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Teenistuskohtade klassifikaator 

 
1. peatükk 

Avaliku teenistuse spetsiifilised teenistusgrupid 
 
ADMINISTRATIIVJUHTIMINE 
Teenistusgrupi eesmärk on juhtida riigi ametiasutusi ja nende struktuuriüksusi ning materiaalseid 
ja inimressursse.  
 
1. TASE  
(1) Organiseerida ja kontrollida üksuse tööd  
(2) Lahendada tööga seotud probleeme 
(3) Kindlustada tööks vajalike ressursside olemasolu 
(4) Juhendada üksuse töötajaid 
 
2. TASE  
(1) Juhtida, suunata ja korraldada mitme üksuse tööd  
(2) Teostada hankeid ning sõlmida ja lõpetada lepinguid oma valdkonna struktuuriüksustes 
(3) Juhtida ja korraldada oma valdkonna struktuuriüksuste eelarvestamist 
(4) Kontrollida oma valdkonna struktuuriüksuste finantsvahendite ja varade sihipärast kasutamist 

 
3. TASE  
(1) Juhtida tugiüksuste tööd  
(2) Vastutada tugiüksuste töö korraldamise ning ressursside, eelarve ja varade kasutamise eest 
(3) Juhtida tugiüksuste strateegiate väljatöötamist  
(4) Kinnitada tugiüksuste ametijuhendeid, eeskirju, arenguplaane, strateegiaid ja muid tegutsemist 

reguleerivaid õigusakte 
(5) Sõlmida, muuta ja lõpetada asutuse nimel lepinguid ning anda volitusi struktuuriüksuste 

esindamiseks seaduses ettenähtud korras 
(6) Teha koostööd teiste asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega 

 
4. TASE  
(1) Juhtida väikese organisatsiooni tööd, sh tagada organisatsiooni ülesannete õiguspärane, täpne 

ja õigeaegne täitmine ja organisatsiooni areng 
(2) Vastutada väikese organisatsiooni töö korraldamise ning ressursside, eelarve ja varade 

kasutamise eest 
(3) Juhtida väikese organisatsiooni tegevusvaldkonda puudutavate strateegiate väljatöötamist  
(4) Kinnitada organisatsiooni ametijuhendeid, eeskirju, arenguplaane, strateegiaid ja muid 

tegutsemist reguleerivaid õigusakte 
(5) Sõlmida, muuta ja lõpetada asutuse nimel lepinguid ning anda volitusi organisatsiooni 

esindamiseks seaduses ettenähtud korras 
(6) Teha koostööd teiste asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning esindada 

organisatsiooni 
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5. TASE  
(1) Juhtida keskmise suurusega organisatsiooni tööd, sh tagada organisatsiooni ülesannete 

õiguspärane, täpne ja õigeaegne täitmine  
(2) Vastutada keskmise suurusega organisatsiooni töö korraldamise ning ressursside, eelarve ja 

varade kasutamise eest 
(3) Juhtida keskmise suurusega organisatsiooni tegevusvaldkonda puudutavate strateegiate 

väljatöötamist  
(4) Kinnitada keskmise suurusega organisatsiooni määrusi, ametijuhendeid, eeskirju, 

arenguplaane, strateegiaid ja muid tegutsemist reguleerivaid õigusakte 
(5) Sõlmida, muuta ja lõpetada asutuse nimel lepinguid ning anda volitusi struktuuriüksuste 

esindamiseks seaduses ettenähtud korras 
(6) Teha koostööd teiste asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning esindada 

organisatsiooni 
 
6A. TASE  
(1) Juhtida suure organisatsiooni tööd, sh tagada organisatsiooni ülesannete õiguspärane, täpne 

ja õigeaegne täitmine  
(2) Vastutada suure organisatsiooni töö korraldamise ning ressursside, eelarve ja varade 

kasutamise eest 
(3) Juhtida suure organisatsiooni tegevusvaldkonda puudutavate strateegiate väljatöötamist  
(4) Kinnitada suure organisatsiooni määrusi, eeskirju, arenguplaane, strateegiaid ja muid 

tegutsemist reguleerivaid õigusakte 
(5) Sõlmida, muuta ja lõpetada asutuse nimel lepinguid ning anda volitusi struktuuriüksuste 

esindamiseks seaduses ettenähtud korras 
(6) Teha koostööd teiste asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning esindada 

organisatsiooni 
 
6B. TASE  
(1) Juhtida ministeeriumi või Riigikantselei tööd 
(2) Juhtida asutuse tegevusvaldkonda puudutavate strateegiate väljatöötamist  
(3) Koordineerida asutuse valitsemisalasse kuuluvate valitsusasutuste ja hallatavate asutuste 

tegevust 
(4) Vastutada asutuse ressursside, eelarve ja varade kasutamise eest 
(5) Vastutada asutuse valitsemisala aastaeelarve eelnõu ja vajaduse korral lisaeelarve kohta 

käivate ettepanekute koostamise eest  
(6) Teha koostööd teiste asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega 
 
 
ANDMEANALÜÜS JA -SEIRE 
Teenistusgrupi eesmärk on hankida, säilitada, töödelda, analüüsida ning edastada andmeid, mille 
alusel tehakse riigi tegevusi kujundavaid, korrigeerivaid ja riigi arengut puudutavaid otsuseid. 
 
1. TASE 
(1) Koguda, sisestada, jagada ja uuendada valdkonnaga seotud andmeid 
(2) Korrastada toimikuid ja muid andmekogumeid 
(3) Teavitada andmeesitajaid aruande kohustusest ning juhendada andmeesitajaid vastavalt 

normidele 
(4) Töödelda ja väljastada andmeid vastavalt antud volitustele 
(5) Teha väljavõtteid registritest ja andmebaasidest ning vastata lihtpäringutele 
(6) Teostada lihtseiret ning jälgida olukorra ja seisundi muutumist 
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2. TASE 
(1) Koguda, töödelda, üldistada ja analüüsida teavet ning koostada selle alusel perioodilisi 

hinnanguid ja ülevaateid 
(2) Valmistada ette vajalik info dokumendi, aruande, eelnõu vms koostamiseks  
(3) Jälgida, monitoorida, analüüsida, mõõta ja vaadelda andmeid, arengut, protsesse ja sündmusi 

oma valdkonnas 
(4) Teha standarditega määratud kompleksset seiret, laboratoorseid analüüse ja valdkondlikke 

uuringuid 
(5) Koostada analüüside või seirete kohta kokkuvõtteid, võrdlusi ja aruandeid 
(6) Tuua välja olulisi tulemusi ja näitajaid 
(7) Võib osaleda valdkondlikel nõupidamistel ja arendusprojektides 
(8) Võib analüüsida ja hinnata erinevaid riske ning vastavate meetmete piisavust, tõhusust ja mõju 
 
3. TASE 
(1) Koguda, üldistada, analüüsida ja tõlgendada teavet ning koostada selle alusel spetsiifilisi 

riigisiseseid ja rahvusvahelisi dokumente ja hinnanguid, mis on komplekssed ning mis 
hõlmavad erinevaid valdkondi 

(2) Koostada prognoose ja ülevaateid 
(3) Koondada ja integreerida valdkondlikku (andme)analüüsi- ja seirealast tegevust 
(4) Analüüsida ja hinnata erinevaid riske ning vastavate meetmete piisavust ja tõhusust 
(5) Anda soovitusi ja teha ettepanekuid olukorra parandamiseks, meetmete täiustamiseks või uute 

meetmete rakendamiseks 
(6) Täiendada ning välja töötada analüüside ja vaatluste metoodikat ja instrumente (mudelid vms) 
(7) Koostada klassifikaatoreid ja nõustada nende kasutamisel 
(8) Esindada oma asutust ja valdkonda riigisisestel ning rahvusvahelistel koosolekutel ja 

nõupidamistel 
(9) Võib juhtida väiksemat struktuuriüksust või töögruppi  

 
4. TASE 
(1) Juhtida ja arendada andmeanalüüsi ja -seire funktsiooni või üksust 
(2) Luua valdkondlike andmete kogumise, analüüsimise ja hindamise strateegiaid 
(3) Koostada ja edastada andmeanalüüsi ja -seire tööplaane ja strateegilisi plaane, millega 

määratakse tegevuse prioriteedid  
(4) Koordineerida aasta tööplaanide ja strateegiliste plaanide koostamist valitsemisala asutustes 
(5) Esindada asutust ja valdkonda riigisisestel ning rahvusvahelistel koosolekutel ja nõupidamistel 
 
 
ARENGU JA POLIITIKA KUJUNDAMINE 
Teenistusgrupi eesmärk on ette valmistada ja hinnata õigusaktide eelnõusid ning riiklikke 
arengukavu ja meetmeid, planeerida õigusaktide ja arengukavade rakendamist ning kujundada 
erinevate valdkondade poliitikat.  
 
1. TASE 
(1) Töötada välja ja kohandada kõrgema taseme spetsialisti juhendamisel juhendeid, taotlusi ja 

instruktsioone meetmete, plaanide ja eeskirjade rakendamiseks vastavalt etteantud 
eesmärkidele 

(2) Töötada välja ja kohandada kõrgema taseme spetsialisti juhendamisel juhendeid vastavalt 
etteantud eesmärkidele 

(3) Kontrollida ja ühtlustada õigusaktide eelnõusid 
(4) Toetada kõrgema taseme spetsialistide tööd 
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2. TASE 
(1) Arendada ja kujundada üldisemat konteksti silmas pidades ühe valdkonna arengukavu, 

avalikke teenuseid, kontrollmehhanisme, metoodikaid jms 
(2) Töötada välja oma valdkonna või teemaderingi hindamise ja mõõtmise põhimõtted, lähtudes 

valdkondlikest strateegiatest 
(3) Analüüsida valdkonda puudutavate õigusaktide, kampaaniate ja poliitika toimet ja rakendumist 
(4) Osaleda valdkonna poliitika ja sellega seotud riigi strateegiliste dokumentide läbivaatamises, 

uuendamises ning vajaduse korral väljatöötamises 
(5) Koostada ühe valdkonna või konkreetse teemaderingi õigusaktide eelnõusid ning kontrollida 

nende kooskõla kehtivate õigusnormidega 
(6) Sisuliselt analüüsida ja võrrelda ühe valdkonna või konkreetse teemaderingi õigusakte 

(sh rahvusvahelise õiguse küsimustes) 
(7) Õigusloome vallas piirdub töö peamiselt selliste rakendusaktide koostamisega, mis hõlmavad 

konkreetseid küsimusi lähtuvalt seadustes olevatest volitusnormidest 
 
3. TASE 
(1) Arendada ja kujundada üldisemat konteksti silmas pidades kas ühe ministeeriumi valitsemisala 

või ühe institutsiooni vastutusala erinevate valdkondade üleseid arengukavu, strateegiaid, 
avalikke teenuseid, kontrollmehhanisme, metoodikaid jms või ühe keeruka ja kompleksse 
valdkonna arengukavu, avalikke teenuseid, kontrollmehhanisme, metoodikaid jms  

