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KEHTESTATUD 

kaitseministri 18.12.2015  

käskkirjaga nr 494 

 

 

Julgeoleku- ja haldusosakonna põhimäärus 

 

I. Üldsätted 

 

1. Julgeoleku- ja haldusosakond (edaspidi osakond) on Kaitseministeeriumi (edaspidi ministeerium) 

osakond, mille ülesanne on avaliku võimu teostamine ja selle toetamine. 

 

2. Osakond on aruandekohustuslik ministri, kantsleri ning õigus- ja haldusküsimuste asekantsleri 

ees. 

 

II. Osakonna juhtimine 

 

3. Osakonda juhib osakonnajuhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist minister kantsleri 

ettepanekul. 

 

4. Osakonnajuhataja allub vahetult õigus- ja haldusküsimuste asekantslerile. 

 

5. Osakonnajuhatajal on asetäitja, kes allub vahetult osakonnajuhatajale. 

 

6. Osakonnajuhataja äraolekul täidab tema ülesandeid ministri käskkirjaga kinnitatud ministeeriumi 

kantsleri, asekantslerite ja osakonnajuhatajate asendamise korras nimetatud ametnik. 

 

7. Osakonna koosseisu kinnitab minister. 

 

III. Osakonna ülesanded 

 

8. Lisaks ministeeriumi põhimäärusest tulenevatele põhiülesannetele täidab osakond järgmisi 

ülesandeid: 

1) korraldab ministeeriumi hoone kinnisvara korrashoidu järgmiste tegevuste kaudu: 

1.1) kinnisvara haldamine; 

1.2) ehitise ja tehnosüsteemide tehniline hooldamine; 

1.3) heakorratööde tegemine territooriumil ja hoones; 

1.4) ehitus-, remont- ja rekonstrueerimistööde tegemine; 

1.5) tarbimisteenuste, välja arvatud kommunikatsiooniteenuste, tagamine; 

1.6) kinnisvara omanikukohustuse kandmine; 

2) korraldab ministeeriumi transpordialast teenindamist; 

3) korraldab ministeeriumile vajaliku inventari, seadmete ja materjalide soetamist, arvestust ja 

kontrolli; 

4) korraldab ministeeriumi hoonete turvalisust ning tuleohutus- ja töökeskkonnaalast tegevust; 

5) kontrollib riigisaladuse ja salastatud väliteabe seaduse ja selle alusel antud õigusaktidega 

kehtestatud salastatud teabe kaitse nõuete täitmist ministeeriumis; 

6) korraldab koostöös teiste osakondadega juurdepääsuõigust omavate isikute koolitust salastatud 

teabe kaitse küsimustes; 

7) korraldab ministeeriumi valvurite tööd ja teostab järelevalvet nende tegevuse üle; 
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8) kontrollib nõusolekute, kinnituste, juurdepääsuloa ja töötlemisloa ning nende kehtivuse 

pikendamise taotluste ning juurdepääsuloa ja töötlemiseloa taotleja ankeedi vormilist nõuetele 

vastavust enne edastamist luba väljastavale asutusele; 

9) peab arvestust ministeeriumi töötajate riigisaladusele juurdepääsu lubade ja 

juurdepääsusertifikaatide üle; 

10) peab ministeeriumi turvakonteinerite ja nende kasutajate nimekirja; 

11) selgitab välja ja menetleb salastatud teabe kaitse nõuete rikkumisi ning informeerib neist 

pädevaid asutusi; 

12) võtab seletusi ministeeriumi töötajatelt, kes on rikkunud salastatud teabe kaitse nõudeid; 

13) korraldab salastatud koosolekute pidamist ministeeriumis; 

14) peab loendit kõikide salastatud teabe töötlemist reguleerivate kordade ja juhendite üle ning 

korraldab nende tutvustamist töötajatele; 

15) täidab ministeeriumi kohustusi teenistusliku järelevalve läbiviimisel Kaitseväe luurealase 

tegevuse ning sõjaväepolitsei ja Teabeameti tegevuse seaduslikkuse üle. 

 

9. Osakond oma ülesannete täitmisel: 

1) töötab välja oma tegevusvaldkonda kuuluvate õigusaktide eelnõud või osaleb nende 

väljatöötamisel; 

2) korraldab oma tegevusvaldkonda kuuluvate lepingute väljatöötamist ja sõlmimist ning jälgib 

lepingutega võetud kohustuste täitmist; 

3) esitab arvamusi ja teeb ettepanekuid osakonna tegevusvaldkonda käsitlevate või sellega seotud 

õigusaktide eelnõude kohta; 

4) osutab abi teiste ministeeriumide valitsemisalasse puutuvate küsimuste lahendamisel 

ministeeriumi vastavatele osakondadele ja teeb nendega koostööd osakonna tegevusvaldkonna 

piires; 

5) vaatab läbi osakonda suunatud ministeeriumile, ministrile või kantslerile saadetud avaldused, 

märgukirjad ja muud dokumendid ning valmistab ette vastuste ja vajadusel muude dokumentide 

kavandid. 

 

IV. Osakonnajuhataja 

 

10. Osakonnajuhataja: 

1) täidab ministeeriumi põhimääruses sätestatud osakonnajuhataja ülesandeid; 

2) annab seadusega ettenähtud korras alluvatele töötajatele ja ametnikele ühekordseid korraldusi; 

3) korraldab osakonna asjaajamist ja koostööd ministeeriumi teiste struktuuriüksustega; 

4) korraldab oma teenistusülesannete piires kohtumisi, töörühmade ja koosolekute kokkukutsumist 

või teeb vastavaid ettepanekuid ministeeriumi juhtkonnale; 

5) töötab välja ettepanekud osakonna tegevusvaldkonna kulude eelarve koostamise kohta; 

6) korraldab oma teenistusülesannete valdkonnas dokumentide koostamist ja kooskõlastamist, 

millega võetakse rahalised või varalised kohustused ning mis annavad õigusi või panevad kohustusi 

ministeeriumivälistele isikutele ja esitab need allakirjutamiseks ministrile, kantslerile või 

asekantslerile; 

7) korraldab oma teenistusülesannete valdkonda puudutavates küsimustes informatsiooni kogumist, 

vajadusel vastavate ülevaadete koostamist ning teeb ettepanekuid õigusaktide muutmiseks või 

täiendamiseks; 

8) osaleb osakonna teenistuskohtade täitmiseks personali valikus, planeerib osakonna töötajate ja 

ametnike koolitust ja täiendõpet; 

9) korraldab osakonna kasutusel oleva riigivara ja rahaliste vahendite sihipärast, otstarbekat ja 

heaperemehelikku kasutamist; 
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10) korraldab oma pädevuse piires riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning selle alusel 

antud õigusaktidega kehtestatud nõuete täitmist osakonnas; 

11) vastutab talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse ning muu ametkondliku 

informatsiooni hoidmise eest. 

 

V. Osakonna pitsat 

 

11. Osakonnal on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga väikese riigivapiga pitsat, mille välisringil on 

eestikeelsed sõnad „KAITSEMINISTEERIUM * JULGEOLEKU- JA HALDUSOSAKOND“ ning 

sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga väikese riigivapiga pitsat, mille välisringil on eesti- ja 

ingliskeelsed sõnad “KAITSEMINISTEERIUM * JULGEOLEKU- JA HALDUSOSAKOND” ja 

„ESTONIAN MINISTRY OF DEFENCE * SECURITY AND ADMINISTRATION 

DEPARTMENT“. 


