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Õigusemõistmine:

• Kohtuarendus II etapp (10/21) – ÕPO

• Kohtuarendus III etapp (kohtumenetluse avalikkus) 
(11/21) – ÕPO, KPO

• Kohtute tugiteenuste tsentraliseerimine (12/21) 

• Paberivaba kohtumenetlus (kriminaal, tsiviil ja 
haldus) (12/21) – ÕPO, KPO 

o Andmepõhine kohtupidamine I etapp (12/21) –
KPO 

JPO

Kohtulikud registrid:

• Ettevõtjaportaali projekt, sh tegevusalade
andmestiku koondamine; sündmusteenused
(03/21; 12/21; 8.1; 8.4) – MKM, RaM, ÕPO

• ÄR aruandlusdistsipliin (12/21) – ÕPO

• Laevakinnistusraamatu arendus (eelnõu
12/21; arendused 22) – ÕPO

• Kinnistusraamatu uus platvorm (lõplikult
10/22)

Õigusteenused:

• Riigi toetatav õigusnõustamine, sh konkurss (04/21; 8.35)

• Notariaadi jätkusuutlikkuse abinõud (kontseptsioon)
(05/21)

• RIS omanikurolli ülevõtmine, sh RÕA tasu väljamaksmise 
mudeli muudatused (RIS 07/21, väljamaksed 10/22) 

• Inimeste õigusalase teadlikkuse suurendamise analüüs ja 
ettepanekud (10/21; 8.27)

• Mitteadvokaadist kohtus lepingulise esindajate kvaliteedi 
parandamise meetmed (12/21; 8.35)

• Riigi õigusvõrk (12/21) 

• Täitmisregister (arendus valmis 01/23, Live 01/24) 

• Kasutajasõbralik Riigi Teataja (10/21)

Horisontaalsed õigusteenused:

• Keskse tõlkemälu ja masintõlke keskkonna lähteülesanne
(06/21) 

• Keskne kättetoimetamiskeskkond (11/21) – ÕPO

Konkurentsiamet

• Konkurentsiameti rahastusmudel (eelnõu) (06/21; 8.33) -
ÕPO



ÕPO
EL-i õiguse ülevõtmine/rakendamine:
• Konkurentsijärelevalve menetlus (ECN+) (12/21; 

3.24) – KPO, JPO 

• Avaandmed ja andmekogud (PSI) (05/21; 8.8) –
JPO 

• Autoriõigused digitaalselt ühtsel turul (06/21) 

• Ringhäälinguorganisatsioonide veebiülekanded, 
televisiooni- ja raadiosaadete taasedastus (06/21) 

• Digisisu üleandmise ja digiteenuste osutamise 
lepingud (07/21)

• Kaupade müügilepingute uuendamine (07/21)

• Digitaalsed vahendid ja menetlused 
äriühinguõiguses (08/21) – JPO

• Tarbija õiguste uuendamine (11/21) – MKM 

• Saneerimise ja maksejõuetuse muudatused 
(võetakse üle maksejõuetusõiguse revisjoniga) 
(07/22)

• Tõendite kogumise määruse rakendamine (07/22)

• Tsiviilasjades dokumentide kättetoimetamise 
määruse rakendamine (07/22)

• Abielu- ja vanemliku vastutuse asjades 
kohtualluvuse ja tunnustamise, täitmise määruse 
rakendamine (08/22)

• Tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmine (12/22)

• Ühingute piiriülene mobiilsus (01/23) – JPO 

EL-i algatused:
• Maksejõuetuse avalik konsultatsioon (03/21)

• Nõuete loovutamise määrus

• Digitaalsete turgude määrus (DMA) – MKM

• Krediiditagatise kohtuvälise kiirendatud täitmise 
direktiiv – RaM

• EL-i ombudsmani statuut

• Euroopa Parlamendi uurimisõiguse määrus



ÕPO
EL-i algatused (plaanis):
• Tehisintellekti õigusraamistik (plaanis II kv – VV 

seisukohad 06/21; 8.8)