(2) Koordineerida strateegilist planeerimist ja pikemate arengukavade väljatöötamist asutuse 
vastutusalas, kaasates asutusesiseseid ja asutuseväliseid partnereid 

(3) Töötada välja ettepanekuid poliitika kujundamiseks üle-eestiliselt ning aidata kaasa poliitika 
realiseerimisele võimalike strateegiliste suundade ja halduspoliitika analüüsi kaudu 

(4) Koostada mitme valdkonna, valdkonnaüleste (lai teemadering) või ühe keeruka ja kompleksse 
valdkonna õigusaktide eelnõusid ning kontrollida nende kooskõla kehtivate õigusnormidega 

(5) Sisuliselt analüüsida ja võrrelda mitme valdkonna, ühe keeruka ja kompleksse valdkonna või 
valdkonnaüleseid (lai teemadering) õigusakte (sh rahvusvahelise õiguse küsimustes) 

(6) Nõustada asutuse juhtkonda, Riigikogu komisjoni, välispartnereid jne oma teemaderingiga 
seotud küsimustes 

 
4. TASE 
(1) Arendada ja kujundada üldisemat konteksti silmas pidades üleriigilist, rahvusvahelist, 

valitsemisaladevahelist ja/või valdkonnaülest poliitikat, strateegilisi programme, avalikke 
teenuseid, kontrollmehhanisme, metoodikaid jms  

(2) Hinnata strateegiliste programmide, kontrollmehhanismide, metoodikate jms kooskõla teiste 
riiklike normidega ning hinnata kooskõla rahvusvaheliste normide ja strateegiatega 

(3) Juhtida ja planeerida struktuuriüksuse tööd 
 
5. TASE 
(1) Vastutada üleriigilise, rahvusvahelise ning valitsemisaladevahelise ja valdkonnaülese poliitika, 

strateegiliste programmide, kontrollmehhanismide, metoodikate jms planeerimise ning arengu- 
ja rakenduskavade koostamise eest 

(2) Planeerida ja suunata riiklike arengukavade ja standardite koostamist ja arendamist erinevates 
valdkondades ja/või valitsemisalades 

(3) Kavandada, juhendada ja nõustada riiklike ja valdkonnaüleste strateegiate ja rakendusplaanide 
väljatöötamist, sidudes eelarve ning arengukavade rakendamise ühtseks protsessiks  

(4) Viia valitsemisaladevahelise ja valdkonnaülese poliitika ning strateegiliste programmide 
arengut puudutavad seisukohad kõrgema taseme riigivalitsemise institutsioonideni 

(5) Juhtida ja planeerida valdkonnaülest tegevust, mis võib koosneda mitmest struktuuriüksusest 
(6) Osaleda valdkonnaüleses üleriigilises ja rahvusvahelises koostöös 
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ESINDAMINE JA KORRALDAMINE 
Teenistusgrupi eesmärk on arendada ja korraldada koostööd asutuste vahel ning teiste 
organisatsioonidega erinevate protsesside ja projektide raames Eesti riigis ja/või rahvusvaheliselt 
ning hallata ja jälgida rahvusvaheliste projektidega seotud dokumentatsiooni.  
 
1. TASE 
(1) Esindada oma valdkonda teistes asutustes või organisatsioonides informatsiooni hankimisel ja 

edastamisel konkreetse tööülesande või projekti tegevusega saadud volituste piirides 
(2) Hoida kontakte koostöösse kaasatud institutsioonide ja isikutega riigisiseselt või 

rahvusvaheliselt 
(3) Valmistada ette ja korraldada kohtumisi ja teisi üritusi koostöö küsimustes 
(4) Valmistada ette töörühmade sisudokumente 
(5) Korraldada töörühmade ja koostööprojektide dokumentatsiooni haldamist 
(6) Osaleda korraldavas rollis töörühmade, projektide, programmide, komisjonide jms töös, 

koguda, analüüsida ja valmistada ette nendeks töödeks vajalikku informatsiooni 
(7) Suunata ja korraldada suhtlust ja koostööd erinevate osaliste vahel riigiabi-, EL fondide jms 

koostööprojektide ja programmide raames vastavalt protseduurireeglitele ja juhenditele 
 
2. TASE 
(1) Esindada ametlikult kinnitatud otsuste ja konkreetsete juhtnööride piires oma üksust või 

valdkonda valitsemisalade või rahvusvaheliste projektide programmide, komisjonide vms töös 
(2) Analüüsida ja uurida võimalusi koostöösuhete arendamiseks ja täiustamiseks 
(3) Osaleda valdkondlike seisukohtade kujundamisel, nõustada arengukoostöö vms küsimustes  
(4) Osaleda töörühmades 
(5) Koostada aruandeid töörühmade ja projekti töö täitmise käigu ja saavutatud tulemuste kohta 
(6) Koordineerida ja korraldada erinevate osaliste tööd eri valdkondade vahel riigisiseselt või 

rahvusvaheliselt, koostööprojekti, EL fondi vms piires vastavalt seatud eesmärkidele 
 
3. TASE 
(1) Esindada oma valdkonda või riiki kooskõlastatud (ametlike) seisukohtade piires 
(2) Osaleda projektide ja programmide algatamises ja rakendusplaanide koostamises 
(3) Planeerida, organiseerida ja kontrollida suuri ja keerulisi koostööprojekte ja -programme 
(4) Edendada, koordineerida ja korraldada riigisisest või rahvusvahelist koostööd erinevate 

asutuste ja haldusalade vahel 
(5) Juhtida töörühmasid ja projekte vastavalt eelnevalt kinnitatud rakendusplaanidele 
(6) Osaleda riiklike ja valdkondlike seisukohtade kujundamisel, nõustada arengukoostöö vms 

küsimustes  
(7) Jagada ülesandeid teistele esindajatele ja koordinaatoritele vastavalt antud volitustele 
(8) Luua sidemeid, osaleda ja korraldada koostööd rahvusvaheliste institutsioonidega ning 

organisatsioonidega 
(9) Kaasata ressursse ja vahendeid töörühmade ja projektide tööprotsessi tagamiseks ja eesmärkide 

elluviimiseks 
(10) Korraldada rahvusvahelist teabevahetust ja koostöölepingute ettevalmistamist 
 
4. TASE 
(1) Esindada riiki ja edendada eri valdkondade suhteid üldiste suundade, poliitika ja strateegiliste 

eesmärkide piires 
(2) Avada ja juhtida infovoogusid valdkondade, asutuste ja organisatsioonide vahel 
(3) Luua sidemeid ja koordineerida koostööd rahvusvaheliste institutsioonidega ja teiste esindustega 
(4) Juhtida struktuuriüksust 
(5) Omab volitusi riigi nimel lahendada mittestandardseid probleeme ja olukordi 
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ISIKUTE TEENINDAMINE 
Teenistusgrupi eesmärk on teenindada, juhendada ja nõustada riigi õigusruumis tegutsevaid 
füüsilisi ja juriidilisi isikuid. 
 
1. TASE 
(1) Teenindada isikuid vastavalt sätestatud standarditele ja protseduuridele 
(2) Anda isikutele valdkonnaalast teavet  
(3) Nõustada vastavalt antud volitustele 
(4) Kontrollida dokumentide ja andmete õigsust, koguda ja analüüsida saadud informatsiooni, 

vajaduse korral koguda lisaandmeid 
(5) Võtta vastu ja kontrollida isikute avaldusi tõendite, teatiste, koopiate jms dokumentide 

saamiseks 
(6) Koostada ja väljastada tõendeid, teatisi, koopiaid jms dokumente oma volituste ja 

protseduuride piires 
(7) Võib kanda andmekogudesse isikute andmeid, vajaduse korral teha neis muudatusi või 

parandusi ning väljastada andmekogust isikute andmeid 
 
2. TASE 
(1) Teenindada ja juhendada isikuid vastavalt nende küsimustele ja vajadustele 
(2) Selgitada isikutele (individuaalsete kohtumiste, ennetustöö, koolituse, õppepäevade või muu 

nõustamise raames) valdkondlikke nõudeid ja eeskirju, tutvustada võimalusi, pakkuda 
alternatiive ning aidata isikuid otsuste langetamisel 

(3) Vaadata läbi isikute kaebusi ja päringuid ning pakkuda välja võimalusi neid lahendada 
(4) Nõustada isikud, lahendada kaebusi ja probleeme ning probleemseid olukordi vastavalt antud 

volitustele 
(5) Hinnata ja otsustada esitatavate dokumentide vastavuse üle õigusaktides määratud nõuetele 

ning vajaduse korral täpsustada andmeid 
(6) Koostada teatisi, nõutavate registreerimistoimikute ja muude dokumentide koopiaid ning 

väljavõtteid 
(7) Võib menetleda väärtegusid 
 
3. TASE 
(1) Juhtida teenindusprotsessi konkreetse teenuse või teema lõikes, kontrollida ja koordineerida 

teenindusstandardi järgimist teenindusüksustes 
(2) Lahendada isikute probleeme mittestandardsetes situatsioonides 
(3) Nõustada ja teavitada füüsilisi ja juriidilisi isikuid ennetusalastes küsimustes ning planeerida ja 

teostada ennetustöid (loenguid, koolitusi, infopäevi, projekte) 
(4) Juhendada ja nõustada isikuid ning osakonna ametnikke valdkonnaspetsiifilistes või 

valdkonnaülestes komplekssetes küsimustes 
(5) Omada täielikku ülevaadet asutuse teenustest ja osaleda uute teenuste arendamisel 
(6) Võib koordineerida ja planeerida teiste spetsialistide tööd 
 
4. TASE 
(1) Juhtida ja planeerida valdkondliku allüksuse tööd 
(2) Lahendada valdkonnas kaebusi ja vaidlusi 
(3) Tagada teenindamise standardite ja protseduuride täitmine 
(4) Juhtida ja koordineerida valdkondlikule teenindusele ühtsete põhimõtete väljatöötamist 

(sealhulgas juhendmaterjalid, protseduurid, standardid ning metoodikad) 
(5) Teha ettepanekuid tööprotsesside optimeerimiseks ja klienditeeninduskvaliteedi parandamiseks 
(6) Korraldada koostööd teiste asutuste ning asutusesiseste üksustega valdkondlike teenuste 

osutamisel 
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KORRA TAGAMINE 
Teenistusgrupi eesmärgiks on avalikku korda ähvardava ohu ennetamine, ohukahtluse korral ohu 
väljaselgitamine, ohu tõrjumine ja avaliku korra rikkumise kõrvaldamine. 
 
