JM 2018. a tööplaan

Õiguspoliitika osakond (ÕPO)
• Valitsemis- ja halduskorralduse eelnõu,
märts ja aprill
Vastutustundetu ettevõtluse vastased • Riigikaitse õiguse VTK, juuni
meetmete eelnõu, okt
• Ühinguõiguse kontseptsioon, aug
Konkurentsivõime raport, jooksvalt
• Maksejõuetuse eelnõu, aug ja dets
Üüriõiguse uuendused eelnõu, nov
• Andmekaitseõigus rakendunud, veebr
• „Tühja kasseti“ eelnõu, dets
Kohtumenetluse tõhustamise
analüüs, mai
• E-õigusloome keskkonna
hankedokumentatsioon, dets
Uued õiguspoliitika põhialused
• EL kaubamärgi reform ja PA
aastani 2030, mai
ümberkorraldused, okt
Elatismiinimumi eelnõu, sept
• Riigiõiguse instituut
Põhiseadusliku järelevalvemenetluse • Vangide suhtluse jälgimise
põhiseaduslike piiride analüüs (koos
muutmine, veebr
KPO-ga), okt
Osanike register, dets
• ATS

• Põhiseaduse analüüsi raport, dets

Jooksvalt:

•

• EL töögrupid (autori-, lepingu-,
ühingu- ja konkurentsiõigus)

•
•
•
•
•
•
•

• Ajakiri õiguskeel, õiguskeele päev
ja õigusteadlaste päev
• Era ja avaliku õiguse artiklid,
analüüsid ja koolitus

Kriminaalpoliitika osakond (KPO)
• Menetletud eelnõud – OKK VVS-sse (jaan), sideandmed VTK kk-le (märts), KrMS revisjon kk-le (märts),
väärteotrahvid VV-sse (jaan), VangS VTK kk-le(märts), KES VTK kk-le (veebr)
• Alaealiste kohtlemismudel:
• Seadusemuudatused rakendatud (jooksvalt)
• MDFT püsirahastus tegevuskavale tagatud (RES protsessis)

• Sõltuvusravi korraldus muutunud ja retsidiivsus vähenenud (RES protsessis rahastus)
• Mõtestatud tegevustega hõivatute arv vanglas kasvab ja alternatiivsete karistustega isikute osakaal
suureneb
• SIM-JUM ametnike roteerumise piloot (II poolaasta)
• Uute (välis)rahastus projektide ettevalmistus (aprill)
• Uued kriminaalpoliitika arengusuunad (okt) ja seonduv aruandlusmudel
• IKT – EKEI ühendatud e-toimikuga (jaan), PRIS1 tehtud (juuni) ja PRIS 2 alustatud, KARR info õige (dets),
koostöö SIMiga toimib (jooksvalt)
• Prokuratuuri ja EKEI soorituskokkulepped

Vanglate osakond (VO)
Arendusprojektid
• Alternatiivid kinnipeetavate mõtestatud hõivatuse suurendamiseks, arengustrateegia arutelu käigus
• „Jalavõrude“ hange läbi viidud ja rakendatud, leping sõlmitud juunis
• Valikud vangalameditsiini paremaks korraldamiseks (kabineti materjal), märts
• Tartu Vangla narkorehabilitatsiooniüksuse laiendamine 80 koha võrra, nov
• Raskete seksuaalkurjategijate rehabilitatsiooniprogrammi juurutamine, dets
Teenistusvalved
• Vangla töö kinnipeetavate usuvabaduse tagamisel, märts
• Kriminaalhooldusaluste maksupettustele reageerimine kriminaalhooldusametnike poolt, sept
• Kriisireguleerimine, dets
• K-raha, dets

Justiitshalduspoliitika osakond (JPO)
• Kohtute innovaatiline arengukava (sh kvaliteedi kriteeriumid), juuli
• Kohtute tugiteenuste tsentraliseerimine
• Uus kohtuhaldusmudel
• Robotkohtunik (sõltub välisrahastusest)

• Digimenetlus kõikides kohtutes – loamenetlus, maksuasjad (haldus), väärteomenetluse täitmisasjad, isikute kinnisesse
asutusse paigutamine, registrite ja maksekäsu asjad, prokuratuuri peale tehtud kaebused, dets
• Kogu tsiviil-, haldus-, väärteomenetlus digitaalseks 2019 lõpuks
• Äriregistri ja ettevõtja portaali arenduste visioon, arhitektuur ja jätkusuutlik rahastamismudeli valikud, juuli
• Täiturite erinevate mudelite VTK (juuli) ja II-pa eelnõu, dets
• Saatkondade kaudu digitõestamine eelnõu, juuli
• Riigiõigusabi „hankemudeli“ VTK, juuli
• 1918-1940 RT kättesaadavaks veebis, dets
• Maksejõuetuse andmestiku kättesaadavaks tegemine, juuli
• Kohtuistungite helisalvestamine ja salvestiste stenografeerimise tarkvara väljatöötamise analüüs, I pa
• Rahvakohtunike tasumääruse muutmine, märts
• Tallinna Kohtumaja kolimine (Lubja 4), märts-aprill, juuli-august

