
  

 

KINNITATUD 

(kuupäev digiallkirjas) 

 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus  

1.2 Ametinimetus Jurist 

1.3 Ametipositsioon Ametnik 

1.4 Vahetu juht Peadirektor  

Vahetuid ülesandeid annavad personalivaldkonna 

juht ja õigusnõunik 

1.5 Alluvad - 

1.6 Asendaja Õigusnõunik, jurist 

1.7 Asendab Õigusnõunikku, juristi 

1.8 Eritingimused  

1.9 Ametikoha eesmärk Ameti töökorralduseks vajalike õigusaktide 

tagamine ja teenistujate nõustamine 

õigusküsimustes. Andmekaitse  vastutava isiku 

kohustuste täitmine.  

 

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

2.1 Ameti tegevust korraldavate 

käskkirjade koostamine koostöös 

teenuse omanikega. 

 Tagatud on käskkirjade vastavus kehtivale 

õigusele. 

 Asutusesisesed käskkirjad ja korrad on selged ja 

mõistetavad ning vastavalt vajadusele 

uuendatud. 

 Ametis kehtestatud regulatsioonid moodustavad 

süsteemse terviku ning seeläbi toetavad ühtset 

töökorraldust ja organisatsiooni väärtustele 

vastavat toimimist. 

2.2 Ameti poolt allkirjastatavate lepingute 

õiguslik analüüs ning lepingute 

koostamine. 

 Lepingute projektid  ja lepingud vastavad 

kehtivatele seadustele ja tagavad riigi huvide 

parima kaitse. 

 Lepingud on kooskõlastatud vastavalt ameti  

asjaajamiskorrale. 

 Lepingutest tulenevate vaidluste lahendamisel 

on riigi huvid kaitstud ning vaidlused 

lahendatud parimal võimalikul viisil. 

2.3 Ametile kooskõlastamiseks esitatud 

määruste ja seaduseelnõudele 

arvamuse andmise korraldamine (sh 

ameti algatused õigusloomes) ning 

vastavalt vajadusele asutuse 

seisukohtade esindamine.  

 Ameti tegevusega seotud õigusloome vajadused 

on välja selgitatud, tehtud mõjude analüüs, 

muudatusettepanekud on koostatud koostöös 

teenuse omanikega ja esitatud ministeeriumile. 

 Koostöös ministeeriumiga on tagatud ameti 

tegevust toetav ja vajadustele vastav 

õiguskeskkond. 

 Ameti juhile on tehtud vastavalt vajadusele 

ettepanekud õigusloomealaste strateegiliste 



2 (4) 

arutelude algatamiseks.  

2.4 Ameti huvide esindamine kohtus ja 

muudes õigusalastes vaidlustes. 

 Vaidlusega seotud dokumendid on ette 
valmistatud (vajadusel koostöös 
teenuseomanikega), sh vastused esitatud 
tähtaegselt ja korrektselt. 

 Tulemus on saavutatud ka juhul, kui jõutakse 

kohtuvälisele kokkuleppele või negatiivne 

kohtulahend on objektiivselt põhjendatav (nt kui 

olemasolev kohtupraktika sellele viitab või kui 

õiguslikud asjaolud on selgelt vastaspoole 

kasuks). 

2.5 Asutusele esitatud vaiete menetlemine 

ja vaideotsuste vormistamine. 

 Vaidemenetlused on läbi viidud korrektselt ja 

tähtaegselt koostöös vaidest puudutatud üksuse 

ja teenuse omanikuga. 

 Vaidemenetlustes on analüüsitud vaidlustatud 

haldusakti õiguspärasust ning vaideotsused on 

argumenteeritult põhjendatud. 

2.6 Ameti teenistujate õigusalane 

nõustamine ja kirjalike arvamuste 

andmine ameti tegevusvaldkondandes. 