1. TASE 
(1) Teostada sise- ja välisvalvet ning kinnipeetavate konvoeerimist 
(2) Osaleda avalikus või kinnises kohas turvalisuse järelevalve teostamises 
(3) Kontrollida turvavahendite, signalisatsiooni ja kontrollisüsteemide tööd 
(4) Kontrollida isiku samasust ja dokumente ning osaleda läbiotsimiste teostamisel 
 
2. TASE 
(1) Teostada avalikus või kinnises kohas valdkondliku turvalisuse järelevalvet 
(2) Jälgida ja analüüsida pidevalt operatiivolukorda süütegude ennetamiseks ja avastamiseks 
(3) Ennetada ja tõkestada süütegude toimepanemist 
(4) Võtta vastu süüteoavaldusi ja menetleda väärteoasju oma pädevuse piires  
(5) Teenindada väljakutseid ning osaleda operatsioonidel ja preventiivsetel üritustel 
(6) Kontrollida ja koordineerida teiste korrakaitsjate (valvurite, konvoeerijate) tööd 
 
3. TASE 
(1) Juhtida ja korraldada ühe operatiiv-teenistusliku rühma, keskuse, toimkonna tööd 
(2) Tagada operatiiv-teenistuslike nõuete, distsipliini ja korra täitmine 
(3) Korraldada valdkondlike operatsioonide läbiviimist 
(4) Korraldada ja kontrollida avalduste ja teadete lahendamist ning süüteoasjade menetlemist oma 

pädevuse piires 
(5) Korraldada ja läbi viia instrueerimist, teenistuslikke õppepäevi ja sisekoolitusi  
(6) Korraldada ja koordineerida materiaal-tehniliste vahendite ja süsteemide hooldust ja heakorda 
 
4. TASE 
(1) Juhtida, planeerida ja korraldada mitme operatiiv-teenistusliku rühma, allüksuse tööd 
(2) Analüüsida ja korraldada operatiiv-teenistuslike nõuete, distsipliini ja korra täitmist 
(3) Juhtida ja koordineerida valdkondlike operatsioonide läbiviimist oma vastutuspiirkonnas 
(4) Hinnata operatiiv-teenistuslikku suutlikkust ja kvaliteeti, lahendada üleskerkinud küsimusi 

ja arendada suutlikkust ja kvaliteeti 
 
5. TASE 
(1) Juhtida suure turvalisusvaldkonna üksuse tööd 
(2) Planeerida ja suunata oma valdkonna üldist tegevust 
(3) Juhtida ja planeerida materiaal-tehniliste vahendite ja süsteemide heakorda ja arengut 
(4) Juhtida ja planeerida teenistuslikku täiendus- ja väljaõpet valdkonnas 
(5) Koordineerida koostööd teiste turvalisusega seotud valdkondadega ja muude koostöö-

partneritega 
 
NÕUSTAV JA KONTROLLIV JÄRELEVALVE 
Teenistusgrupi eesmärk on anda õigusi või keelduda õiguste andmisest, nõustada ja kontrollida 
nõuete ja eeskirjade täitmist, tuvastada õigusaktide rikkumisi ning rakendada vajaduse korral 
sunnivahendeid. 
 
1. TASE 
(1) Viia läbi kontrolle ja tuvastada õigusrikkumisi konkreetses valdkonnas 
(2) Osaleda taotluste ja järelevalvemenetluse läbiviimisel 
(3) Võtta vastu ning valmistada menetluseks ette taotlusi ja dokumente ning kontrollida andmete 

õigsust ja vastavust 



8 
 
(4) Koguda ja koondada taotluste ja avalduste materjalid otsuste langetamiseks ja kinnitamiseks 
(5) Vormistada ja valmistada väljastamiseks ette lubasid, tunnistusi jms dokumente vastavalt 

õigusaktidele ja antud volitustele 
(6) Anda teavet valdkonna protseduurilistes küsimustes, vastata järelepärimistele ning küsida või 

hankida vajaduse korral lisainfot 
 
2. TASE 
(1) Menetleda taotlusi ja avaldusi isikutele õiguste ja volituste andmiseks 
(2) Teostada valdkondlikku järelevalvet ja kontrolli isikute tegevuste, objektide ning seadmete 

nõuetele ja eeskirjadele vastavuse üle 
(3) Teostada valdkondlikku järelevalvet ja kontrolli nõuetele ja eeskirjadele vastavuse üle 

planeerimises, projekteerimises, ettevalmistamises ning teenuste osutamises 
(4) Juhtida tähelepanu puudustele, tuvastada õigusrikkumisi ja kõrvalekaldeid nõuetest ja eeskirjadest 

ning vajaduse korral rakendada seadusega lubatud sunnivahendeid (ettekirjutused, sunniraha jms) 
(5) Teha järelepärimisi tuvastamaks võimalikke asjaolusid, mis mõjutavad menetluse käiku ja 

tehtavaid otsuseid 
(6) Anda selgitusi valdkondlike nõuete ja eeskirjade täitmise küsimustes 
 
3. TASE 
(1) Planeerida, korraldada ja koordineerida valdkondlikku järelevalve- ja kontrollialast tegevust 
(2) Nõustada isikuid valdkondliku järelevalve ja kontrolli sisulistes ja menetluslikes küsimustes 

ning otsida probleemidele lahendusi 
(3) Nõustada ja juhendada ametnikke järelevalve-, kontrolli- või/ja menetlustoimingute läbiviimisel 
(4) Anda institutsionaalseid kooskõlastusi  
(5) Võib osaleda vaide- ja kohtumenetluses 
(6) Võib otsustada seadusega lubatud sunnivahendite rakendamise üle  
 
4. TASE 
(1) Juhtida ja planeerida valdkondliku järelevalve-, kontrolli- või taotluste menetlemise allüksuse 

tööd 
(2) Lahendada valdkonnas vaidlusi ja kaebusi 
(3) Juhtida ja koordineerida valdkondlikule järelevalvele, kontrollile ja teenindusele ühtsete põhi-

mõtete väljatöötamist (sealhulgas juhendmaterjalid, protseduurid, standardid ja metoodikad) 
(4) Korraldada koostööd teiste asutustega valdkondliku järelevalve ja kontrolli tegemisel ja 

teeninduses  
 
5. TASE 
(1) Juhtida laia ja kompleksset valdkondlikku või valdkonnaülest järelevalve- ja teenindusalast 

funktsiooni 
(2) Juhtida ja planeerida endale alluva järelevalve- või kontrollifunktsiooni arengut  
(3) Korraldada ja arendada riigisisest ja rahvusvahelist ning valdkondadevahelist järelevalve- ja 

teenindusalast koostööd 
 
OPERATIIVINFO JUHTIMINE 
Teenistusgrupi eesmärk on vastu võtta, töödelda ja edastada operatiivinfot ning koordineerida 
operatiivtegevust. 
 
1. TASE 
(1) Võtta vastu ja registreerida isikute probleeme  
(2) Edastada informatsiooni ja määrata/anda tööülesandeid 
(3) Töötada kindlate juhiste järgi 
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2. TASE 
(1) Võtta isikutelt vastu, töödelda, registreerida ja edastada sündmuste (nt kiirabi- ja päästesündmus) 

informatsiooni 
(2) Anda saadud informatsiooni põhjal hinnanguid ohu esinemisele ja ohu esinemise ulatusele 
(3) Töötada kindlate juhiste järgi 
(4) Teavitada ebastandardsetest olukordadest 
 
3A. TASE 
(1) Anda korraldus operatiivseks reageerimiseks / abi osutamiseks  
(2) Koordineerida abi osutamist ning teenistuste ja struktuuriüksuste operatiivset koostööd 

(nt politsei-, päästeteenistus jne)  
(3) Teavitada ebastandardsetest olukordadest/probleemidest  
(4) Töötada kindlate juhiste järgi  
 
3B. TASE 
(1) Töötada kõrge vastutusega tehniliste süsteemidega (nt lennuliiklus) 
(2) Kindlustada süsteemide nõuetekohane funktsioneerimine ning lahendada ebastandardseid 

situatsioone 
(3) Võib koordineerida madalama taseme operatiivinfo juhtijate tööd 
 
4. TASE 
(1) Juhtida regionaalse ja erinevate valdkondade vahelise operatiivinfo juhtimise ühe rühma tööd  
(2) Lahendada ebastandardseid olukordi/probleeme operatiivinfo juhtimises 
(3) Korraldada ja tagada rühma operatiiv-teenistuslike nõuete, distsipliini ja korra täitmist  
(4) Hinnata operatiiv-teenistusliku rühma liikmete suutlikkust ja töökvaliteeti ning arendada nende 

suutlikkust ja kvaliteeti  
 
5. TASE  
(1) Juhtida regionaalse operatiivinfo juhtimise keskuse tööd  
(2) Planeerida ja suunata keskuse üldist tegevust  
(3) Juhtida ja planeerida keskuse materiaal-tehniliste vahendite ja süsteemide heakorda ja arengut  
(4) Juhtida ja planeerida teenistuslikku täiendusõpet regionaalses keskuses  
(5) Koordineerida koostööd teiste struktuuriüksustega, regionaalsete keskustega ja koostöö-

partneritega regiooni tasandil 
 
POLIITIKA RAKENDAMINE 
Teenistusgrupi eesmärk on korraldada seaduste rakendamist ja järelevalve protsessi ning nõustada 
seaduse rakendamise ja järelevalve küsimustes.  
 
1. TASE 
(1) Töötada välja ja kohandada juhendeid, taotlusi ning instruktsioone meetmete, plaanide ja 

eeskirjade rakendamiseks vastavalt etteantud eesmärkidele 
(2) Töötada välja ja kohandada EL fondide rakendamiseks juhendeid vastavalt etteantud 

eesmärkidele 
(3) Edastada seisukohti oma valdkonnas komisjonides ja töögruppides arutlusel olevate 

dokumentide kohta vastavalt oma asutusest saadud juhistele 
 
2. TASE 
(1) Teostada valdkonnaga seonduvaid toiminguid või korraldada toimingute teostamist 
(2) Valmistada ette protseduurikirjeldused ja juhisdokumendid valdkonda reguleerivatest 

õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks 
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(3) Teostada valdkonna analüüse ja koostada ülevaateid olukorrast, mis on sisendiks valdkonna 

poliitika kujundajatele ja planeerijatele 
(4) Nõustada oma valdkonnas juhte, spetsialiste ning teisi isikuid 
(5) Võib ette valmistada valdkonnaga seotud projekte, näiteks EL fondidega seotud projektid, 

mille abil rahastatakse meetmete rakendamist 
(6) Võib koordineerida valdkonnaga seotud projekte ja koostöövõrgustiku tööd 
(7) Võib koordineerida teiste spetsialistide tööd 
 
3. TASE 
(1) Koordineerida valdkonnaga seonduvaid toiminguid või korraldada toimingute teostamist 
(2) Valmistada ette või koordineerida protseduurikirjelduste ja juhisdokumentide koostamist 

valdkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks 
(3) Teostada valdkonna analüüse ja koostada ülevaateid olukorrast, mis on sisendiks valdkonna 

poliitika planeerijatele 
(4) Osaleda valdkonna poliitika, arengukavade ja programmide väljatöötamisel ning 

tulemuslikkuse analüüsimisel 
(5) Nõustada oma valdkonnas juhte, spetsialiste ning isikuid, viia läbi koolitusi ja teavitada 

avalikkust valdkonnaga seotud teemadel 
(6) Valmistada ette valdkonnaga seotud projekte ja viia need ellu 
(7) Osaleda oma valdkonnaga seotud andmebaaside, registrite või infosüsteemide arendamisel 
(8) Osaleda valdkondadevahelises ja/või rahvusvahelises koostöös 
(9) Võib juhtida valdkonnaga seotud projekte ja koostöövõrgustiku tööd 
(10) Võib juhtida väikest struktuuriüksust 
 