• Äriühingute kestliku juhtimise algatus (plaanis II 
kv)

• Tarbijakrediidi direktiivi ja finantsteenuste
kaugturustuse direktiivi ülevaatamise algatus 
(plaanis II kv)

• Konkurentsiõiguse eri algatused (plaanis II kv)

• Andmebaaside direktiivi ülevaatamise algatus 
(plaanis III kv)

• Euroopa tasandi erakondade ja sihtasutuste
määruse muutmise ettepanek (plaanis III kv)

• Poliitilise reklaami läbipaistvuse algatus (plaanis 
III kv)

• Euroopa Parlamendi valimiste põhimõtted 
(plaanis III-IV kv)

• Tehisintellekti ja tsiviilvastutust käsitleva 
määruse ettepanek (IV kv)

• Kohalikel valimistel hääletamise ja 
kandideerimise direktiivi muutmise ettepanek 
(plaanis IV kv)

• Euroopa Parlamendi valimistel hääletamise ja 
kandideerimise direktiivi muutmise ettepanek 
(plaanis IV kv)

• Ühenduse disainilahenduste õigusraamistiku 
uuendamise algatus (plaanis IV kv)

• Mittepõllumajanduslike geograafiliste tähiste 
algatus (plaanis IV kv)

Rahv.org-de algatused:
• UNESCO tehisintellekti eetika soovitus

• CAHAI tehisintellekti algatused



Väljatöötamiskavatsused:
• Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse 

rakendusprobleemid (03/21) – JPO

• Avaliku teenistuse rakendusprobleemid, sh 
konkursid (06/21) – RaM

• Riigivastutus õigusemõistmisega tekitatud kahju 
eest (06/21)  – JPO

• Erakonnaseaduse muutmine (09/21, 8.25)

• Tööstusomandi litsentsimine, pantimine ja 
registrikanded (12/21)

• Ühisvara probleemid, sh pärimismenetluses 
(12/21) – JPO

• Haldusmenetlus ja distsiplinaarmenetlus vanglas 
(12/21) – VO, KPO

Eelnõud:
• Riigikaitseseadus (riigikaitseõiguse revisjon) 

(Riigikogus) ja rakendusaktid – KaM, SiM

• Täitmise aegumistähtajad (Riigikogus) – JPO 

• Tühja kasseti tasu määrad (02/21)

• Riigisaladuse ja salastatud välisteabe muudatused 
(04/21) – KaM, SiM

• Isikuandmete kaitse vanglas (05/21) – VO 

• Füüsilise isiku maksejõuetuse seadus 
(maksejõuetusõiguse revisjon) (05/21; 3.24) – JPO

• Patendiameti e-menetlus (leiutised, geograafilised 
tähised) (07/21)

• Suhtlusõiguse kitsaskohad (08/21) – SoM

• Perekonnaseaduse muutmine (miinimumelatis) 
(09/21; 5.14) – JPO, SoM

• Äriregistri seadus (ühinguõiguse revisjon I) (09/21; 
3.24) – JPO 

• Äriseadustiku muutmine, sh vähemusosanike kaitse 
(ühinguõiguse revisjon II) (09/21) – JPO 

• Apellatsioonmenetluse kiirendamine 
tsiviilkohtumenetluses (10/21) – JPO 

• Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine (10/21; 8.27) –
Riigikantselei

• Haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste 
muutmine (tehisintellekti avalikus halduses 
kasutamine) (10/21; 8.8)

• Haldustrahvimenetlus (üldosa) (12/21) – KPO 

• Riigisaladuse kaitse kord (12/21) – KaM, SiM, VäM

ÕPO



• Analüüs teoste koopiate tegemise kohta 
haridusasutustes* (12/21)

• Teabe asutusesiseseks kasutamiseks määramise 
aluste ja tähtaegade analüüs ja ettepanekud (12/21)

