
   

 

 
Õiguskantsleri Kantselei kommunikatsioonijuhi ametijuhend 

 

 

Struktuuriüksus  Juhtkond 

Teenistuskoht Õiguskantsleri Kantselei kommunikatsioonijuht 

Teenistusse võtab Õiguskantsler 

Töötaja nimi Janek Luts 

Vahetu juht Kantselei direktor 

Alluvad - 

Töötaja asendab 
- 

Töötajat asendab Kantselei direktor 

Töökoha eesmärk 
Õiguskantsleri Kantselei tegevuse ja sellest avalikkuse teavitamise 

planeerimine. Sise- ja väliskommunikatsiooni korraldamine. 

 

Tööülesanded  

Töötab välja Õiguskantsleri Kantselei tegevuste avaliku tutvustamise meediaplaani ja vastutab selle 

täitmise eest. 

Õiguskantsleri ja Kantselei tööpõhimõtete ning –tulemuse arusaadav esitlemine avalikkusele, mh 

autoriteedi kindlustamine põhiseaduslikkuse järelevalveks loodud põhiseadusliku institutsiooni ja 

üld- ning laseteombudsmani ülesannete täitjana. 

Koordineerib ja nõustab õiguskantslerit ja Kantseleid pressiga suhtluses, avalike suhete 

korraldamisel ja maine kujundamisel (avalikud esinemised, intervjuud, kohtumised, avalikud 

üritused jm). 

Vastutab teavituskampaaniate korraldamise eest, mh vene keelt emakeelena kõnelevale 

elanikkonnale. 

Vastutab õiguskantsleri ja lasteombudsmani kodulehel (ka vene-ja inglise keelsel lehel) ning 

sotsiaalmeedias oma tööülesannetega seotud info haldamise eest.  

Täidab õiguskantsleri, asetäitja-nõunike ja direktori poolt antud ühekordseid ülesandeid. 

 

Töökoha täitjale esitatavad nõuded 

Haridus Keskharidus. 

Tööalane ettevalmistus ja enesetäiendamine. 

Töökogemus Meedia- või kommunikatsioonitöö kogemus vähemalt 5 aastat. 

Juhtimiskogemus organisatsiooni või struktuuriüksuse juhina vähemalt 3 

aastat. 

Kommunikatsioonistrateegia ülesehitamise kogemus. 

Teadmised ja 

oskused 

Avalike- ja meediasuhete alased põhjalikud teadmised. 

Väga head kommunikatsiooni ja planeerimise alased teadmised ja oskused. 

Õiguskantsleri tegevusvaldkonna ja seda reguleerivate õigusaktide ning 

asjaajamiskorra tundmine ja rakendamise oskus. 

Eesti keele oskus C1 tasemel, inglise ning vene keele oskus kõnes ja kirjas 

B1 tasemel. 

Riigi põhikorra, õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni ja 

avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine. 

Väga hea suhtlemis- ja koostööoskus. 

Väga hea suuline- ja kirjalik väljendusoskus. 

Töökohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus. 

Algatus-, otsustus- ja vastutusvõime. 



Täpsus, korrektsus, usaldusväärsus ja kohusetunne. 

Hea analüüsi- ja üldistusvõime. 

Iseseisvus. 

 

Õigused 

Saada tööülesannete täitmiseks vajalikku teavet. 

Kasutada igapäevase töö tegemiseks vajalikke töövahendeid. 

Saada tööalaseks enesetäiendamiseks vajalikku täiendkoolitust. 

Teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks. 

Teha ettepanekuid koosolekute kokkukutsumiseks ja töögruppide moodustamiseks. 

Pääseda juurde tööks vajalikele elektroonilistele andmebaasidele. 

Muud seadusest, Kantselei tööd korraldavatest õigusaktidest ning tööülesannetest tulenevad õigused. 

 

Kohustused 

Juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, Kantselei eetikakoodeksist, Kantselei 

põhimäärusest, üldosakonna põhimäärusest, Kantselei muudest sisedokumentidest, ametijuhendist  

ning õiguskantsleri, asetäitja-nõunike ja direktori poolt vahetult antud seadusega kooskõlas olevatest 

korraldustest. 

Täidab töökohta puutuvaid õigusakte ja korraldusi ning tööülesandeid ausalt, asjatundlikult ja 

hoolikalt. 

Täidab oma tööülesandeid täpselt, õigeaegselt, kohusetundlikult, otstarbekalt ja omakasupüüdmatult, 

lähtudes avalikest huvidest. 

Hoiab nii teenistussuhte ajal kui ka pärast teenistusest vabastamist talle teenistuse tõttu teatavaks 

saanud riigi- ja ärisaladust, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud 

konfidentsiaalsena saadud informatsiooni. 

Kasutab ja säilitab tema kasutusse antud vara ja vahendeid heaperemehelikult ja sihipäraselt. 

 

Vastutus 

Töökohustuste täitmatajätmise või mittenõuetekohase täitmise eest vastutab kommunikatsioonijuht 

vastavalt töölepingu seadusele. 

 

Ametijuhendi muutmine 

Ametijuhend vaadatakse läbi vähemalt üks kord aastas. 

 

Olen ametijuhendiga tutvunud ja kohustun seda täitma: 

Nimi Allkiri Kuupäev 

Janek Luts /allkirjastatud digitaalselt/ 02.06.2015 

 


