbi vajaduse järgi. Seda võib muuta teenistuja nõusolekuta, kui ei 
muutu teenistusülesanded, nende täitmiseks kehtestatud nõuded, tööaja korraldus ja põhipalk 
ning oluliselt ei suurene teenistusülesannete maht. 
 
Nimi, allkiri, kuupäev 
 
Allkirjastatud digitaalselt 
 
 
 
 