• Analüüs lobistide registri loomiseks (03/22) – KPO 

Projektid:
• Õiguspoliitika valdkonna teadustööde konkurss 

(10/21)

• EL-i Põhiõiguste Harta konverents (11/21)

• Koosloome keskkonna loomine (12/21; 8.26)

• Ülevaade õigusloomepoliitika põhialuste aastani
2030 täitmisest (12/21; 8.32)

• Õigusloomejuristide konverents (12/21)

• Õiguskeele päev (12/21)

• Õigusloomejuristide kesksed koolitused (12/21)

• Ajakiri „Õiguskeel“ (12/21)

ÕPO
Analüüsid/ettepanekud:
• Tsiviilõiguslike lähenemiskeeldude analüüs* 

(tellitud 2020) (02/21) 

• Andmekaitse võimekuse tagamine ja riigi poolt
isikuandmete vastutustundlik töötlemine (04/21; 
8.1)

• Patendiameti rahastamise süsteemi analüüs ja 
ettepanekud (06/21)

• Andmete kogumise ja andmekogudega seotud 
sisuliste ning õiguslike küsimuste lahendamine 
(sh andmelaod, masspäringud) (11/21; 8.12) –
JPO, KPO, VO

• Andmekaitse eriseaduste analüüsi 
jätkutegevused (11/21)

• Kollektiivhagide rakendamise analüüs* (direktiivi 
ülevõtmiseks) (12/21) 

• Autoriõiguse komisjoni muutmise analüüs ja 
ettepanekud (12/21)

* Väljast tellitav



• Perelepitusteenus (10/21; 5.17) – SoM

• Kinnisasja ruumilise ulatuse reeglite täpsustamine 
(12/21; 3.24) – KeM

• Nõusolekuteenus (12/21; 8.4) – MKM 

• Õigushariduse areng (12/21) – Riigikohus, TÜ

• Välisinvesteeringute usaldusväärsus (01/22; 3.33) –
MKM

• Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmine 
(02/22; 7.13) – RaM

Andmekaitse Inspektsioon, Patendiamet
• Patendiameti kujundamine intellektuaalse omandi 

kompetentsikeskuseks 

• AKI pöördumiste veebiteenus (09/21) 

• PA uus turvaline lahendus
o Kasulike mudelite avalik päringusüsteem (12/21)
o Patentide otsingusüsteem (12/21)

• Patendiameti leiutiste ja menetluste infosüsteemi I 
etapp (2021–23) 

• Patendiameti iseteenindusportaal, sh analüüs ja 
prototüüp (2021–22) 

ÕPO
Koostööprojektid

• Eesti seisukohad digiteenuste määruse kohta (03/21; 
6.11) – MKM

• Nutitelefonist toimiva e-valimiste turvalise 
lahenduse ettepanekud (05/21; 8.4) – MKM

• Tühjenevate korterelamute probleemi lahendamine 
(06/22; 7.12) – RaM

• Turvategevuse seaduse eelnõu (06/21; 8.13) – SiM

• Analüüs ja ettepanekud SA-de ja MTÜ-de 
aruandluskohustuse ja läbipaistvuse suurendamise
kohta (08/21; 8.25) – SiM

• Kriisideks valmisoleku seaduse väljatöötamiskavatsus
ja eelnõu (06/21 ja 09/21; 6.20) – Riigikantselei

• Teadlaste ning ekspertide poliitikakujundamisse 
kaasamise põhimõtted (sh vajalikud õigusaktide 
muudatused) (09/21; 8.29) – Riigikantselei

• KOV-i korrakaitsepädevuse laiendamine (10/21; 
8.19) – SiM

• Pankrotimenetlusaegne elatisabi ja perehüvitiste 
saamise põhimõtted (10/21; 5.15)– SoM



KPO
EL menetlused:
• E-tõendite pakett (TA selgub)

• ELTL art 83 laiendamine selliselt, et see 
hõlmaks kõiki vaenukuritegude ja 
vaenukõne vorme (TA selgub)

