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Struktuuriüksuse nimetus:
Õigusloome ja arenduse talitus
Ametikoht:
Analüütik (kohtustatistika)
Tegevusvaldkond:
Kohtustatistika 
Ametisse nimetamine:
Kantsleri poolt kohtute osakonna juhataja/asekantsleri ettepanekul
Vahetu juht:
Õigusloome ja arenduse talituse juhataja
Alluvad:
Puuduvad
Teenistuja asendab:
Referent (personalivaldkond)
Teenistujat asendab:
Nõunik (kohtute valdkond) 
Ametikoha põhieesmärk:
Kohtustatistika kogumise vajaduse määratlemine ja statistika analüüs 

Kvalifikatsiooninõuded:
	Vähemalt 4-aastase nominaalajaga õigusalane kõrgharidus;

Eesti keel kõrgtasemel (C1);
Töökogemus õigusalast kõrgharidust nõudval ametikohal kokku vähemalt 3 aastat;
Tööks vajalik arvuti kasutamise oskus.


Muud nõuded:
	Head teadmised kohtute töökorraldusest;

Head teadmised menetlusseadustikest;
	Ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
	Teadmised andmeanalüüsist.



Teenistusülesanded:
Tulemus:
	I ja II astme kohtute menetlusstatstika kogumise vajaduse defineerimine, statistika metoodika väljatöötamine ja ajakohastamine;

Kohtustatistika pakub eeskätt kohtusüsteemi juhtimiseks ning õigusloomealasteks otsusteks piisavat infot, kuid arvestab ka teiste institutsioonide ning eraisikute infovajadusega. Statistikametoodikat ajakohastatakse õigusaktide muutumisel. 
	I ja II astme kohtute menetlusstatistika  analüüsimine ja ülevaadete koostamine;

Vähemalt kord poolaastas on koostatud põhjalik statistika ülevaade koos analüüsiosaga. Täiendavad ülevaated ja analüüsid koostatakse vastavalt vajadusele.
	Kohtustatistika kogumist ja töötlemist võimaldavate infosüsteemide arendamises osalemine;

Infosüsteemide arendamisel on arendajale esitatud statistilise aruandluse nõuete kirjeldus ning aruandluse vormid. Analüütik teeb ka ise vajadusel ettepanekuid statistikakeskkonna parendamiseks. 
	Kohtute infosüsteemi kantud andmete õigsuse monitoorimine;

Kohtud täidavad infosüsteemis andmeid nõuetekohaselt, st et tekkinud andmeid on võimalik statistiliselt töödelda.  Vajadusel annab analüütik juhiseid  infosüsteemi andmete sisestamiseks.
	Kohtunike personaalstatistika analüüsimine; 

Välja on töötatud kohtunike töökoormust kajastava statistika metoodika ning vähemalt kord poolaastas koostatakse selle põhjal ülevaade koos analüüsiosaga.
	Kohtute töökorralduse analüüsimises osalemine, sh kohtute töökoormuse analüüsimine; 

Analüüsib kohtunike ja kohtute töökoormust ja  tööpiirkondade otstarbekust ning abistab nõunikke kohtute töökorralduse analüüsimises, kohtunike ja kohtunikukandidaadikonkursside väljakuulutamise vajaduse analüüsimises, õigusemõistmise maksumuse analüüsimises.
	Kohtumenetluse regulatsiooni muudatuste ettevalmistamises osalemine;

Toetab talituse nõunikke kohtumenetlust reguleerivate õigusaktide muudatuste ettevalmistamisel vajalike statistiliste andmetega ja teeb vajadusel ettepanekuid statistika korraldust puudutavas osas.
	Ajakirjanike ja kodanike kohtute statistikat ja töökoormust puudutavatele päringutele ja kirjadele vastamine;

Soovitud andmeid esitatakse vastavalt avaliku teabe seadusele ja märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusele.
	Talituse juhataja korraldusel ühekordsete ülesannete täitmine.

Korralduste korrektne ja õigeaegne täitmine.
	
Kooskõlastatud tegevus ja koostöö
	Koostöö Justiitsministeeriumi teiste ametnike ja struktuuriüksuste, kohtute, teiste asutuste ja institutsioonidega kohtustatistika suhtes esitatavate nõudmiste väljaselgitamiseks ning statistika metoodika kujundamiseks;
	Koostöö talituse teiste töötajatega kohtukorraldust ja –menetlust puudutavate otsuste tegemiseks vajalike andmete analüüsimisel;
	Talituse nõupidamistel osalemine;
	Talituste- ja osakondadevahelistel nõupidamistel osalemine; 
	Soovituslik osalemine talituste- ja osakondadevahelistel üritustel meeskonnatöö edendamise eesmärgil.


Õigused:

1.Saada ministeeriumi struktuuriüksustelt ning ministeeriumi valitsemisalas olevatelt valitsusasutustelt informatsiooni, mis on vajalik käesoleva ametijuhendiga pandud teenistusülesannete täitmiseks; 
2. Saada teenistuseks vajalikku täiendkoolitust; 
3. Saada ametialaste ülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ja tehnilist abi nende kasutamiseks; 
4. Teha vahetule juhile ettepanekuid oma töökorralduse muutmiseks. 

Vastutus:
1. Töö nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest; 
2. Töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadustele vastavuse eest; 
3. Töövahendite säästliku planeerimise ja kasutamise eest; 
4. Töö tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise eest. 

Ametijuhendi muutmine:
Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada tööd ministeeriumis. Ametijuhendit võib ilma ametniku nõusolekuta muuta, kui ei muutu ametikoha põhieesmärk, põhiülesanded ja nõutav erialane ettevalmistus ning kui ametijuhendi muutmine ei too kaasa teenistuja palga muutmist. 

Teenistuja: 



		     /allkiri/	                     				         /kuupäev/	

