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Õiguspoliitika osakond
Valmivad eelnõud:

• Lapse hooldus- ja suhtlusõigus (dets -
SOM, SKA)

• Maksejõuetuse revisjonist tulenevad 
eelnõud

• Ühinguõiguse revisjonist tulenevad 
eelnõud

• Autoriõigus (tühja kasseti tasu)
• Täitemenetluse reform
• TsMS – apellatsioonimenetlus, 

kassatsioonimenetlus ja 
vahekohtmenetlus

• Üüriõigus
• VVS (RK, RAM),HKS (RK, RAM) 
• ATS
• Riigikaitse revisjonist tulenevad 

eelnõud
• Riigisaladus ja salastatud välisteabe

eelnõu I pa (SIM, KAM, VÄM)

Üle võetavad direktiivid ja määrused:
• Maksejõuetuse direktiiv
• Kaubamärgi direktiiv
• Konkurentsidirektiiv (KPO, JPO, KA)

Valmivad VTKd:
• Saneerimine
• Osanike register
• Tulundusühistu reservkapital
• IO rikkumiste kahekordsed kahjud
• Korteriomandi ja ühistuseadus
• Haldusmenetlus vanglates

EL läbirääkimised:
• Brüssel IIa määrus, mai 
• EL tõendite kogumise määrus
• EL kohtudokumentide ja lahendite kätte 

toimetamise määrus
• EL kollektiivhagide määruste pakett 

(MKM)
• EL kaupade ja digisisu pakett, mai 

(MKM)
• EL ühingute piiriülese liikumise pakett



Õiguspoliitika osakond
Valmivad uuringud ja analüüsid:

• Miinimumelatise uuring, I pa. (SOM)

• Ärikeeldude analüüs

• Korteriomandi ja ühistuseaduse 
rakendusanalüüs

• Brüssel IIa määruse rakendamiseks vajalike 
seadusemuudatuste analüüs, dets 

• Kab SAT määruse ülevõtmise analüüs

• DSM direktiivi ülevõtmise analüüs

• Tööstusomandi seadustiku eelnõu (PA)

• Majandustegevuse registri võimalik 
liidestamine ettevõtja portaaliga

• Andmekaitse eriseaduste rehitsemine

• Haldussund ja väärteoõigus (KPO)

Arendusprojektid jm tegevused:

• Maksejõuetuse ombudsman (KA)

• Õiguspoliitika põhialuste rakenduskava

• Õigusloome keskkond proto (Ipa)

• Õiguskeele päev

• Õigusloome ümarlaud

• Ajakiri Õiguskeel

• Õigusloome juristide koolituse piloot

• PA leiutiste menetlussüsteemi arendamine

• AKI menetlussüsteemi arendamine ja 
tegevuse toetamine

• Õiguspoliitika põhialused 2030

• Andmekaitse ühiskondlik kokkulepe



Kriminaalpoliitika osakond
• Eelnõude menetlemine: KrMS revisjon (I ja II), sideandmed, KES, ProkS, VangS, EL õiguse ülevõtmine (õigusabi, PIF, 

EPPO, alaealised, Eurojust), nn haldustrahvindus (koos ÕPOga); 

• Digimenetlusele ülemineku ettevalmistus: PRIS2, PRIS3, KEIS, rv.koostöö, projektid (e-evidence), EPPO CMS  

• Andmehalduse küsimused: ABIS, ÕSA, PK, KARR, PCSC   

• KPO valdkonna infosüsteemide juhtumianalüüs

• Kaasaegne ekspertiisikorraldus: KP juhtrühm ja teemagrupid, ekspertiisikorraldus 

• Kriminaalpoliitika mõjude analüüsimine ja poliitikaettepanekud: aastaraamat (s.h JT), ohvriuuring, retsidiivsusuuring, 
õigusrikkujate vaimne tervis, majanduskuritegude mõju, laste seksuaalne väärkohtlemine, (sõltuvus-)ravi teemad, 
prioriteetide seire, karistus- ja menetluspraktika analüüs  ja muudatuste toetamine

• Kuriteoennetus: Norra projekt ja alaealiste õigusrikkumiste ennetus, tugi- ja majutusteenus, ohvrisõbraliku menetluse 
toetamine, korruptsiooni ennetus, inimkaubanduse ennetus, vägivalla ennetus, üldised ennetustegevused (koolitused, 
konkursid, autasud, seminarid, ümarlauad, avalikkuse teavitamine) 

• Töökokkulepped EKEI ja prokuratuuriga 

• EL jms rahvusvahelistes töögruppides/kohtumistel osalemine



Vanglate osakond
• Vangide ja kriminaalhooldusaluste infosüsteemi uuendus

• Vanglate haldusmenetluse lihtsustamine koostöös KPO ja ÕPOga – dets 2019

• Noorte ja alaealiste üksuse retsidiivsusmonitooringu süsteemi loomine – november 2019

• Mobiiltelefonil põhinevate lahenduste kasutamise võimaluse analüüs kriminaalhoolduses – dets 2019

• Juhtumikorraldus vanglates on dokumenteeritud ja karistusaja planeerimine riskidest lähtuv ning
vastab kohtlemismudelile, sealhulgas on tagatud riskidele vastav sotsiaalprogrammide ja riigikeele
õppe maht

• AS Eesti Vanglatööstuses ja avavanglas töötamise maht suureneb

• Vanglates on C-hepatiit diagnoositud ja näidustuse korral ravi tagatud

• Elektroonse järelevalve hange läbi viidud

• Ida-Viru riiklike tegevuskavade ja strateegiate kaastäitmine

Teenistusvalved:

Vanglameditsiini teenistusvalve – sept 2019

Kriisireguleerimise teenistusvalve järelkontroll – dets 2019



Justiitshalduspoliitika osakond 

• Kohtupidamise praktiliste probleemide pakett (kohtuvõrk, paindlikkus, spetsialiseerumine,
menetluslikud pudelikaelad, digitaalarengu pudelikaelad, ametnikkonna arendamine) –
ettepanekud ministrile 31. maiks.