EL ülevõtmine/rakendamine:
• Mittesularahaliste maksevahenditega

seotud pettuste ja võltsimise vastane
võitlus (04/21)

• KarS jt seaduste muutmine (Rassismi ja 
ksenofoobiaga võitlemise raamotsuse 
2008/913/JSK rikkumismenetluse 
lahendamiseks) (04/21; 8.13)

• KrMS muutmine (Euroopa 
vahistamismääruse raamotsuse 
2002/584/JSK rikkumismenetluse 
lahendamiseks) (07/21)

• Vilepuhujate kaitse (12/21; 8.23; 8.33)

• Karistusregistri analüüs seoses ECRIS 
(lõplikult 2023)



Eelnõud:

• Vangistusseaduse muudatused (10/21) – VO 

• Kohtuekspertiisiseadus (05/21)

• Seksuaalse enesemääramise eapiiri muutmine (06/21)

• Sideandmetele ligipääs kriminaalmenetluses (08/21)

• Korruptsioonivastane seadus (arstide toimingupiirang) 
(09/21) 

• KrMS revisjon I (06/21; 8.34)
o Rakendusaktid – sõltub eelnõu menetlemisest – JPO, 

VO, ÕPO

• KrMS revisjon II rahvusvaheline koostöö (10/21)

• Liiklusseadus jt eelnõu kooskõlastamisele (joobes juhi 
tervisetõendi ja juhtimisõiguse autom. peatumine) (11/21) –
MKM, SiM, SoM

• Üldmenetluse lihtsustamine (12/21)

• Lastega töötamise piirangu kontrolliks lastekaitseseaduse sätete 
täpsustamine, kasutajamugavate digilahenduste ning toetavate 
meetmete väljatöötamine (12/21; 8.33)

• GRETA soovitusest tuleneva IK koosseisu analüüs ja võimalik 
muudatus (10/21)

Väljatöötamiskavatsused:

• Kohtupsühhiaatria (09/21; 2.4) – ÕPO, JPO, SoM

Analüüsid/ettepanekud:
• Kriminaalstatistika analüüs, sh aastaraamat (02/21) 

• Analüüs lobistide registri loomiseks (03/22) – ÕPO 

Karistused 

• Õigusrikkujate vaimse tervise mobiilse sekkumise
võimaluste uuring (jätk 2019 a; lõplikult 11/21)*

• Analüüs ja ettepanekud taasühiskonnastamise meetmete
tõhustamise kohta (01/22; 8.33) – SAO, VO

• Sanktsiooni mõjude ja menetluse mõjude uuring:
karistuste mõistmise/karistussüsteemi tõhusus
(süüteoprotsessi läbikäinute taju-uuring, kuidas nad
karistust tajusid). (2022; 2021 eelhinnang)*

• Alternatiivkaristuste mõjusus vägivaldurite puhul (§ 121)
(11/21)

• Joobes juhtimise menetluspraktika muutmise vajadused
(11/21)

Vägivald

• Seksuaalkurjategijate uuringu jätkutegevused (11/21)
o Seksuaalkurjategijatele mõeldud MAPPA koostöömudeli praktika 

analüüs (10/21) 

• Probleemse seksuaalkäitumisega noorte mõjutamine
kriminaaljustiitssüsteemis, sh 1) hindamisvahendid
alaealiste ja noorte seksuaalhälbelise käitumise
hindamiseks ja 2) sekkumisprogrammid, kuhu noori
suunata. Sobiva sekkumise prototüüp Eestile (tähtaeg
2022)*

KPO

* Väljast tellitav



Analüüsid/ettepanekud jätk:

Vägivald

• Tapmiste, sh perevägivalla tapmiste põhjuste analüüs 
(04/21)

• Eakatevastane vägivald (riiklik statistika) (09/21)

• Vägivalda pealt näinud laste ohvritena käsitlemise 
regulatsiooni ja praktika analüüs (2021)* 