 Ettepanekud/arvamused on esitatud tähtaegselt, 

on arusaadavalt formuleeritud ja juriidiliselt 

motiveeritud. 

2.7 Andmekaitse vastutava isiku 

ülesannete täitmine 

 Õigusaktid ja tööprotsessid on kooskõlas 

isikuandmete töötlemise põhimõtetega. 

 Andmekaitse nõuded on terviklikult rakendatud 

ja ameti teenistujad teavitatud nõuetest ja 

andmekaitse põhimõtetest, sh nõuete rikkumise 

korral toimib teavitusprotsess ja rikkumise 

hindamine ning järelduste tegemine edasiste 

eksimuste vältimiseks.  

 Ametis on tagatud õiguspärane isikuandmete 

töötlemine. 

2.8 Pädevuse piires taotlustele, 

märgukirjadele ja selgitustaotlustele 

vastamine või seisukoha andmine 

muudele dokumentidele. 

 Vastused on argumenteeritud ja asjakohased 

ning antud asutuse asjaajamiskorras ettenähtud 

tähtaegu järgides. 

2.9 Teenistusülesannete täitmise käigus 

loodud ja saadud dokumentide 

menetlemine ameti dokumendi-

haldussüsteemis ning 

paberdokumentide ettevalmistamine 

arhiveerimiseks. 

 Dokumendid on leitavad vastavalt asutuses 

kehtivale asjaajamiskorrale ja paberdokumendid 

on antud arhiveerimiseks kolme kuu jooksul 

peale asjaajamisaasta lõppu (säilitusajaga üle 

10. aasta). 

2.10 Täidab vahetu juhi antud 

ühekordseid ülesandeid. 

 Ametijuhendivälised ülesanded on täidetud. 

 

III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

KOHUSTUSED 

3.1 Peab oma teenistusülesandeid täitma ausalt, asjatundlikult ja hoolikalt. 

3.2 Peab oma teenistusülesandeid täitma erapooletult, sealhulgas valima; teenistusülesandeid 

täites igaühe õigusi ja vabadusi ning avalikku huvi parimal võimalikul viisil arvestava 

lahenduse. 

3.3 Peab juhinduma vahetu ja kõrgemalseisva juhi seadusega kooskõlas olevatest 

teenistusalastest juhistest ja korraldustest, samuti ametijuhendist. 

3.4 Peab käituma väärikalt nii teenistuses olles kui ka väljaspool teenistust, sealhulgas hoiduma 

tegevusest, mis diskrediteeriks teda või kahjustaks ametiasutuse mainet. 
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3.5 Peab kasutama ametiasutuse ning teenistuja kasutusse antud vara ja vahendeid 

heaperemehelikult ja sihipäraselt. 

3.6 Peab teenistus- ja usaldussuhte raames aitama kaasa ametiasutuse seadusest tulenevate 

ülesannete täitmisele. 

3.7 Peab asuma koheselt, ilma erikorralduseta, kõrvaldama probleemi (selle mõju vähendama), 

mis takistab tema tööülesande tulemuslikku, nõuetekohast täitmist. 

3.8 Peab hüvitama teenistuskohustuste süülise rikkumisega tekitatud kahju. 

3.9 Peab hoidma tööalaselt teatavaks saanud riigi- ja/või ärisaladust, konfidentsiaalset ja muud 

ametialaselt teatavaks saanud informatsiooni. 

3.10 Peab viivitamata teavitama peadirektorit, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda 

kõrvaltegevustega (sh töötamine teise tööandja juures). 

 

ÕIGUSED 

3.11  Saada oma tööks vajalikku informatsiooni, ametiabi, selgitusi, arvamusi, kommentaare 

ja asjasse puutuvaid dokumente või nende koopiaid  vahetult juhilt ning kõikidelt teistelt 

asutuse teenistujatelt. 

3.12 Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest, põhjendades kirjalikult keeldumist koos 

viitega seaduse sättele. 