4. TASE 
(1) Vastutada protseduurikirjelduste ja juhisdokumentide koostamise eest 
(2) Osaleda valdkonna arengukavade, programmide ja nende rakendusmehhanismide väljatöötamisel 
(3) Osaleda valdkonna eelarvestrateegia väljatöötamisel 
(4) Korraldada oma tegevusvaldkonnas ametnike ja töötajate täiendusõpet 
(5) Osaleda valdkonnaüleses ja rahvusvahelises koostöös 
(6) Juhtida struktuuriüksuse tööd 
 
5. TASE 
(1) Vastutada valdkonna poliitika planeerimise ning arengu- ja rakenduskavade koostamise eest 
(2) Osaleda valdkonna strateegia kujundamisel 
(3) Osaleda keerukate probleemide lahendamisel ning omada laialdasi teadmisi valdkonnas ja 

sellega seotud kaasvaldkondades 
(4) Analüüsida valdkonna olukorda ja arengut kogu riigi ja rahvusvahelisel tasandil ning seostada 

teiste valdkondade arenguga 
(5) Viia valdkonna arengut puudutavad seisukohad kõrgema taseme juhtide ja riigivalitsemise 

institutsioonideni 
(6) Juhtida ja planeerida mitme struktuuriüksuse tööd 
(7) Osaleda valdkonnaüleses ja rahvusvahelises koostöös 
 
PÄÄSTETÖÖD 
Teenistusgrupi eesmärk on tagada valmisolek riigi, õiguskorra ja rahva kaitsmiseks ning ohu- ja 
kriisiolukordade lahendamiseks. 
 
1. TASE 
(1) Täita päästeülesandeid ohuolukordade lahendamisel ja kriisiolukordades 
(2) Tegutseda päästetöödel vastavalt korraldustele 
(3) Kontrollida varustuse ja tehnika korrasolekut ning informeerida puudustest 
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2. TASE 
(1) Täita ja koordineerida päästeülesandeid sündmuse tasandil ohuolukordade lahendamisel ja 

kriisiolukordades grupi, oma meeskonna või jao tasandil 
(2) Korraldada operatiiv-taktikaliste võimaluste (tehnika, varustus, ressursid) kasutamist ohu- ja 

kriisiolukordade lahendamisel 
(3) Võib juhendada valdkonnas uusi töötajaid ning anda edasi vajalikke oskusi ja teadmisi 
(4) Võib korraldada ja juhendada sündmuse põhiselt üksuse tööd 
 
3. TASE 
(1) Täita taktikalisel tasandil päästeülesandeid ning korraldada ja juhendada endale alluva üksuse 

tööd 
(2) Vastutada isikkoosseisu ning tehnika ja süsteemide valmiduse eest täita päästeülesandeid 
(3) Anda isikkoosseisule spetsiifilist erialast väljaõpet 
 
4. TASE 
(1) Jälgida ja juhtida isikkoosseisu teenistus- ja töökohustuste täitmist taktikalise allüksuse 

tasandil 
(2) Juhtida ja koordineerida oma üksuse tegevust päästeülesannete täitmisel 
(3) Juhtida ohu- ja kriisiolukordades tehnika ja varustuse logistilist teenindamist 
(4) Anda ja koordineerida laiemat valdkondlikku väljaõpet 
(5) Kontrollida ja korraldada tehniliste ressursside, tehnika, vahendite ja reservi vastavust nõuetele 

ning korraldada nende remonti, hooldust ja hoidmist 
 
5. TASE 
(1) Juhtida oma valdkondlikku suurüksust, mis koosneb mitmest allüksusest, ohu- ja 

kriisiolukordades operatiivtasandi ülesannete täitmisel 
(2) Juhtida, planeerida ja korraldada operatiivse valmisoleku tagamist ning teostada pidevat 

operatiivse valmisoleku kontrolli 
(3) Juhtida, planeerida ja korraldada logistilise ja meditsiinilise toetuse ning töö- ja abivahendite 

tagamist 

 
REGISTRIPIDAMINE 
Teenistusgrupi eesmärk on andmekogude ja registrite pidamine. 
 
1. TASE 
(1) Võtta vastu dokumente ja teostada tehnilisi toiminguid 
(2) Teenindada isikuid, kes esitavad registriosakonnale dokumente, tutvuda registriandmetega või 

tellida ärakirju 
(3) Skaneerida dokumente 
(4) Võtta vastu ning saata posti 
 
2. TASE 
(1) Menetleda kandeavaldusi  
(2) Kinnitada ärakirju ning väljatrükke 
(3) Anda välja tõendeid 
(4) Jälgida, et toimikud vastaksid kehtestatud nõuetele 
(5) Võib teha registrisse kandeid ning märkeid või valmistada ette eelnõud kande tegemiseks  
(6) Võib juhendada nooremaid spetsialiste 
(7) Võib saata välja hoiatusi valeandmete esitamise või ettenähtud andmete esitamata jätmise 

korral 
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3. TASE 
(1) Tagada sujuv töökorraldus dokumentide vastuvõtmisel, edasisaatmisel, registriga tutvumisel, 

andmete väljastamisel ja arhiivipidamise alal 
(2) Võib osaleda registrite arendusprotsessides 
(3) Võib osaleda seaduseelnõude väljatöötamises 
(4) Võib teavitada, nõustada või koolitada avalikkust või asjasse puutuvaid füüsilisi või juriidilisi 

isikuid registriga seotud nõuete muutumisega seoses 
(5) Võib juhtida ja korraldada üksuse tegevust 
 
4. TASE 
(1) Juhtida ja korraldada üksuse tegevust 
(2) Osaleda registri arendusprotsessis ja teha ettepanekuid registri arendamiseks 
(3) Osaleda registriga seotud seaduseelnõude väljatöötamises 
(4) Koostada registri pidamisega seotud juhendeid ning tagada nende järgimine 
(5) Tagada sujuv töökorraldus dokumentide vastuvõtmisel ja edasisaatmisel, registriga tutvumisel, 

andmete väljastamisel ja arhiivipidamise alal 
(6) Teavitada, nõustada või koolitada avalikkust või asjasse puutuvaid füüsilisi või juriidilisi 

isikuid registriga seotud nõuete muutumisega seoses 
 
RIIGIKAITSE 
Teenistusgrupi eesmärk on tagada valmisolek riigi, õiguskorra ja rahva kaitsmiseks ning ohu- ja 
kriisiolukordade lahendamiseks. Siia teenistusgruppi kuuluvad teenistuskohad, mille peamised 
ülesanded on tagada pidev kaitsevalmidus, õpetada välja ajateenijaid ja valmistada ette reserv-
üksusi, valmistada ette kaitseväe üksusi, osaleda rahvusvahelises sõjalises koostöös ning liita 
rahvast ja Kaitseväge riigi ühtseks kaitseks vabatahtliku ja omaalgatusliku tegevuse korraldamise 
ning juhendamise kaudu. 
 
1. TASE 
(1) Täita riigikaitselisi ülesandeid ohuolukordade lahendamisel ja kriisiolukordades 
(2) Tegutseda kaitsetöödel vastavalt korraldustele 
(3) Kontrollida varustuse ja tehnika korrasolekut ning informeerida puudustest 
(4) Võtta osa korralistest õppustest  
 
2. TASE 
(1) Täita ja koordineerida riigikaitselisi väljaõppealaseid ülesandeid rühma tasandil 
(2) Täita ja koordineerida riigikaitselisi ülesandeid ohuolukordade lahendamisel ja 

kriisiolukordades üksuse tasandil 
(3) Tunda operatiiv-taktikalisi võimalusi (tehnika, varustus, ressursid) ja korraldada nende 

kasutamist ohu- ja kriisiolukordade lahendamisel 
(4) Anda isikkoosseisule spetsiifilist erialast väljaõpet 
 
3. TASE 
(1) Täita taktikalisel tasandil kaitseülesandeid ning korraldada ja juhendada endale alluva rühma 

tööd 
(2) Vastutada isikkoosseisu ning tehnika ja süsteemide valmiduse eest täita kaitseülesandeid 
(3) Anda isikkoosseisule spetsiifilist erialast väljaõpet 
(4) Võib olla ekspert valitud erialal  
 
4. TASE 
(1) Jälgida ja juhtida isikkoosseisu teenistus- ja töökohustuste täitmist taktikalisel tasandil 
(2) Juhtida ja koordineerida oma üksuse tegevust kaitseülesannete täitmisel 
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(3) Juhtida ohu- ja kriisiolukordades tehnika ja varustuse logistilist teenindamist 
(4) Anda ja koordineerida laiemat valdkondlikku väljaõpet 
(5) Kontrollida ja korraldada tehniliste ressursside, tehnika, vahendite ja reservi vastavust nõuetele 

ning korraldada nende remonti, hooldust ja hoidmist  
 
5. TASE 
(1) Juhtida oma valdkondlikku suurüksust, mis koosneb mitmest allüksusest, ohu- ja 

kriisiolukordades operatiivtasandi ülesannete täitmisel 
(2) Juhtida, planeerida ja korraldada operatiivse valmisoleku tagamist ning teostada pidevat 

operatiivse valmisoleku kontrolli 
(3) Juhtida, planeerida ja korraldada logistilise ja meditsiinilise toetuse ning töö- ja abivahendite 

tagamist 
 

UURIV JÄRELEVALVE 
Teenistusgrupi eesmärk on tegeleda õnnetusjuhtumite ja isikute süütegude kohtueelse ja 
kohtuvälise menetlemisega. 
 