Noored

• Alaealised vanglast välja kontseptsioon: 1) noorte
kirjeldus; 2) alternatiivide analüüs ja uue teenuse
kirjeldus; 3) seaduse muutmise vajadus; 4) eelarve
vajadused-ESF; 5) mõju (09/21)

• Alaealiste õigusrikkujate muudatuste ja kasutajateekonna
mõju-uuring (jätk 2019 a; 04/21)*

• Alaealiste õigusrikkumiste leviku uuring (ISRD-4) (jätkub
2022)*

• Politsei noortele suunatud lühisekkumiste uuring (jätk
2019 a; 06/21)*

• Kui palju maksab alaealine õigusrikkuja: kulud, mida
riik/KOV teeb noortele, kes panevad toime õigusrikkumisi
(01/22)

KPO

* Väljast tellitav

Ohvrid

• Ohvrite kohtlemine kriminaalmenetluses: teenusdisain ( 2023)*

• Iga-aastane ohvriuuring (küsitlus elanikkonnas) (12/21)*

Strateegiline juhtimine ja poliitika 
koordineerimine
• Korruptsioonivastane tegevuskava VV-sse ja elluviimine 

(ülikoolide õppekavade tööriist; tudengid koolides) (02/21 & 
12/21; 8.24)

• GRECO hindamine, sh GRECO soovitused (03/21; 8.23)

• Vägivalla ennetamise kokkulepe ja tegevuskava (09/21; 8.33) –
SoM, SiM, HTM, KuM

• Inimkaubanduse vastane tegevuskava VEKO osana  (GRETA 
soovitus) (09/21)

• Istanbuli konventsiooni (GREVIO) hindamine (11/21)

• Taastava õiguse kontseptsiooni kooskõlastamine, rakendamine, 
kriminaaljustiitssüsteemi juhtrühma loomine ja vedamine
(06/21& 12/21)

• Alaealiste erikohtlemise koolitusprogrammi koordineerimine 
(Norra, pidev)

• „Valitsuse kuritegevusvastaste prioriteetide“ uuendamine 
(04/21; 8.33)

• Süüteomenetluse digitaliseerimise ühine tegevuskava SiM-JuM
(06/21; 8.34)



Teenused/projektid/ennetus:
Ennetus

• Alternatiivkaristuste osutamise toetamine: 
vägivalla kuritegudes süüdistatavatele, joobes 
juhtidele, narkosõltlastele (sõltlaste ravivajaduse 
hindamine alko- ja narkoprogrammid, uus 
biomarker ja programmid ja nende turundus krim-
justsüsteemis (06/21 & 12/21)

• Vägivallaennetuse ning kodanikujulguse 
auhindade andmine (08/21; 11/21)

• Omavalitsuste ametnike jt koolitamine (IK, korru, 
üldennetus) (pidev)

• Lapsesõbralik menetlus: õppevideod (02/21), 
keskkonna standardid, koolitusmaterjalid, laste 
seminarid (10/21)

• Ringist välja teenuse käivitamise koordineerimine
(Norra, 12/21)

• Perevägivalla ja vaimse tervise teemaline 
konverents koos SiM/SoM (05/21) 

• Valdkondade ülese ennetuse põhimõtted; SEN 
ümberkorraldamine ja ennetusnõukogu
toimumise korraldus (11/21; 2.5)

KPO
Teenuse osutamine

• Tugiteenuse osutamise tagamine ja hindamine 
(pidev)

• Tugiteenuse tööhõive suurendamise programm (?) 
(10/21)

• Tugiteenuse laiendamine noortele (hange) (09/21)

Projektid

• Justiitssüsteemi andme- ja analüüsikeskkond JAAK 
arendused – JPO (12/21) 

• ISPCAN kongressi ettevalmistamine (06/22)

• Norra (pidev)

• EK/SRSP (pidev)

• PRIS (pidev)

• KEIS2 (2024) 

• Karistusregister (2022)



Eelnõud:

• Vangistusseaduse muutmine (10/21)
o Vanglate funktsioonide tsentraliseerimine ja 

avaliku teenistuse eriliikide ühtlustamine

• Vanglaametnike Kaitseväe ülesannete 
täitmisele kaasamise rakendusaktid 
(sõltuvalt riigikaitsereformi seaduse 
jõustumisest)

VO

Analüüsid/ettepanekud:
• Rinnakaamerate kasutuselevõtu võimalus 

kriminaalhoolduses (09/21)

• Meditsiinivaldkonna üleandmine 
tsiviilmeditsiinile (12/21) – SoM

• Retsidiivsuse mõõtmise süsteemi arendamine –
noored/alaealised (12/21; 8.33) – KPO

• Mobiiltelefonil põhinevate lahenduste 
kasutamine kriminaalhoolduses (jätkub 2022) –
ÕPO, RIK

Projektid:
• Tartu ja Viru vangla arestimajade tegevuste

ülevõtmine (03/21)

• Kutsemeisterlikkuse võistlus vanglatele (07/21)

• Vanglateenistuse eetika- ja juhtimisseminar (07/21)

• Vanglate tugifunktsioonide tsentraliseerimine
(10/21)

• Vangide tööhõive suurendamine (AS Eesti 
Vanglatööstus jm) (12/21)

• C-hepatiidi diagnoosimine ja näidustuste korral ravi 
tagamine (sh rahastus) (12/21)

• Elektroonse järelevalve arendamine (12/21) – RIK

• Viru Vangla videosalvestuse tarkvara (12/21) – RKAS

• Ida-Viru riiklike tegevuskavade ja strateegiate 
kaastäitmine (jooksvalt)

• Psühholoogia õppeprogrammi uuendamine (jätkub
2022)

• Kinnipeetavate register (jätkub 2022) - RIK

• Vanglate liidestamine e-toimikuga (jätkub 2022) - RIK



• JuM pühendumusuuringu läbiviimine ja rakenduskava
kokkuleppimine (07/21)

• JuM väärtuste projekt (2021)

• Personaliprotsesside ülevaatamine (sh vajalike kordade ja põhimõtete
ajakohastamine) (12/21)

• JuM karjäärileht (välisveebis) ja väärtuspakkumise läbirääkimine (07/21)

• JuM haldusala juhtide järelkasvu programm (vähemalt 2 moodulit)
läbiviimine (12/21)

• Valitsemisala personalijuhtide kohtumised (igakuiselt) (12/21)

APT



• JuM kodulehe www.just.ee uuele platvormile üleviimine ja täies mahus sisuline 
uuendamine (vastavalt RIK ja RMIT ajakavale) (IV kv)

• Noorte suurem kaasamine (õigustudengite konkursid, koostöö Juriidiliste Toimetiste 
ja Harjutuskohtu Seltsiga, mälestusüritustel noorte kaasamine, koostöö jätkamine 
Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetuse Õpetajate Seltsiga, FB noortele suunatud kampaaniad) 
(pidev)

• Kohtute, prokuratuuri ja vanglateenistuse usaldusväärsuse uuringute tellimine ja 
analüüs koos valitsemisala kommunikatsioonijuhtidega (I kv)

• Valitsemisala kommunikatsiooniinimeste võrgustiku tugevdamine (ühine 
meediakalender, nõustamised, strateegilise kommunikatsiooni tugi) 

• Vanglateenistuse ajalooraamatu stipendiumikonkursi käivitamine, vanglate visuaalse 
identiteedi uuendamine, Vangla Ekspressi toimetuse kolleegiumi moodustamine, 
kõneisikute koolitus, Parima Valvuri ja vanglateenistuse aastapäeva gala.

