
Esseekonkursi „Kiviaeg ja lend Kuule kriminaalpoliitikas“ statuut 

Konkursi eesmärk 

Esseekonkursi eesmärk on innustada ja toetada kriminaalpoliitikaalast mõttevahetust Eestis ning 

tunnustada parimaid esseekirjutajaid. Konkursiga algab riigi uute kriminaalpoliitika 

arengusuundade ettevalmistamise protsess[1]. Konkursile on oodatud analüütilised essed, mis 

avavad Eesti kriminaaljustiitssüsteemi tugevusi ja nõrkusi, osutavad kasutamata võimalustele 

ning näitavad teed tulevikku. 

Essee on autori arvamustel põhinev vabas vormis mõttearendus, mis sisaldab teema 

mitmekülgset käsitlust. Heas essees mõtestab autor oma teadmisi ja kogemusi, kuid 

analüütiliseks teeb kirjatüki väidete argumenteerimine[2]. 

Osalemise tingimused 

1. Konkursil võivad osaleda: 

 korrakaitse ja justiitssüsteemis töötanud ja töötavad praktikud, nt endised ja praegused 

politseinikuid, prokurörid, kohtunikud, advokaadid, kriminaalhooldajad, vanglaametnikud; 

 ravi-, rehabilitatsiooni- ja sotsiaalprogrammide pakkujad ning ohvrite abistajad; 

 süütegude tõttu kannatanud ning neid toime pannud isikud; 

 valdkonnaga seotud tudengid, õppejõud ja teadlased; 

 kõik muudki Eesti inimesed. 

2. Konkursile esitatav essee peab vastama järgmistele tingimustele: 

 Essee teema valib autor, ootame esseesid järgmistes valdkondades: 

 Ohtlikud kalduvuskurjategijad – kuidas ennetada raskeid kuritegusid ning peatada 

vägivalla kordumist? 

 Karistuste täideviimine vanglas ja kriminaalhooldusel 

 Kannatanu õigused ning ohvri vajadused 

 Üle- ja alakriminaliseerimine 

 Vaba teema. 

 Esseel peab olema pealkiri. 

 Essee pikkus on 5000 kuni 10000 tähemärki (see on ligi 2-4 lehekülge). 

 Essees peavad olema eristatavad autori enda ja teiste autorite mõtted. 

 Essee peab olema kirjutatud korrektses eesti keeles. 

 Essee tuleb kirjutada arvutikirjas ning esitada elektrooniliselt. 

3. Essee esitajalt ootame järgmisi dokumente: 

Konkursil osalemise avaldus Word- või PDF-formaadis, milles märgitakse: 

 Autori kontaktandmed (nimi, telefon ja e-post). 

 Lühike enesetutvustus, mis näitab autori kokkupuuteid kriminaalpoliitika valdkonnaga või selle 

rakendamisega. 

https://wwwkriminaalpoliitika.rik.ee/et/kriminaalpoliitika/esseekonkurss-kiviaeg-ja-lend-kuule-kriminaalpoliitikas#_ftn1
https://wwwkriminaalpoliitika.rik.ee/et/kriminaalpoliitika/esseekonkurss-kiviaeg-ja-lend-kuule-kriminaalpoliitikas#_ftn2


  Autori nõusolek avaldada konkursi eduka läbimise korral essee Justiitsministeeriumi 

kriminaalpoliitika osakonna veebilehe ja võimalusel ka ajakirjanduses. 

 Essee. 

4. Esseid koos nõutavate dokumentidega saab esitada Justiitsministeeriumile 6. novembrini 

2016 elektroonilisel kujul (e-post: konkurss@just.ee). 

5. Essee esitab konkursile töö autor. 

Hindamise kord ja kriteeriumid 

6. Esseede hindamiseks moodustatakse mitmekülgse pädevusega hindamiskomisjon ja komisjoni 

liikmete arv sõltub konkursile esitatud esseede arvust. 

7. Esseede hindamisel arvestatakse, et essees avaldatud seisukohad on autori enda omad, mitte ei 

esinda ühegi asutuse seisukohti. Töödes avaldatud seisukohtade tõttu ei diskrimineerita kedagi. 

8. Esseed peavad olema autori originaallooming. 

Võitjate väljakuulutamine ja tunnustamine 

9. Justiitsminister kuulutab võidutööd välja 2016. aasta sügisel. 

10. Võidutööd avalikustatakse kriminaalpoliitika portaalis ning võimalusel ka massiteabevahendite 

kaudu ning eraldi väljaandena spetsiaalses kogumikus. 

11. Justiitsministeerium premeerib parimaid rahalise auhinnaga. Konkursi auhinnafond on kokku 

3000 eurot. Auhinnafondi jagamise, sealhulgas auhinnatavate esseede arvu ja kategooriad, 

otsustab komisjon. 

12. Justiitsministeeriumil on õigus kutsuda kokku kärajad parimate esseede tutvustamiseks. 

Konkursist teavitamine 

13. Teade konkursi väljakuulutamise ja tingimuste kohta avaldatakse Justiitsministeeriumi 

kriminaalpoliitika veebilehel. 

14. Lisainfot konkursi tingimuste kohta saab aadressilt konkurss@just.ee või telefonil 620 8274. 

  

 

[1] Kehtivad kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018 on kättesaadavad 

siit:http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kriminaalpoliitika/kriminaalpoliitika-arengusuunad-

aastani-2018. 

[2] Kasulikke juhiseid essee kirjutamiseks leiab näiteks 

tudengiveebist: https://tudengiveeb.ee/et/esileht/korgkoolis-oppimise-nipid/16-kirjalike-toeoede-

kirjutamine/166-kuidas-kirjutada-nouetele-vastavat-esseed-2 ja hariduskeskuse 

lehelt: http://www2.hariduskeskus.ee/opiobjektid/essee/. 
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