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TEENISTUJA AMETIJUHEND

Struktuuriüksuse nimetus
Kriminaalpoliitika osakonna kriminaalteabe ja analüüsi talitus
Ametikoht
Juhataja 
Tegevusvaldkond
Karistuspoliitika analüüs
Ametisse nimetab
Kantsler asekantsleri ettepanekul
Vahetu juht
Asekantsler
Alluvad
Kriminaalteabe ja analüüsi talituse teenistujad
Teenistuja asendab
Asekantsleri (kriminaalpoliitika) poolt määratud teenistujat
Teenistujat asendab
Talituse nõunik
Ametikoha põhieesmärk
Kriminaalteabe ja analüüsi talituse töö juhtimine, kriminaalpoliitika kujundamiseks vajalike uuringute läbiviimise ning kriminaalmenetluse ja karistuse täideviimise praktika analüüsi korraldamine, Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisi Büroo ja prokuratuuri tegevuse analüüs.

Kvalifikatsiooninõuded
	Magistrikraad või sellega võrdsustatud sotsiaalteaduste alane kõrgharidus. 

Inglise keele suuline ja kirjalik oskus, soovitavalt ka mõne muu võõrkeele oskus.
Arvuti kasutamise oskus.
Väga head teadmised kriminaalpoliitika valdkonnas.

Muud nõuded
	Väga head teadmised seadusloome protsessist,  karistusõigusest, karistuspoliitikast, projektijuhtimisest, riigi- ning halduskorraldusest.
	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.
	Juhtimisalased teadmised, tööprotsessi ja töörühma juhtimise oskused.



Teenistusülesanded
Tulemus
	Talituse töö juhtimine ja koordineerimine.

Tõhus töökorraldus, motiveeritud töötajaskond, ettepanekud talituse töökorralduse, töötajate täiendõppe ja tulemuspalga ning talituse tööplaani osas,  õigeaegselt täidetud ülesanded.
	Kriminaalpoliitika arengusuundade analüüsimine ning valdkonna kujundamiseks ettepanekute tegemine.

Ettepanekud arengusuundade määratlemiseks ning kriminaalpoliitika kujundamiseks.
	Kriminaalpoliitika kujundamiseks vajalike uuringute väljaselgitamise, planeerimise, läbiviimise koordineerimine.

Uuringute läbiviimine vastavalt väljaselgitatud vajadustele, arenguprioriteetidele. 
	Kriminaalmenetluse ja karistuse täideviimise praktika analüüsi korraldamine.

Analüüsi tulemused arvestatavad muudatusettepanekute tegemisel.
	Kriminaalpoliitika valdkonna õigusaktide mõjude  analüüsimine.

Analüüsi tulemused arvestatavad õigusloome kujundamisel.
	Ettepanekute tegemine õigusaktide väljatöötamise algatamiseks karistusõiguse valdkonnas, seaduste muutmisettepanekute kogumine erinevatelt osapooltelt, analüüsimine.

Kogutud ja analüüsitud erinevate osapoolte muudatusettepanekud, asjakohased ettepanekud.
	EKEBi ka prokuratuuri tegevuse analüüs, parendusettepanekute tegemine.

Ettepanekud vastavalt üldisele kriminaalpoliitika arengusuundadele.
	Kuriteoennetuse ja riikliku korruptsioonivastase tegevuse analüüsimine ja koordineerimine. 

Tegevused planeeritud vastavalt analüüsi- tulemustele ja riiklikele arenguprioriteetidele. 
	Riigikogus ja Vabariigi Valitsuse istungil läbivaatamisele tulevate materjalide kohta arvamuse andmine.

Põhjendatud arvamus.
	Riigikogu komisjonides ja täiskogus esinemine.

Justiitsministeeriumi ja Vabariigi Valitsuse seisukohtade esindamine ja põhjendamine.
	Põhiseaduslikkuse järelevalve asjades arvamuse andmine Riigikohtule Justiitsministeeriumi nimel.

Põhjendatud arvamus.
	Avalikkuse teavitamine ja rahvusvahelise koostöö korraldamine.

Adekvaatne kajastatus meedias, rahvusvahelise koostöö korraldatus.
	EL, rahvusvaheliste organisatsioonide ja välisriikidega kriminaalpoliitika valdkonnaalase koostöö koordineerimine.

Konstruktiivne ja eesmärkidel põhinev koostöö.
	Kuriteoennetuse, kriminaalmenetluse ja karistuse täideviimise valdkonna infosüsteemide arendamise protsessis osalemise koordineerimine.

Osalus lähtuvalt vajadustest ja valdkonnaspetsiifikast.
	Kriminoloogiauuringute ja tegevusanalüüside läbiviimise ning kriminaalstatistika koostamise ja analüüsimise koordineerimine.

Uuringud ja analüüsid vastavalt vajadustele ja arengueesmärkidele.
	Asekantsleri (õigusloome) korraldusel ühekordsete ülesannete täitmine.

Korralduste õigeaegne ja korrektne täitmine.

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö
1. Juhataja tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga.
2. Juhataja teeb koostööd kõigi Justiitsministeeriumi ning valitsemisala teenistujate ja töötajatega.


Õigused

1. Saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja töövahendeid.
2. Teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.
3. Kutsuda kokku nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks.
4. Taotleda erialaste või kutsealaste teadmiste täiendamiseks koolitust vastavalt  Justiitsministeeriumi koolitusstrateegiale.
6. Teha kodutööd vastavalt Justiitsministeeriumi sisekorraeeskirjades kehtestatule.


Vastutus
1.	Tööülesannete 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 (nimi):
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