3.13 Teha ettepanekuid osakondade ja asutuse töö paremaks korraldamiseks. 

3.14 Osaleda eelnevalt kokkulepitud või vastavalt vajadusele erialastel koolitustel. 

3.15 Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ning vajadusel abi nende 

kasutamisel. 

3.16 Täita ülesandeid kokkuleppel vahetu juhiga kaugtöö vormis. 

3.17 Asuda koheselt, ilma erikorralduseta, kõrvaldama probleemi (selle mõju vähendama), 

mis takistab tema tööülesande tulemuslikku, nõuetekohast täitmist. 

3.18 Saada oma vahetult juhilt kirjalik hinnang oma teenistuskohustuste täitmise kohta 

(arengu- ja hindamisvestlus). 

3.19 Esindada asutust oma vastutusvaldkonda kuuluvates küsimustes ilma õiguseta võtta 

asutusele kohustusi. 

3.20 Allkirjastada teenistusülesannete täitmisega seotud informatiivse sisuga kirju. 

3.21 Rakendada isikuandmete kaitse üldmäärusest andmekaitsespetsialistile tulenevaid õigusi. 

 

IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED 

TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED 

4.1 Kontoriametniku töökoht koos 

vajaminevate kantseleitarvetega, sh. 

printeri, paljundusmasina ja teiste 

bürooseadmete kasutamise võimalus ning 

lauatelefon. 

Teenistuskohale ei ole kehtestatud eririietuse  

nõuet. Ametniku riietus vastab töökohustuste 

iseloomule. 

 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

5.1 Haridustasemele Teise astme kõrgharidus 

5.2 Erialale/õppesuunale Õigusteadus  

5.3 Töökogemusele Vähemalt 3-aastane erialane töökogemus 

5.4 Teadmistele ja oskustele  Riigi põhikorra ja avalikku teenistust 

puudutavate õigusaktide tundmine. 

 Väga head teadmised õigusharude 

omavahelistest seostest, haldusmenetlusest 

(õiguslooja vaatest), normitehnikast, väga head 

teadmised isikuandmete kaitset reguleerivatest 

õigusaktidest, andmekogude pidamisest ning 

head teadmised infoturbe nõuetest. 
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 Teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, 

õigussüsteemist ja otsustusprotsessist ning 

rahvusvaheliste erialaste organisatsioonide 

tööpõhimõtete tundmine. 

 Ülevaate omamine riigi infosüsteemidest. 

 Korrektne suuline ja kirjalik väljendusoskus, sh 

hea õigusalane kirjaoskus. 

5.5 Isikuomadustele ja võimetele  Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sh 

suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma 

ametikoha pädevuse piires, võime näha ette ja 

hinnata otsuste tagajärgi ning vastutada nende 

eest. 

 Algatusvõime ja loovus, sh võime välja töötada 

uusi lahendusi, võtta omaks ja viia ellu 

muudatusi. 

 Intellektuaalne võimekus, sh olulise eristamise 

oskus ja analüüsi- ja sünteesivõime. 

 Tulemusele orienteeritus – organisatsiooni ja 

oma tegevuste eesmärkide teadvustamise ja 

tegevustele õige prioriteedi omistamise võime. 

 Võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka 

pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega. 

 Väga hea suhtlemisoskus, sh oskus korraldada 

koostööd ja suhelda avalikkusega. 

 Meeskonnatööle orienteeritus – oma rolli 

meeskonnas mõistmine ja oskus tegutseda 

meeskonna eesmärkide saavutamise nimel. 

 Kõrge sisemine motiveeritus. 

 Lojaalsus, ausus, usaldusväärsus, kõrged 

eetilised tõekspidamised. 

 Laitmatu taust. 

5.6 Keeleoskusele Eesti keel - C1. Inglise keel – B2. Vene keel – 

suhtlustasandil. 

5.7 Arvutikasutamise oskusele AO1 – AO7 

 
 