• Sotsiaalmeedia ja sisekommunikatsiooni strateegia (IV kv)

AST

http://www.just.ee


JuM esindusüritused ja organisatsioonisisesed traditsioonid

• Parima valvuri tunnustamine ja vanglateenistuse aastapäev (koos) (kevad)

• Vabariigi aastapäeva tähistamine ühismajas (23.02)

• Märtsiküüditamise mälestuspäev (25.03)

• JuM töötajatele: Kontoriroti värskeõhumürgitus (aprill)

• Vägivallaennetuse autasude üleandmine koos presidendiga (mai) – KPO

• Leinapäev, juuniküüditamise 80. mälestuspäev (14.06)

• Suveseminar (suvi) – VO (seekord)

• Kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev (23.08)

• Ühishoone sünnipäev (28.08)

• Vabaduse tammepärja aumärkide üleandmine (31.08)

• Praktikantide tänuüritus (august) – APT

• Õigusemõistmise nädal (oktoobri esimene nädal)

• JuM aastapäeva pidulik vastuvõtt ja aasta projekti väljakuulutamine (12.11)

• Kodanikujulguse aumärkide üleandmine (november)

• Laste jõulupidu (detsember) – APT

• Aasta kolleegi tunnustamine (detsember) – APT

AST



• JM valitsemisala RES 2022-2025 protsess läbi viidud ja projekt
Rahandusministeeriumile edastatud (03/21)

• JM valitsemisala kulumudelite liidestamine kuluarvestuse infosüsteemis
SAS ning protsesside võimalik lihtsustamine (06/21)

• Ministeeriumi ja allasutuste järgmise aasta eelarved läbi räägitud ja
kinnitatud (12/21)

• Toimiv kontrollisüsteem ning aruandlus eelarve täitmise kohta olemas JM
valitsemisalas (12/2021)

• Eelarve koostamise ja kasutamise kord (12/21)

• Justiitsministeeriumi toetuste lepingud sõlmitud ja kasutamine jälgitud
(12/21)

• JM valitsemisala finantsjuhtide kohtumised (vähemalt kord kvartalis)
(12/21)

EST



ITAT 
Isikuandmete kaitse

• Järelevalved: 
o II kv: KARR – KPO, RIK; ET – KPO, RIK

o III kv: KIS – JPO, RIK; MKMKIS – JPO, RIK; eRT – JPO, RIK

o IV kv: KRIS – JPO, RIK; LaevaKRIS – JPO, RIK; ÄR –JPO, RIK

• 2020.a tuvastatud puuduste järelkontroll (+sisuosakonnad) ja dokumendiregistri pisteline kontroll

• Andmekaitse tingimuste ja andmetöötlusregistri uuendamine (II kv) – sisuosakonnad

• Haldusala andmekaitse koordinatsiooni käima lükkamine

• Logipoliitika uuendamine (II kv) – RIK

Infoturve

• Testide läbiviimine kord aastas – 2020 saavutatud taseme hoidmine (III kv) – RIK, APT, haldusala

• ISKE auditid M turbeastmega andmekogude osas – RIK, sisuosakonnad



• Vähemalt kolme kindlust- või nõuandva töö läbiviimine (lõpetamine), sh:
o Teenistuja kõrvaltegevuse menetlemise korraldus ministeeriumis ja tema valitsemisalas

(03/21)

o Kinnipeetavate vaimse tervise seisundi ja suitsiidikäitumise tuvastamine ja käsitlemine
vanglates (06/21)

o Riigipoolse menetlusabi andmise korraldus kohtutes (08/21)

• Ministeeriumi ja tema valitsemisala sisekontrollisüsteemide rakendamise ja selle
tulemuslikkuse kohta koondarvamuse andmine (05/21)

• Ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste nõustamine erinevates valitsemist,
riskide juhtimist ja kontrolliprotsesse käsitlevates valdkondades (12/21)

• Varasemate tööde käigus tehtud soovituste rakendamise seiramine (12/21)

• Ministeeriumi ja tema valitsemisala ametiisikute huvide deklaratsioonide
registrisse kandmine ja nende deklaratsioonide kontrollimine, ametiasutuste ja
ametiisikute nõustamine huvide deklareerimise ja HDR küsimustes (12/12)

SAO