1. TASE 
(1) Osaleda rikkumistega seotud süütegude kohtuvälises või kohtueelses menetlemises 
(2) Teostada menetlustoiminguid vastavalt saadud instruktsioonidele ja tööjuhistele 
(3) Teha standardseid kohtueelse või kohtuvälise menetlemise toiminguid ja edasilükkamatuid 

uurimistoiminguid ning sisestada juhtumite andmeid infosüsteemidesse 
(4) Koguda, üldistada ja analüüsida menetlemisalast teavet 
 
2. TASE 
(1) Otsustada ja teostada lihtsamaid ja standardseid menetlustoiminguid sarnaste rikkumistega 

seotud süütegude kohtueelses ja kohtuvälises menetluses 
(2) Koostada haldusakte vastavalt antud volitustele 
(3) Selgitada välja valdkondlike õigusrikkumiste ja õnnetusjuhtumite tekkepõhjuseid 
(4) Korraldada õigusrikkumiste ja õnnetusjuhtumite arvestust ja analüüsi 
 
3. TASE 
(1) Otsustada menetlustoimingute (ülekuulamine, läbiotsimised, vastastamine jne) läbiviimise 

vajalikkuse ja võimalikkuse üle ja teostada neid vastavalt saadud volitustele 
(2) Korraldada uurimistoimingute tulemuste töötlemist ning koordineerida uurimistoimingute 

teostamist ja selleks vajalike vahendite hankimist 
(3) Kasutada menetluse tagamise vahendeid vastavalt volitustele 
 
4. TASE 
(1) Teostada kriminaalmenetluse toiminguid keerukate ja raskesti avastatavate süütegude 

kohtueelses menetluses 
(2) Otsustada kriminaalmenetluse toimingute läbiviimise vajalikkuse ja võimalikkuse üle 
(3) Kasutada kriminaalmenetluse tagamise vahendeid vastavalt volitustele 
 
5. TASE 
(1) Juhtida ja korraldada kohtuvälist või kohtueelset menetlemist valdkondlikus üksuses 
(2) Analüüsida ja teostada kontrolli uurimis- ja menetlustoimingute seaduslikkuse ja tõhususe üle 
(3) Nõustada allüksuse teenistujaid kohtuvälise või kohtueelse menetlemise küsimustes ja anda 

erialast nõu 
(4) Võib juhtida ja korraldada rahvusvahelist operatiivinfo vahetamist 
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6. TASE 
(1) Juhtida laia ja kompleksset valdkondlikku või valdkonnaülest kohtueelse ja kohtuvälise 

menetlemise alast funktsiooni 
(2) Korraldada ja arendada rahvusvahelist ja riigisisest ning valdkondadevahelist uurimis- ja 

järelevalvealast koostööd 
(3) Juhtida ja koordineerida ressursimahukaid menetlus- ja uurimisprotsesse 
(4) Juhtida ja koordineerida uurimisele ja järelevalvele ühtsete põhimõtete väljatöötamist, 

sh juhendmaterjalid, protseduurid, standardid ja metoodikad 
 

ÕIGUSEMÕISTMINE 
Teenistusgrupi eesmärgiks on tagada ja korraldada õigusemõistmine ning hoolitseda era- ja 
avalikkuse huvide kaitsmise eest. 
 
1. TASE  
(1) Võtta vastu dokumente ja väljastada otsuste koopiaid 
(2) Teha jõustamistoiminguid ja kanda kohtulahenditele jõustumismärkeid  
(3) Väljastada lahendeid 
(4) Edastada kaebusi kõrgema astme kohtule 
(5) Eemaldada kohtulahenditest enne nende avalikustamist isikuandmed 
(6) Vormistada kohtutoimikuid  
(7) Määrata kohtuasja kategooria ja liik 
(8) Korrastada kohtutoimikuid arhiveerimiseks ja üleandmiseks 
 
2. TASE  
(1) Nõustada ja abistada õigusemõistmisel, sh ka lihtsamates sisulistes küsimustes 
(2) Teavitada menetluse sündmustest kõiki osalisi 
(3) Planeerida, valmistada ette ja protokollida istungeid 
(4) Vormistada kohtutoimikuid  
(5) Abistada kohtunikku kohtumenetluse asjaajamise korraldamisel 
(6) Vaadata läbi avaldusi ja vormistada lahendeid volituste piires 
 
3A. TASE  
(1) Abistada kohtunikke kohtuasjade läbivaatamisel  
(2) Korraldada eelmenetlust  
(3) Koostada menetlusdokumentide projekte ja allkirjastada need vastavalt volitustele 
(4) Üldistada kohtupraktikat  
(5) Vaadata läbi avaldusi ja vormistada lahendeid volituste piires 
(6) Juhtida kohtueelset menetlust, sealhulgas otsustada süüdistuse esitamine ning esindada 

riiklikku süüdistust kohtus (üldkorras kohtusse saadetud asjades vastavalt juhendava prokuröri 
volitustele) 

 
3B. TASE  
(1) Juhtida ning suunata administratiivüksuse tööd 
(2) Abistada kohtunikke kohtuasjade läbivaatamisel  
(3) Korraldada eelmenetlust  
(4) Koostada menetlusdokumentide projekte ja allkirjastada need vastavalt volitustele 
(5) Üldistada kohtupraktikat  
(6) Vaadata läbi avaldusi ja vormistada lahendeid volituste piires 
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4A. TASE  
(1) Juhtida kohtumenetlust ja kohtuistungeid 
(2) Hinnata menetlusosaliste esitatud tõendite ja dokumentide asjakohasust  
(3) Koostada ja allkirjastada kohtulahendeid 
(4) Juhendada prokuröri abi 
 
4B. TASE  
(1) Juhtida ja korraldada kohtumaja tööd 
(2) Juhtida kohtumenetlust ja kohtuistungeid 
(3) Hinnata menetlusosaliste esitatud tõendite ja dokumentide asjakohasust 
(4) Koostada ja allkirjastada kohtulahendeid 
(5) Juhtida ja korraldada prokuratuuri osakonna tööd 
(6) Juhtida kohtueelset menetlust, sealhulgas otsustada süüdistuse esitamine ning esindada 

riiklikku süüdistust kohtus  
 
5. TASE  
(1) Esindada ja juhtida kohtu tööd 
(2) Vastutada õigusemõistmise korrakohase toimimise eest  
(3) Teostada seaduses ettenähtud järelevalvet 
(4) Juhtida kohtumenetlust ja kohtuistungeid 
(5) Hinnata menetlusosaliste esitatud tõendite ja dokumentide asjakohasust 
(6) Koostada ja allkirjastada kohtulahendeid 
(7) Juhtida ja korraldada prokuratuuri tööd, koordineerida kriminaalmenetluse läbiviimist ja 

kuritegevusevastast võitlust oma piirkonnas ning vastutada selle eest 
 
ÕIGUSLOOME 
Teenistusgrupi eesmärk on kujundada õiguspoliitika ja -praktika analüüsi, teha õigusaktide 
ning õigusloome õiguslikku analüüsi, välja töötada õigusakte ja seaduseelnõusid ning anda 
väljatöötatud eelnõudele eksperdihinnang.  
 
1. TASE 
(1) Teostada lihtsamaid spetsiifilisi ülesandeid – info kogumine, dokumentide ettevalmistamine 

ja kontroll ning andmete kogumine 
(2) Osaleda õigusalaste dokumentide väljatöötamises, tehes konkreetset ja tehnilisemat laadi tööd 
(3) Toetada ja assisteerida õigusvaldkondades kõrgema taseme juristide tööd ning täita nende 

antud ülesandeid 
(4) Võib hallata valdkonna infot sisaldavaid andmebaase (teha infopäringuid, uuendada andmeid, 

kontrollida andmete kvaliteeti) 
 
2. TASE 
(1) Valmistada ette õigusvaldkonna või õigusharu reguleeriva õigusakti eelnõu või osa 

mahukamast eelnõust 
(2) Kontrollida õigusalaste dokumentide (eelnõud, määrused, vms) kooskõla kehtivate 

õigusnormidega  
(3) Teostada ühe valdkonna õigusaktide õiguslikku analüüsi ja võrdlust (sealhulgas rahvusvahelise 

õiguse küsimustes) 
(4) Jälgida normitehnilistest nõuetest kinnipidamist 
(5) Anda kooskõlastus konkreetsesse õigusvaldkonda puudutavatele küsimustele või teiste 

ministeeriumide väljatöötatud seaduseelnõude väljatöötamise kavadele ning õigusaktide 
eelnõudele 

(6) Võib koordineerida õigusalaste dokumentide väljatöötamist ning toetada nende menetlemist 



16 
 
3. TASE 
(1) Analüüsida ühe või mitme õigusharu (nt eraõigus, avalik õigus, kriminaalõigus) õigusloome 

ja õigusaktide mõjude, õigusaktide väljatöötamise ja muutmise vajadust põhiseaduse, teiste 
õigusharude ja EL õiguse kontekstis 

(2) Analüüsida õigusvaldkonna õiguspraktikat ning teha ettepanekuid algatada õigusaktide 
väljatöötamist/muutmist 

(3) Osaleda Eesti Vabariigi seisukohtade kujundamisel EL dokumentide kohta 
(4) Valmistada ette oma õigusvaldkonna või -haru reguleeriva õigusakti eelnõu 
(5) Osaleda eelnõu tutvustamisel avalikkusele, toetada eelnõu menetlemist Riigikogus ning 

osaleda seaduse rakendumiseks vajaliku selgitustöö tegemisel 
(6) Anda eksperdiarvamus või kooskõlastus õigusvaldkonda puudutavatele küsimustele 
(7) Võib esindada asutust ja esineda konkreetse õigusvaldkonnaga seotud küsimustes Riigikogu 

komisjonides  
(8) Kirjutada asjakohaseid artikleid eriala teadusväljaannetes  
(9) Võib juhtida õigusloomealaseid töö- ja eksperdigruppe 
 
4. TASE 
(1) Analüüsida ühe või mitme valdkonna õiguspraktikat ning õigusloome arengusuundi, 

arvestades põhiseadust ja rahvusvahelisi õigusakte 
(2) Kujundada õigusvaldkonna õiguspoliitikat lähtudes valdkonnaülesest poliitikast  
(3) Vastutada õigusvaldkonna poliitika planeerimise ning arengu- ja õigusloomealaste kavade 

koostamise eest 
(4) Koordineerida või juhtida õigusloomealaste dokumentide väljatöötamise tööd ja 

eksperdigruppe ja osaleda nende töös 
(5) Esindada asutuse seisukohti Riigikogu komisjonides 
(6) Hinnata valdkonnaüleselt õigusloomealaste kavade ja praktika kooskõla teiste riiklike normide 

ja strateegiatega, ministeeriumiväliste institutsioonide ning rahvusvaheliste normide ja 
strateegiatega  

(7) Juhtida ja planeerida struktuuriüksuse tööd 
 
ÜRITUSTE JA TSEREMOONIATE KORRALDAMINE 
Teenistusgrupi eesmärk on korraldada üritusi ning külaliste vastuvõtmist nii riiklikul kui ka 
asutuse tasandil ning tegeleda riikliku või asutuse sümboolika küsimustega. 
 
