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AMETNIKU AMETIJUHEND

Struktuuriüksuse nimetus:
justiitshalduspoliitika osakond, kohtute talitus
Ametinimetus:
nõunik
Tegevusvaldkond:
kohtumenetluses kasutatavate infosüsteemide nõuete kirjeldamine, infosüsteemi tegevuste optimeerimise kaardistamine ja analüüs, haldusala infosüsteemi kasutamisega seotud tööprotsesside arendamine ja analüüsimine, seaduse muudatustest tulenevate infosüsteemi arendusvajaduste kirjeldamine ja tellimine; haldusala õigusloome. 
Vahetu juht:
kohtute talituse juhataja
Alluvad:
puuduvad
Ametnik asendab:
ei asenda
Ametnikku asendab:
teised talituse töötajad vastavalt talituse juhataja korraldusele
Ametikoha põhieesmärk:
Haldusala õigusloome. Oma valdkonna infosüsteemide (IS) arendusettepanekute esitamine. Infosüsteemi nõuete kvaliteetne kirjeldamine. Kohtute infosüsteemi tegevuste optimeerimise kaardistamine ja analüüs. Seaduse muudatustest tulenevate infosüsteemi arendusvajaduste kirjeldamine ja tellimine. 


Tööandja poolt kehtestatud nõuded ametniku haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele:


	juriidiline kõrgharidus (magistrikraad);
	eesti keele valdamine kõrgtasemel (tase C1);
	inglise keele suuline ja kirjalik oskus;
MS Word’i, MS Excel’i, MS Outlook’i hea tundmine, Powerpoint’i, Internet Explorer’i tundmine;
	väga head teadmised õigusloome protsessist ja kohtumenetlustest;
menetlustarkvara mõistmine; 
	täpsus ja kohusetundlikkus;
kõrgtasemel analüüsivõime ja tulemuste prognoosivõime;
iseseisvus töös;
info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise ja tagasiside andmise oskus;
	hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
	hea pingetaluvus.

Teenistusülesanded:
Tulemus:
	Haldusala õigusloome – väljatöötamiskavatsuste ja eelnõude ettevalmistamine;

korrektselt ja tähtaegselt koostatud eelnõude väljatöötamiskavatsused, eelnõud ja eelnõude seletuskirjad;
	kohtumenetluses kasutatavate infosüsteemide nõuete kvaliteetne kirjeldamine ja õigeaegne edastamine Registrite ja Infosüsteemide Keskusele (RIK);

kirjeldatud ja RIK-ile edastatud nõuded;
	RIK-i esindajaga nõuete täpsustamine ja nõuete kirjeldamisel ning disainimisel kerkivate probleemide lahendamine;

täpsustatud ja RIK-iga kooskõlastatud nõuded;
	kohtute infosüsteemis kasutatavate dokumendivormide loomine;

loodud (ja kohtutega kooskõlastatud) dokumendivormid;
	õigusloome muudatusettepanekute esitamine tulenevalt oma valdkonna IS-ide arendamisest; õigusloome;  

tellitava infosüsteemi ja regulatsiooni vastavus ja infosüsteemile mõistliku toimimise võimaldamine, tööprotsesside maksimaalne optimeeritus; väljatöötatud muudatusettepanekud, vajadusel õigusloome;
	arendusettepanekute esitamine ja haldusalalt arendusettepanekute kogumine;

haldusala vajaduste silmaspidamine tellitava infosüsteemi arendamisel;
	lähteülesannete koostamine (sh seaduse muudatustest tulenevate arendusvajaduste koostamine ja tellimuste koostamine);
mõistlik ja realistlikult püstitatud nõuetekohane lähteülesanne;
	tööprotsesside korraldusettepanekute esitamine;

haldusala tööprotsesside sujuvus ja optimeeritus;
	sisendi andmine infosüsteemide juhtrühmadele ning vajadusel muu projektidokumentatsiooni koostamine;

asjatundlikud ülevaated ja korrektne dokumentatsioon;
	presentatsioonide tegemine oma valdkonnas;

asjatundlikud presentatsioonid; 
	kohtute infosüsteemi tegevuste optimeerimise kaardistamine ja analüüs;

haldusala vajadused kaardistatud ning teostamine analüüsitud
	talituse juhataja korraldusel ühekordsete ülesannete täitmine.

talituse juhataja korralduste korrektne ja õigeaegne täitmine.
	
Kooskõlastatud tegevus ja koostöö:
	nõuniku tegevus on kooskõlastatud talituse juhataja või talituse juhataja poolt määratud asendajaga.

nõunik teeb koostööd kõigi Justiitsministeeriumi ning JM valitsemisala teenistujate ja töötajatega.
nõunik teeb koostööd oma valdkonna infosüsteemide loomiseks vajalike asutuste ja ettevõtetega.

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

Ametnik:

		     allkiri/ kuupäev	          	        	

					