• Täitemenetluse ümberkorraldamine (kohtutäituriameti jätkusuutlikkus, lihtsate riiginõuete
masintäitmine) – eelnõu ministrile 31. oktoobriks.

• KRIS5 – 2019. aastal II etapi tegevused (menetlustarkvara põhi- ja täisfunktsionaalsus, kinnisvara
sündmusteenuste analüüs ja prototüüp).

• Ettevõtja teenusteplatvorm – 2019. aastal I etapi tegevused (platvormi raamistiku analüüs ja
prototüüp, rahastustaotlused). Sõltub rahastusest.

• Äriregistri väliskasutajate kahe portaali ühendamine – 2019. aastal 65% ulatuses. Sõltub
rahastamisest. Sõltub rahastusest.

• Uue kasutajakeskse Riigi Teataja prototüüp: 1. juuniks prototüüp kasutajatega läbi räägitud, 31.
oktoobriks lähteülesanne.

• Riigi Teataja toimepidevuse analüüs – 31. märtsiks.



Eelarve ja strateegia talitus

• JUM valitsemisala RES/RE protsessi läbi viimine

• Eelarved kinnitatud detsembris

• Hinnang raamatupidamisele ja eelarve täitmisele märkusteta

• Valitsemisala kulumudelid valmis

• Programm kinnitatud

• Eelarve koostamise ja kasutamise kord

• Tegevustoetuste lepingud sõlmitud ja jälgitud

• Finants- ja juhtimisaruandlus olemas

• Kriisistaabi, staabivõimekuse ja menetluskeskuse vajaduste analüüs



Arendus- ja personalitalitus

• Kompetentsi- ja tulemuspõhisuse põhimõtete rakendamine JM personalipoliitikas 
(värbamine, arendamine, tasustamine)

• Rahulolu-uuring (järeldused ja tegevuskava) – aprill 

• JuM personali arendusplaan 2019 (kesksed arendusprioriteedid ja -tegevused)

• Juhtide järelkasv (planeerimise ja arendamise põhimõtted)

• Valitsemisala personalijuhtimise koordineerimise tugevdamine

• Välissuhete ja välisabi teemad ja prioriteedid – november

• NB8 seminar - juuni

• Värbamiskuulutuste ühtne visuaalne identiteet - juuni

• Eetika töörühma kohtumised



Infotehnoloogia ja andmeturbe talitus

• Õppused (JUMEX tegevuskava rakendamine (sh kohtu ja prokuratuuri õppus), CMX õppused, 
kriisijuhtimise korra loomine JM-ile);

• Riigisaladuse kaardistus ja järelevalve;

• Jooksev ülevaade (1x kvartalis) infoturbe intsidentide lahendamisest;

• e-codexi testimine teiste LR-ga maksekäsu asjades, koostöös KPO-ga piiriüleseks andmevahetuseks 
kriminaalmenetluses koostöökohtade väljaselgitamine kellega ja millistel juhtudel andmeid vahetada;

• RIK teenistusliku järelevalve ettepanekute täitmise kontroll;

• Andmete õiguspärase töötlemise kontroll (fookuses keskmise turbeastmega andmekogud) ja 
ülevaade.



Avalike suhete talitus
Projektid:

• JMi kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine (märts)
• JMi visuaalse identiteedi ja tööriistakasti väljatöötamine (juuni)
• JMi meediaga suhtlemise kokkuleppe väljatöötamine (juuni)
• Vanglate uute värbamisreklaamide väljatöötamine (aprill) ja kampaania läbiviimine 

(juuni)
• Uue valitsusportaali ettevalmistamine koos Riigikantseleiga, JMi lehekülgede 

ümbertõstmine (sh valdkondade alamlehed) (dets)

Meediatooted:
• JMi 2019 võtmeteemade kommunikatsiooniplaanid (teemade kokkuleppimine jaan ja

märts), sh vastavad monitooringu märksõnad meediakajastuste analüüsiks
• 2018. aasta kriminaalstatistika kokkuvõtted/pressikonverents (jaan)
• Vangla Ekspress (märts, okt) 
• JMi ja vanglate kõneisikute koolitused (apr)
• Arvamusfestivalil JMi teemade organiseerimine (jaan ja aug)
• Sotsiaalmeediakanalite korrastamine ja jälgitavuse tõstmine (dets)

Pressiteated, päringud, koduleht, monitooring, JMi siseveeb, vanglate siseveeb… 



Siseauditi osakond

• Vähemalt kolme lisandväärtust, kindlust- ja/või nõuandva töö korraldamine;

• Kiireloomulistes üksikküsimustes juhtkonnale nõuandvate tööde teostamine;

• JM-i ja tema valitsemisala sisekontrollisüsteemide rakendamise ja selle tulemuslikkuse kohta
koondhinnangu koostamine;

• varasemate auditite soovituste seiramine;

• JM-i ja tema valitsemisala siseauditeerimise sise-eeskirja uuendamine;

• pädeva asutuse ja kontrollija rolli HDR-s teostamine.