1. TASE 
(1) Teenindada külalisi vastavalt protokollile 
(2) Kirjeldada pakutavaid teenuseid, osata anda soovitusi ja suunata külalisi otsuse tegemisel 
(3) Teha kõik endast sõltuv külaliste rahulolu saavutamiseks 
(4) Võib koordineerida saaliteenindajaid suurtel üritustel 
 
2. TASE 
(1) Toetada asutuste tasandil ürituste korraldamist 
(2) Korraldada asutuse külaliste vastuvõtmist 
(3) Tellida asutuse üritusteks vajalikke vahendeid ja materjale 
(4) Võib korraldada asutuse tasandil oluliste sündmuste jäädvustamist 
 
3. TASE 
(1) Korraldada ja koordineerida asutuse tasandil üritusi ja vastuvõtte 
(2) Toetada riiklikul tasandil välisriikide külaliste vastuvõtmist Eestis 
(3) Toetada riiklikul tasandil tseremooniate ja ürituste korraldamist 
(4) Tegeleda asutuse sümboolika ja identiteedi küsimustega 
(5) Võib korraldada riiklikult oluliste sündmuste jäädvustamist  
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4. TASE 
(1) Korraldada ja koordineerida riiklikul tasandil kõrgemate riigiteenijate välisvisiite  
(2) Korraldada ja koordineerida riiklikul tasandil tseremooniaid ja üritusi 
(3) Korraldada ja koordineerida riiklikul tasandil välisriikide külaliste vastuvõtmist Eestis 
(4) Juhendada madalama taseme spetsialiste, võib koordineerida meeskonna tööd 
(5) Võib koostada ürituste eelarveid 
 
5. TASE 
(1) Vastutada kõrgemate riigiteenijate tseremooniate ning visiitide protokolli korraldamise eest 
(2) Korraldada koostöös teiste asutustega üleriikliku tähtsusega tseremooniaid 
(3) Koordineerida meeskonna tööd, võib juhtida üksust 
(4) Kinnitada ürituste eelarved 
 
 

2. peatükk 
Avaliku teenistuse üldised teenistusgrupid 

 
DOKUMENDIHALDUS 
Teenistusgrupi eesmärk on sisestada, töödelda, vormistada, edastada ja talletada dokumente. 
 
1. TASE 
(1) Kopeerida ja köita dokumente 
(2) Võtta arvele ja säilitada dokumente 
(3) Edastada ja vastu võtta dokumente 
 
2. TASE 
(1) Võtta vastu, klassifitseerida ja edastada dokumenteeritud infot 
(2) Saata ja paigutada dokumenteeritud infot arhiivi vastavalt organisatsiooni asjaajamiskorrale 
(3) Kindlustada dokumentide asjaajamisnõuetele vastavus 
(4) Sisestada ja/või töödelda andmeid 
 
3. TASE 
(1) Korraldada dokumendihalduse protsessi väiksemas (kuni 150 teenistujat) organisatsioonis 
(2) Osaleda dokumendihaldussüsteemi ning teiste selliste süsteemide arendamises, mis tegelevad 

dokumentide haldamisega 
(3) Konsulteerida ja nõustada asjaajamise ja/või arhiveerimise teemal  
(4) Võib vastutada dokumendihalduse protsessi eest väiksemas organisatsioonis 
(5) Võib vastutada organisatsiooni arhiivi eest 
(6) Võib luua ja tutvustada uusi asjaajamiskorra protseduure 
(7) Võib koordineerida madalama taseme töötajate tööd 
 
4. TASE 
(1) Vastutada asjaajamiskorra ja/või arhiveerimise reeglite väljatöötamise ja rakendamise eest 
(2) Vastutada dokumendihalduse süsteemide väljatöötamise, arendamise ja juurutamise eest 
(3) Vastutada dokumendihalduse protsessi eest organisatsioonis 
(4) Konsulteerida ja nõustada juhatajaid asjaajamise ja/või arhiveerimise teemal 
(5) Vastutada organisatsiooni asjaajamise vastavuse eest kehtivatele õigusaktidele 
(6) Juhtida personali 
 
5. TASE 
(1) Koostada asjaajamisvaldkonna eelarve ja jälgida selle täitmist 
(2) Koostada asjaajamisvaldkonna poliitikat ning arengukavasid 
(3) Võib vastutada dokumentide avalikustamise ning neis sisalduvate isikuandmete kaitse eest 
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FINANTSANALÜÜS, -PLANEERIMINE JA -JUHTIMINE 
Teenistusgrupi eesmärk on tagada organisatsiooni finantsnäitajate analüüs, eelarve koostamine ja 
kontroll selle täitmise üle. 
 
1. TASE 
(1) Täita lihtsamaid ülesandeid vastavalt juhistele 
(2) Koguda erinevatest allikatest vajalikke andmeid 
(3) Koostada standardraporteid 
(4) Kalkuleerida organisatsiooni sisemisi majandus- ja finantsnäitajaid (nt toodete omahind) 
(5) Töötada kogenud spetsialisti juhendamise all 
 
2. TASE 
(1) Analüüsida majandus- ja finantsnäitajaid 
(2) Koostada prognoose ja aruandeid 
(3) Valmistada ette vajalik info eelarve koostamiseks 
(4) Võib spetsialiseeruda kindlale valdkonnale (valdkondadele) 
 
3. TASE 
(1) Analüüsida majandus- ja finantsnäitajaid 
(2) Valmistada ette finantsaruanne ja eelarve või osaleda nende koostamises 
(3) Valmistada ette välisabi projektide eelarved 
(4) Töötada välja, juurutada ja teostada finantskontrolli protseduure 
(5) Osaleda hindade kalkuleerimises 
(6) Võib koordineerida teiste finantsspetsialistide tööd 
 
4. TASE 
(1) Juhtida ja kontrollida finantsfunktsiooni tööd oma asutuses 
(2) Töötada välja ja juurutada planeerimis- ja analüüsipoliitika 
(3) Töötada välja ja teostada finantskontrolli 
(4) Koostada eelarvet või osaleda selle koostamises 
(5) Analüüsida ja töötada välja ettepanekuid organisatsiooni tegevusnäitajate optimeerimiseks 
(6) Vastutada finantstegevuse analüüsi tulemuste esitamise eest juhtkonnale 
(7) Korraldada aruandlust 
(8) Võib juhtida personali 
 
5. TASE 
(1) Juhtida ja kontrollida finantsvaldkonda oma valitsemisalas üle mitme allasutuse või suures 

asutuses 
(2) Töötada välja ja juurutada finantspoliitika ja/või -strateegia 
(3) Koostada eelarve ja kontrollida selle täitmist 
(4) Osaleda investeerimisplaanide hindamises 
(5) Analüüsida ja töötada välja ettepanekuid organisatsiooni tegevusnäitajate optimeerimiseks 
(6) Konsulteerida struktuuriüksuste juhatajaid äriplaani ettevalmistamisel 
(7) Juhtida kogu finantsfunktsiooni 
 
KEELELINE TOIMETAMINE JA KORREKTUUR 
Teenistusgrupi eesmärk on seaduseelnõude ning teiste kirjalike dokumentide keeleline toimetamine 
ja korrektuur.  
 
1. TASE 
(1) Toimetada keeleliselt asutuses koostatud eelnõusid ja teisi eestikeelseid dokumente ning teha 

keelelist korrektuuri 
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(2) Nõustada asutuse ametnikke eesti keele alastes küsimustes 
(3) Soovitada sobivat sõnastust, et välistada dokumendi mitmetimõistmine 
 
2. TASE 
(1) Toimetada keeleliselt asutuses koostatud eelnõusid ja teisi eestikeelseid dokumente ning teha 

keelelist korrektuuri 
(2) Nõustada asutuse ametnikke eesti keele alastes küsimustes 
(3) Soovitada sobivat sõnastust, et välistada dokumendi mitmetimõistmine 
(4) Võib koordineerida teiste toimetajate tegevust 
(5) Võib vastutada korrektse keelekasutuse eest asutuses üldisemalt (nt mitte ühe konkreetse 

dokumendi, vaid kogu kirjaliku dokumentatsiooni korrektsuse eest) 
(6) Võib toimetada keeleliselt erinevates asutustes koostatud ja valdkonnaüleseid dokumente 

(nt vastutada Riigikogu või Vabariigi Valitsuse õigusaktide ja muude dokumentide keelelise 
korrektsuse eest) 

(7) Võib jälgida lihtsamatest normitehnilistest nõuetest kinnipidamist 
(8) Võib olla kaasatud vastavate standardite väljatöötamisse (sh õiguskeele kasutuse ühtlustamine, 

õigusterminoloogia kujundamine ja ühtlustamine) 
 
PERSONALIJUHTIMINE 
Teenistusgrupi eesmärk on kavandada ja rakendada asutuse personalipoliitikat ning teenistujate 
süsteemset ja eesmärgipärast koolitus- ja arendustegevust.  
 
1. TASE 
(1) Valmistada ette personali dokumentatsiooni (lepingud, korraldused, käskkirjad jne) 
(2) Sisestada ja töödelda andmeid 
(3) Valmistada ette statistilisi aruandeid 
(4) Võib toetada tehnilistes või korralduslikes küsimustes teisi personalivaldkonna töötajaid 
 
2. TASE 
(1) Täita spetsialisti ülesandeid ühes või mitmes personalijuhtimise valdkonnas (nt valikuspetsialist, 

töötasuspetsialist, koolitusspetsialist jne) 
(2) Töötada vanemspetsialisti või juhi alluvuses 
(3) Hoida suhteid koostööpartneritega 
(4) Võib välja töötada protseduure oma valdkonnas/valdkondades 
(5) Võib koostada eelarve vastavas personalijuhtimise valdkonnas (näiteks koolituseelarve) 
(6) Võib koolitada töötajaid kindlas valdkonnas 
 
3. TASE 
(1) Töötada välja personaljuhtimise poliitika vastava(te)s valdkonnas/valdkondades 
(2) Töötada välja ja kontrollida eelarvet personaljuhtimise vastava(te)s valdkonnas/valdkondades 
(3) Suhelda koostööpartneritega 
(4) Võib koordineerida teiste spetsialistide tööd 
(5) On ekspert ja konsulteerib juhte personaljuhtimise vastava(te)s valdkonnas/valdkondades 
 
4. TASE 
(1) Juhtida personaliosakonda 
(2) Töötada välja personalijuhtimise poliitika 
(3) Nõustada ja koolitada juhte inimressursside juhtimise valdkonnas 
(4) Valida koostööpartnereid 
(5) Koostada personalieelarve ja jälgida selle täitmist 
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5. TASE 
(1) Juhtida ja kontrollida personalitöö valdkonda oma valitsemisalas üle mitme allüksuse  
(2) Nõustada ja koolitada juhte inimressursside juhtimise valdkonnas 
(3) Töötada välja personalistrateegia ja/või -poliitika  
(4) Valida koostööpartnereid 
(5) Koostada personalieelarve ja jälgida selle täitmist 
 
PILOODID 
Teenistusgrupi eesmärk on tagada nõutav lennuohutus ja pädevus õhusõiduki meeskonna 
koosseisus riikliku operatiiv-teenistusliku ja reageerimiskohustusliku lennutegevuse ohutuks ja 
efektiivseks täitmiseks.  
 
