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	AMETNIKU AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talitus
Ametinimetus:
nõunik (digivaldkond)
Tegevusvaldkond:
	karistusõiguse ja -menetluse (kriminaalmenetlus, väärteomenetlus) valdkond, eeskätt süüteomenetluse digitaliseerimise ja andmekogude arenduse korraldamist puudutavad küsimused;
	täpsemad tööülesanded lepitakse alavaldkondade lõikes kokku iga-aastase arenguvestluse käigus.

Vahetu juht:
karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja
Alluvad:
puuduvad 
Ametnik asendab:
karistusõiguse ja menetluse talituse juhatajat/nõunikku
Ametnikku asendab:
karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja/nõunik
Ametikoha põhieesmärk:
kogu süüteomenetluse õiguskaart hõlmava digitaliseerimise protsessi koordineerimine, digitaliseerimise eesmärki toetavate analüüside ja ettepanekute koostamine, koostöö menetlusasutuste, infotehnoloogia arendajate ja teiste ministeeriumidega.

Nõuded ametniku haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele:
	kõrgharidus (soovitatavalt õiguse või infotehnoloogia alal);
	eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel;
	väga hea arvutikasutamise oskus ning teadmised infosüsteemide tööpõhimõtetest;
	teadmised karistus- ja süüteomenetlusõigusest, riigi- ja halduskorraldusest, avalikust õigusest ning riigi infosüsteemide toimimisest;
	projektijuhtimise oskus, iseseisvus töös, tööaja planeerimise oskus, analüüsivõime, info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise ja tagasiside andmise oskus;
	hea suhtlemis-, eneseväljendusoskus kõnes ja kirjas;
	hea pingetaluvus ja meeskonnatööoskus, innovatiivsus ja lahendustele orienteeritus;
	vastab Justiitsministeeriumi teenistujate kompetentsimudelis määratletud ootustele.


Teenistusülesanded:
Tulemus:
1. digitaalse kriminaalmenetluse arendamise koordineerimine (sh andmekogu PRIS arendus, koostöö andmekogu KIS ja uurimisasutustega ning RIK-i jt asutustega);
täisdigitaalsele kriminaalmenetlusele etapiviisiliseks üleminekuks on eeldused loodud, selleks vajalikud projektid koostatud ja koordineeritud;
2. väärteomenetluse digitaliseerimise analüüs ja õiguslike ning tehniliste muudatuste koordineerimine;
vajadustest lähtuv ja osapoolte põhjendatud seisukohtadega arvestav arendustegevus toimub vastavalt kokkulepitud ajakavale;
3. kohtuekspertiisi andmekogude, karistusregistri, JÄTISe, ÕSA jt kriminaalpoliitika valdkonna andmekogude arenduste koordineerimine vastavalt talituse pädevusele;
vajadustest lähtuv ja osapoolte põhjendatud seisukohtadega arvestav arendustegevus toimub vastavalt kokkulepitud ajakavale;
4. kriminaalpoliitika valdkonna digitaalse andmevahetuse ja andmekogude arendamise koordineerimine ja valdkondlik koostöö rahvusvahelisel, sh Euroopa Liidu tasandil;
põhjendatud arvamused on kujundatud, Eesti seisukohad on kaitstud, tagasiside antud;
5. riigisisene koostöö teiste ministeeriumide jm asutuste andmekogude arendamisel;
põhjendatud arvamused on kujundatud, Justiitsministeeriumi seisukohad on kaitstud, tagasiside antud;
6. infotehnoloogilistes ning andmetöötlust puudutavates küsimustes sisendi andmine osakonna kolleegidele ning kriminaalpoliitika seisukohtade vahendamine andmebaaside arendajatele;
põhjendatud arvamus antud, tõhus infoedastus;
7. talituse juhataja korraldusel ühekordsete teenistusülesannete täitmine.
õigeaegselt ja korrektselt täidetud teenistusülesanded.


Tegevuse kooskõlastamine ja koostöö
1. analüüside ja projektide koostamisel osapoolte kaasamine (eeskätt menetlusasutused ja andmebaaside kasutajad, IT-arenduse ja infosüsteemide haldamisega tegelevad asutused);
2. Justiitsministeeriumi-sisene koostöö;
3. koostöö teiste ministeeriumide, haldusala asutuste ja huvipooltega;
4. koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega.

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

Ametnik:

		     allkiri/ kuupäev	                     					