Eelarve- ja strateegiatalitus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JUM valitsemisala RES/RE protsess on läbi viidud, dets
Justiitsministeeriumi eelarve esitatud kinnitamiseks detsembris, dets
Hinnang raamatupidamisele ja eelarve täitmisele märkusteta, aug
Tegevuspõhise eelarve kulumudel on olemas, dets
Regulaarne finants- ja juhtimisaruandlus on olemas, sept
Eelarve koostamise ja kasutamise kord kehtestatud, mai
Eelarve kasutamine on planeeritud ja efektiivne, veebr
Eraldiste ja tegevustoetuste jaotamise kord loodud, juuni
Kriisireguleerimise korralduse visioon, okt
EMI ja ERAFi tegevustoetuste juhtimine, dets
Memoriaali ehitamine, aug

Arendus- ja personalitalitus
• Jooksev personaliaruandlus (sh igakuine ja aastaaruandlus veebr)
• Rahulolu-uuring ja palgaanalüüsid, dets
• Juhtide arendamise raamistik on välja töötatud (sh keskastmejuhtide
kompetentsimudel uuendatud, 360 hindamine läbi viidud, hindamine
on osa arenguvestlustest), nov
• Koolitus, spordi toetamine (jooksvalt) laste jõulupidu (nov)

Infotehnoloogia ja andmeturbe talitus
• EL üleseks andmevahetuseks tehnilised lahendused loodud ja õiguslik alus
loodud, e-Justice 2019-2023 strateegia ja tegevuskava arutelud (dets)
• RS kaitse üksus loodud (sept), huntide hooldus/vahetus (veebr), loodud
telefoni side salajasel tasemel (dets)
• RS kaitse õppused (JUMEX, CMX – NATO õppus) (juuli)
• Kõrge turbeastmega infosüsteemides töödeldavate isikuandmete
õiguspärasuse kontroll (eRT, ET (KRMR), MKMIS, ÄR, KIS, KRIS, LaevaKR, EKEI
Eriarst, KARR, LIISA/HAMMAS) ja andmekaitse määruse raames andmekaitse
ametniku ülesannete rakendamine (dets)
• Õigusmõistmisele elektroonilise juurdepääsu loomine EL-is (dets)
• IT-abi kolimine Ida-Virumaale (ruumid valmis I pa, RIK võtab ca 4 in aastas
tööle)

Avalike suhete talitus
• Meediatooted:
• Station, BNS, VM, meediakajastuse analüüs
• Vanglaekspress
• Sotsiaalmeediakanalite korrastamine ja jälgitavuse tõstmine

• Esindus- ja motivatsiooniüritused:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JM 100 aastapäev (nov)
Tallinna Vangla avamine (dets)
Parim Valvur, Vanglateenistus 99 (jaan)
Memoriaali avamine koostöös EMIga (aug)
Kodanikujulguse aumärk (nov)
Töötada välja uus esindus- ja siseürituste „kontseptsioon“ (dets)
Aastapäevad ja kingitused
EV 100 kingitused – 1918-1940 RT, Riigiõiguse Instituut jne
Õigusriik 100 kontsertaktus ja tunnustamine (veebr)
Õigusriigi taastamisse ja vabaduse eest võidelnute autasustamine (aug)
Ühiskonnaõpetuse raames esseekonkursi ja „noorte rahvakogu“ läbiviimine
Riigiõiguste Instituudi loomise kommunikatsioon

Siseauditiosakond
Korraldatud on vähemalt neli lisandväärtust, kindlust- ja/või nõuandvat tööd
Kiireloomulistes üksikküsimustes juhtkonnale nõuandvate tööde teostamine
Siseauditiosakonna väline hindamine teostatud
Koondhinnang JM ja tema valitsemisala sisekontrollisüsteemide rakendamise
ja selle tulemuslikkuse kohta on koostatud
• Pädeva asutuse ja kontrollija roll HDR-s on täidetud
• Varasemates auditites tehtud soovituste seire on jooksvalt teostatud
• Muud õigusaktides pandud ülesanded täidetud

•
•
•
•