1. TASE  
(1) Täita lennuülesandeid (otsingu-, pääste-, patrull-, meditsiini-, treeninglennud, lennud sise-

julgeoleku tagamiseks, metsatulekahjude kustutamiseks, merereostuse avastamiseks, riikliku 
lennutranspordi tagamiseks ja lennutööde teostamiseks) etteantud volituste piires  

(2) Juhtida meeskonna tööd õhusõiduki kapteni volitusel lennuülesande täitmisel  
(3) Osaleda valdkonna juhendite ning arengu- ja tegevusplaanide ettevalmistamisel  
(4) Täita lennundusalaseid dokumente ja koostada aruandeid 
(5) Osaleda koostöös teiste üksuste ja asutustega lennutegevuse vallas 
(6) Osaleda ööpäevaringsetes valvekordades 
 
2. TASE  
(1) Täita lennuülesandeid (otsingu-, pääste-, patrull-, meditsiini-, treeninglennud, lennud sise-

julgeoleku tagamiseks, metsatulekahjude kustutamiseks, merereostuse avastamiseks, riikliku 
lennutranspordi tagamiseks ja lennutööde teostamiseks) kapteni või vanemkaptenina  

(2) Juhtida õhusõiduki meeskonda 
(3) Arendada valdkonna juhendeid või osaleda nende koostamises, osaleda arengu- ja tegevus-

plaanide ettevalmistamisel  
(4) Täita lennundusalaseid dokumente ja koostada aruandeid 
(5) Koordineerida koostööd teiste ametkondade ja koostööpartneritega lennuülesannete täitmisel 
(6) Osaleda ööpäevaringsetes valvekordades 
 
RAAMATUPIDAMINE 
Teenistusgrupi eesmärk on teostada ja korraldada asutuse raamatupidamisarvestust. 
 
1. TASE 
(1) Töödelda maksekorraldusi 
(2) Pidada lihtsamat dokumentatsiooni 
(3) Valmistada ette raamatupidamise sisend 
 
2. TASE 
(1) Teha raamatupidamiskandeid ühes kindlas valdkonnas/valdkondades (näiteks palgaarvestus, 

maksud, sissetulevad ja väljaminevad arved jne) 
(2) Hallata oma valdkonna dokumentatsiooni ja valmistada ette aruandeid 
(3) Teha makseid vastavalt kindlaksmääratud protseduuridele 
(4) Vastutada kannete ja kontojäägi õigsuse eest 
 
3. TASE 
(1) Töötada välja ja juurutada raamatupidamisprotseduurid oma valdkonnas/valdkondades 
(2) Koostada aruandeid nii organisatsiooni kui ka organisatsiooniväliste institutsioonide jaoks 
(3) Töödelda arveid ning luua arvete töötlemise süsteem 
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(4) Vastutada kannete ja kontojäägi õigsuse eest 
(5) Võib vastutada aastaaruande või selle ühe osa koostamise eest 
(6) Võib juhtida personali 
(7) On ekspert ühes või mitmes raamatupidamise valdkonnas 
 
4. TASE 
(1) Töötada välja ja juurutada raamatupidamisprotseduure organisatsioonis tervikuna 
(2) Tegeleda kreeditoride ja deebitoridega 
(3) Vastutada aastaaruande koostamise eest 
(4) Võib tegeleda audiitoritega 
(5) Juhtida personali 
 
5. TASE 
(1) Töötada välja ja juurutada raamatupidamispoliitikat 
(2) Töötada välja ja juurutada aruandesüsteemi 
(3) Vastutada koostöö eest audiitoritega 
(4) Juhtida osakonda, mis koosneb omakorda allüksustest 
(5) Vastutada aastaaruande koostamise eest 
 
RIIGIHANGE JA SISSEOST 
Teenistusgrupi eesmärk on hankida kaupasid ja teenuseid. 
 
1. TASE 
(1) Aidata sisseostjaid nende igapäevases töös 
(2) Koostada ülevaade kaupade kogusest laos 
(3) Suhelda müügi- ja tootmisosakonnaga vajaliku info saamiseks 
(4) Täita  selgelt piiritletud tööülesandeid 
 
2. TASE 
(1) Teha tellimusi vastavalt sisseostuprotseduuridele 
(2) Registreerida tellimusi ja kontakteeruda struktuuriüksustega tellimuste täpsustamiseks 
(3) Analüüsida informatsiooni soodsamate tingimuste saamiseks 
(4) Jälgida kaupade jääki laos ja planeerida kauba tellimist 
(5) Kontrollida tarnijate kohustuste täitmist 
 
3. TASE 
(1) Jälgida sisseostuprotsessi 
(2) Osaleda sisseostuprotseduuride ja lepinguprojektide väljatöötamises 
(3) Osaleda soodsaima kaubatarnija väljavalimises 
(4) Sõlmida tarnijatega lepinguid ja jälgida nende täitmist 
(5) Võib juhendada madalama taseme sisseostutöötajaid 
 
4. TASE 
(1) Organiseerida sisseostuprotsessi 
(2) Osaleda sisseostuprotseduuride ja lepinguprojektide väljatöötamises 
(3) Juhtida personali 
(4) Sõlmida tarnijatega lepinguid ja jälgida nende täitmist 
(5) Pidada läbirääkimisi sisseostu soodsamate tingimuste üle 
(6) Osaleda soodsaima kaubatarnija väljavalimises 
(7) Lahendada tarnitud kauba kvaliteediga seotud probleeme 
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5. TASE 
(1) Töötada välja ja juhtida ostustrateegiat ja/või -poliitikat 
(2) Kontrollida protseduuride juurutamist ja järgimist 
(3) Juhtida personali 
(4) Valida kaupade tarnijaid 
(5) Pidada läbirääkimisi ja sõlmida lepinguid kõige suuremate kaubatarnijatega 
 
RIIGIVARA HALDAMINE 
Teenistusgrupi eesmärk on korraldada riigivara nõuetekohane haldamine ja korrashoid. 
 
1. TASE 
(1) Koristada siseruume 
(2) Täita lihtsaid standardiseeritud tööülesandeid 
 
2. TASE 
(1) Teha lihtsamaid hoonete ja nendes asuva sisustuse, tehnosüsteemide ja seadmete hooldamisega 

seotud töid 
(2) Hoida korras organisatsiooni omandit  
(3) Võib vastutada kantseleitarvete, varuosade, kütuse jmt hankimise eest 
 
3. TASE 
(1) Vastutada tehniliste seadmete, süsteemide, hoonete jms korrashoiu eest  
(2) Korraldada vajalike tarvikute, varuosade ja lihtteenuste hankimist 
(3) Vastutada organisatsiooni omandi korrashoiu eest territooriumil ning autoparklas 
(4) Võib koordineerida koristajate/haldusspetsialistide või hankijate tööd 
 
4. TASE  
(1) Valmistada ette ja korraldada riigivaraga seotud toiminguid ja vastavaid dokumente  
(2) Valmistada ette ja pidada läbirääkimisi haldusteeninduse ja hankelepingute sõlmimiseks 
(3) Kindlustada sobiva kvaliteedi ja hinnaga toodete ning teenuste sisseostmist 
(4) Suhelda tarnijatega 
(5) Võib osaleda oma haldus- või tugivaldkonna eelarve koostamises 
 
5. TASE  
(1) Juhtida üksust  
(2) Korraldada vara võõrandamine, kasutusse andmine ja mahakandmine  
(3) Vastutada oma valdkonna eelarve täitmise ja riigivaraga seotud teenuste toimimise eest 
 
SEKRETÄRITÖÖD 
Teenistusgrupi eesmärk on osutada asutuses asjaajamise teenust.  
 
1. TASE 
(1) Täita sekretariaadi kõige lihtsamaid kohustusi 
(2) Vastata telefonikõnedele ja suunata neid 
(3) Võtta vastu, sorteerida ja edastada posti 
(4) Sisestada infot andmebaasidesse 
(5) Võtta vastu ja teenindada külalisi 
 
2. TASE 
(1) Täita sekretäri ülesandeid 
(2) Valmistada ette kohtumisi, koosolekuid, istungeid 
(3) Koostada standarddokumente 
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(4) Võtta vastu, klassifitseerida ja edastada dokumenteeritud infot 
(5) Koguda ja analüüsida infot 
(6) Võib protokollida koosolekuid 
(7) Võib tellida kontoritarbeid 
 
3. TASE 
(1) Valmistada ette asutuse dokumente 
(2) Planeerida juhi töögraafikut ja organiseerida kohtumisi 
(3) Protokollida koosolekuid 
(4) Toetada ja assisteerida kõrgema taseme spetsialistide tööd, täita nende antud ülesandeid 
(5) Võib täita juhi isikliku abi kohustusi 
(6) Võib tõlkida erinevaid materjale ja dokumente 
(7) Võib koordineerida teiste sekretäride tööd 
(8) Võib hallata valdkonna infot sisaldavaid andmebaase (teha infopäringuid, uuendada andmeid, 

kontrollida andmete kvaliteeti) 
 
4. TASE 
(1) Vastutada sekretariaadi või sekretäride töö eest 
(2) Juhendada teisi sekretäre 
(3) Võib juhtida projekte 
 
SISEAUDITEERIMINE 
Sellesse teenistusgruppi kuuluvad siseaudiitorid audiitortegevuse seaduse § 1 punkti 4 mõistes 
ja need, kes tegelevad siseaudiitori kutsetegevusega siseauditeerimise definitsiooni mõttes. 
Lisaks kuuluvad teenistusgruppi organisatsiooni valitsemise, riskide juhtimise ja kontrolli-
protsesside mõjususe analüüsimise ning hindamisega seotud teenistuskohad. 
 
1. TASE 
(1) Osaleda siseauditeerimise töös 
(2) Teha rutiinseid siseauditeerimistegevusi ja -toiminguid 
(3) Vormistada siseauditeerimistoimingute kokkuvõtteid 
(4) Assisteerida vanem- ja juhtivsiseaudiitoreid 
 
2. TASE 
(1) Teostada iseseisvalt siseauditeerimistegevusi ja -toiminguid piiritletud või spetsiifilises 

valdkonnas 
(2) Osaleda arvamuste ja järelduste ning töö aruannete koostamises  
(3) Võib koordineerida nooremspetsialistide tööd 
 
3. TASE 
(1) Analüüsida ja hinnata organisatsiooni valitsemist, riskide juhtimist ja kontrolliprotsesse 

organisatsiooni üleselt erinevates valdkondades 
(2) Koostada siseauditeerimise töö aruandeid ning esitada neis arvamusi ja järeldusi 

organisatsiooni valitsemise, riskide juhtimise ja kontrolliprotsesside mõjususe kohta 
(3) Viia läbi asjakohaseid konsultatsioonitegevusi organisatsiooni protsesside tõhustamiseks  
(4) Osaleda siseauditi üksuse tööplaani ja tööprotseduuride koostamises  
(5) Võib vastutada siseauditi üksuse töö juhtimise eest (sellisel juhul täidab lisaks 4. taseme 

ülesandeid) 
(6) Võib koostada ja esitada organisatsiooni tippjuhtkonnale ja kõrgemale juhtorganile 

tegevusaruandeid  
(7) Võib konsulteerida organisatsiooni tippjuhtkonda ja kõrgemat juhtorganit  
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4. TASE 
(1) Koostada siseauditeerimise põhimäärus ja tööprotseduurid 
(2) Tagada siseauditi üksuse standarditega vastavus, töötada välja ja hoida käigus kvaliteedi 

tagamise ja täiustamise programm  
(3) Koostada siseauditi üksuse eelarve ja riskipõhine tööplaan  
(4) Koostada ja esitada organisatsiooni tippjuhtkonnale ja kõrgemale juhtorganile tegevusaruanded  
(5) Konsulteerida organisatsiooni tippjuhtkonda ja kõrgemat juhtorganit  
(6) Võib juhtida siseauditi üksust 
 

SISEKONTROLL  
Teenistusgrupi eesmärk on organisatsiooni kontrollisüsteemide väljatöötamise, sisemiste kontrolli-
menetluste läbiviimise ning tegevuste kehtestatud korrale vastavuse hindamine. Töötajate süütegude 
tõkestamise ja avastamisega ning teenistusse võetava isiku suhtes taustakontrolli teostamisega 
seotud tööd kuuluvad uuriva järelevalve tööde alla. 
 
