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										KINNITATUD
Justiitsministeeriumi kantsleri 21.04.2014       
käskkirjaga nr  13


	AMETNIKU AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
Õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talitus
Ametinimetus:
Nõunik (parem õigusloome)
Tegevusvaldkond:
Õigusaktide mõju analüüs
Vahetu juht:
Õigusloome korralduse talituse juhataja
Alluvad:
Puuduvad
Ametnik asendab:
Nõunikku, talituse juhatajat
Ametnikku asendab:
Nõunik, talituse juhataja
Ametikoha põhieesmärk:
Õigusaktide kvaliteeti tõstva mõjuanalüüside süsteemi koordineerimine Eestis, koostöö teiste ministeeriumidega, õigusaktide mõjude analüüsi meetodite arendamine. 



Tööandja poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuded:
	Kõrgharidus.
	Eesti keele oskus C1 tasemel (mõistab pikki ja keerukaid tekste, oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata, oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööolukordades, oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid).
	Inglise keele suuline ja kirjalik oskus.

MS Office programmide hea kasutamisoskus, statistikapakettide tundmine.



Muud tööandja poolt kehtestatud nõuded:
	Väga head teadmised sotsiaalteaduslikest uurimismeetoditest.
	Head teadmised seadusloome protsessist.
	Iseseisvus töös, väga hea analüüsi ja tulemuste prognoosivõime.

Info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise ja tagasiside andmise oskus.
	Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas.

Tööülesanded:
Tulemus:
	Õigusaktide kvaliteeti tõstvate mõjuanalüüside süsteemi koordineerimine Eestis:

	Ministeeriumidelt teabe kogumine eri valdkondades teostatavate rakendusuuringute kohta;

Ülevaate omamine mõjuanalüüside metoodikatest;
Ministeeriumide ametnike nõustamine õigusaktide mõjuanalüüse puudutavates küsimustes:
Mõjuanalüüside ühtsete nõuete kujundamine ja arendamine koostöös ministeeriumidega;
Õigusaktide mõjude analüüsimise koolituste vajaduste välja selgitamine, juhendmaterjalide väljatöötamine ja koolituste korraldamine;
EL ja teistes rahvusvahelistes koostöövormides osalemine, teiste riikide kogemuste ja suundumuste jälgimine;
Mõjude hindamist puudutavate nõuete täitmise kontrollimine eelnõude menetlemise protsessis koostatud dokumentides ja põhjendatud märkuste esitamine.



Olemas on informatsioon teostatavatest rakendusuuringutest.

Metoodikate tundmine.

Adekvaatne nõustamine.


Toimub arengute jälgimine, esitatud on asjakohased ettepanekud.

Toimuvad asjakohased koolitused, juhendmaterjalid on välja töötatud.


Osalemine vastavalt vajadusele



Teostatud on kontroll ning põhjendatud märkused on esitatud.
	Ministeeriumidega ja teiste asjaomaste asutustega suhtlemine.

Sujuv koostöö, informatsioon vajalike analüüside või uurimisvaldkondade kohta 
	Ministeeriumi esindamine õigusloome analüüsi teemadel.

Olemas on ÕMA alased seisukohad ja poliitikasoovitused. 
	Olemasolevate statistiliste andmete tundmine ja töös kasutamine

Kursisolek võimalustega saada vajadusel statistilist teavet 
	Ettepanekute tegemine õigusaktide või valdkondade analüüsimiseks.

Asjakohased ja põhjendatud ettepanekud 
	Osalemine oma tööülesandeid puudutavas valdkonnas töörühmades.

Vajadusel töörühmades osalemine.
	Õigusteadlikkuse uuringute korraldamine ja õigusteadlikkuse seiresüsteemi väljatöötamine.

Läbi on viidud õigusteadlikkuse baasuuringud  ning olemas on mõõdikute süsteem õigusteadlikkuse jooksvaks hindamiseks 
	Talituse juhataja korraldusel ühekordsete ülesannete täitmine.

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud teenistusülesanded.


Tegevuse kooskõlastamine ja koostöö
	Nõuniku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu ülemusega.

Nõunik teeb koostööd kõigi Justiitsministeeriumi ning valitsemisala teenistujate ja töötajatega.

Ametniku õigused, kohustused ja vastutus tulenevad avaliku teenistuse seadusest ja muudest õigusaktidest.

Tööandja: Margus Sarapuu, kantsler
Ametnik:


		     allkiri/ kuupäev	                     				        allkiri /kuupäev	