1. TASE 
(1) Viia läbi rutiinseid kontrollitoiminguid 
(2) Koostada kontrollitoimingu kokkuvõte 
(3) Osaleda sisekontrolli meeskonna töös 
 
2. TASE 
(1) Viia läbi sisekontrolli menetlusi organisatsiooni ühes või piiritletud valdkonnas 
(2) Osaleda kontrollimenetluse protseduuride väljatöötamises 
(3) Võib kontrollimismenetluste tulemuste kohta koostada aruandeid, kus teeb parendus-

ettepanekuid  
(4) Võib koordineerida sisekontrollispetsialistide tööd 
 
3. TASE 
(1) Viia iseseisvalt läbi sisekontrolli menetlusi organisatsiooni kõigis tegevusvaldkondades 
(2) Juhtida sisekontrollimenetluse meeskondi 
(3) Töötada välja kontrollimenetluse protseduurid 
(4) Hinnata struktuuriüksuste tegevuse vastavust protseduurides sätestatule 
(5) Koostada kontrollimenetluste hinnanguid ning kokkuvõtteid 
(6) Võib juhtida sisekontrolli struktuuriüksust 
(7) Võib konsulteerida organisatsiooni juhte 
 
4. TASE 
(1) Juhtida sisekontrolli struktuuriüksust 
(2) Kinnitada kontrollimenetluse protseduurid  
(3) Konsulteerida organisatsiooni juhte  
 

SUHTEKORRALDUS 
Teenistusgrupi eesmärk on kavandada ning korraldada asutuse teabe levitamise ja 
suhtekorraldusalast tegevust. 
 
1. TASE 
(1) Valmistada ette infomaterjale, pressiteateid ja organisatsiooni aastaaruande materjale 
(2) Osaleda organisatsiooni tutvustamisega seotud ürituste organiseerimisel 
(3) Korraldada infolevi organisatsioonis (näiteks siseleht, intranet) 
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2. TASE 
(1) Korraldada avalikkusele suunatud üritusi ja teabepäevi  
(2) Korraldada ja hallata asutuse sise- või välisveebi haldamist 
(3) Viia ellu avalike suhete poliitikat ja/või plaane 
(4) Valmistada ette materjale meedia jaoks, pressiteateid ning asutusesiseseid materjale 
(5) Võib osaleda avalike suhete poliitika väljatöötamisel 
 
3. TASE 
(1) Korraldada suhtlemist pressi ja avalikkusega Eestis ja väljapoole  
(2) Nõustada asutuse töötajaid ja juhtkonda avalike suhete ja kommunikatsiooni küsimustes  
(3) Koostada ja toimetada artikleid, jutupunkte, kõnesid ja kommentaare 
(4) On oma valdkonna ekspert ja omab strateegilist mõju organisatsiooni pikaajaliste eesmärkide 

saavutamisele (nt võib spetsialiseeruda lobby-tööle erinevate institutsioonide, liitude, 
organisatsioonide vms juures) 

 
4. TASE 
(1) Juhtida avalike suhete, meedia infoüksust või -osakonda  
(2) Koostada ja ellu viia meedia- ja kommunikatsiooniplaane 
(3) Vastutada asutuses kõigi avalike suhetega seotud tegevuste eest (info ajakirjandusele, siseinfo 

ringlus jne) 
(4) Konsulteerida asutuse juhtkonda avalikkusega suhtlemise küsimustes, sealhulgas strateegilise 

kommunikatsiooni küsimustes 
(5) Planeerida meetmeid laialdaseks avalikkusega suhtlemiseks ja kontrollida nende kasutamist 
(6) Juhtida meeskonda 
 

TÕLKIMINE 
Teenistusgrupi eesmärk on tõlkida asutusele vajalikke dokumente ning korraldada tõlkimist. 
 
1. TASE 
(1) Tõlkida lihtsaid, mittespetsiifilisi tekste ühest või mitmest võõrkeelest ühte või mitmesse 

võõrkeelde 
(2) Vajaduse korral teha koosolekutel mittespetsiifilise keele järeltõlget (mittesünkroonselt) ühest 

või mitmest võõrkeelest ühte või mitmesse võõrkeelde 
 
2. TASE 
(1) Tõlkida spetsiifilisi tekste ühest või mitmest võõrkeelest ühte või mitmesse võõrkeelde 
(2) Teha koosolekutel spetsiifilise keele järeltõlget (mittesünkroonselt) ühest või mitmest 

võõrkeelest ühte või mitmesse võõrkeelde 
(3) Vajaduse korral täita tõlkija funktsioone läbirääkimistel 
(4) Vajalik on spetsiifiliste valdkondade terminite tundmine 
 
3. TASE 
(1) Tõlkida sünkroonselt koosolekutel ja esitlustel kõnet ühest või mitmest võõrkeelest ühte või 

mitmesse võõrkeelde 
(2) Täita tõlkija funktsioone kõrgetasemelistel ametlikel kõnelustel 
(3) Võib tõlkida dokumente, millele on vajalik notariaalne kinnitus 
(4) Võib koordineerida nooremate tõlkide tööd 
(5) Vajalik on tõlkija sertifikaadi olemasolu 
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4. TASE 
(1) Juhtida tõlkeüksuse tööd 
(2) Korraldada ja teostada tõlketööde kvaliteedikontrolli 
(3) Korraldada ja anda väljaõpet 
 

ÕIGUSTEENUSED 
Teenistusgrupi eesmärk on valmistada ette, vormistada ja kontrollida juriidilise sisuga dokumente, 
lahendada juriidilisi probleeme ja esindada asutust juriidilistes küsimustes. 
 
1. TASE 
(1) Valmistada ette ja organiseerida juriidilisi dokumente 
(2) Valmistada ette vajalikku infot ja dokumente juristidele 
(3) Assisteerida teisi juriste 
 
2. TASE 
(1) Teha juriidilise sisuga dokumentidega standardseid menetlustoiminguid 
(2) Vaadata läbi ja koostada juriidilisi dokumente 
(3) Kontrollida isikute lepingutest ja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmist 
(4) Nõustada standardsetes juriidilistes küsimustes 
(5) Võib läbi töötada ja esitada juriidilise kokkuvõtte standardsete juhtumite korral 
(6) Võib esindada organisatsiooni kohtus standardsetel juhtumitel 
 
3. TASE 
(1) Teha asutuse õigusnõustamist valdkondlikes ja/või üldistes juriidilistes küsimustes  
(2) Lahendada juriidilisi probleeme kogu organisatsiooni tasandil või keerukas valdkonnas, 

mis eeldab valdkondlikke süvateadmisi 
(3) Vaadata läbi dokumente ja esitada juriidiline kokkuvõte 
(4) Koostada keerulisi juriidilisi dokumente 
(5) Konsulteerida struktuuriüksuste juhatajaid juriidilistes küsimustes 
(6) Esindada organisatsiooni kohtus oma pädevuse piirides 
(7) Osaleda kordade ja protseduuride väljatöötamises 
(8) Võib koordineerida personali ja/või koostööpartnerite tegevust 
 
4. TASE 
(1) Korraldada ja suunata juriidilist tööd asutuses 
(2) Esindada asutust iseseisvalt kohtu- ja vaidemenetlustes 
(3) Konsulteerida struktuuriüksuste juhatajaid juriidilistes küsimustes 
(4) Välja töötada kordasid ja protseduure 
(5) Võib juhtida väiksemat struktuuriüksust 
(6) Võib otsustada väliste juriidiliste partnerite kaasamise vajaduse 
(7) On ekspert ühes või mitmes juriidilises valdkonnas 
 
5. TASE 
(1) Töötada välja asutuse juriidiliste probleemide lahendamise poliitika ja protseduurid 
(2) Juhtida üksust, millel on omakorda allüksused 
(3) Konsulteerida organisatsiooni tippjuhtkonda juriidilistes küsimustes 
(4) Juhtida personali 
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MUUD TEENISTUSKOHAD 
Siia teenistusgruppi paigutatakse teenistuskohad, millele ei leitud teist sobivat teenistusgruppi. 
 
1. TASE 
Nooremspetsialistid jäädvustavad, korrastavad, hoiustavad ja otsivad teavet ja täidavad mitme-
suguseid kontoritöö ülesandeid. Nooremspetsialistide töö toimub kindlate instruktsioonide alusel. 
 
2. TASE 
Professionaalid mingis kindlas töövaldkonnas, mis võib sageli nõuda kas spetsiifilist haridust või 
valdkondlikku kogemust. Nad võivad töötada instruktsioonide ning tippspetsialistide loodud 
juhendite alusel.  
 
3. TASE 
Oma valdkonna eksperdid, kel on väga pikaajaline ja väärtuslik erialane töökogemus ja teadmised. 
Tippspetsialistid arendavad olemasolevat või loovad uut, viies selleks läbi analüüse ja uuringuid. 
Sageli on nende tööülesandeks poliitika või protseduurireeglite väljatöötamine või oma vald-
konnas kas juhtide või teiste spetsialistide nõustamine. Ülesanded võivad hõlmata ka teiste 
töötajate juhendamist ja teiste töötajate tegevuse koordineerimist. Siia kuuluvad üksuste juhtide 
asetäitjad ja valdkonnajuhid, kellele vahetult töötajaid ei allu ning kes pigem koordineerivad teiste 
töötajate tööd. 
 
4. TASE 
Asutuste ja asutuste koosseisudes kinnitatud alaliste struktuuriüksuste juhid, kes tegelevad teiste 
isikute tehtava töö planeerimise, korraldamise, koordineerimise, kontrolli ja juhendamisega. 
Juhtide tööülesannete hulka kuulub tavaliselt struktuuriüksuste eesmärkide seadmine ja normide 
kehtestamine ning nende saavutamiseks ja täitmiseks vajalike kavade, tegevussuundade ja kordade 
sõnastamine ja hindamine, eelarvete koostamine, eelarve täitmise kontrolliks vajalike süsteemide 
ja kordade väljatöötamise ja rakendamise tagamine, tegevussuundade ja kavade elluviimiseks 
vajalike materiaalsete, inim- ja finantsressursside kasutamiseks loa andmine, organisatsiooni või 
ettevõtte ja selle töötajate töötulemuste jälgimine ja hindamine, töötajate valimine või valiku 
kooskõlastamine. Siia kuuluvad ka juhtide asetäitjad ja valdkonnajuhid, kui neile alluvad vahetult 
töötajad ning kui nad teostavad eelnimetatud tegevusi. 
 
 
 
 
 


