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										KINNITATUD
Justiitsministeeriumi kantsleri
“19“ septembri 2013.a.
käskkirjaga nr 267-k
	 


	AMETNIKU AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
Õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talitus
Ametinimetus:
Juhataja
Tegevusvaldkond:
Õigusaktide kvaliteedi tagamine ja õigusloomepoliitika arendamine; õiguskeel
Vahetu juht:
Asekantsler
Alluvad:
Õigusloome korralduse talituse teenistujad
Ametnik asendab:
Asekantsleri (õiguspoliitika) poolt määratud teenistujat
Ametnikku asendab:
Talituse nõunik
Ametikoha põhieesmärk:
Õigusloome korralduse talituse töö juhtimine, mille töö seisneb peamiselt: Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks saadetud seaduseelnõude, väljatöötamiskavatsuste, seaduste ja Riigikogu otsuste osas ministeeriumi koondarvamuse koostamises, sh õiguslikust, õiguskeele ja õigusaktide mõjude hindamise aspektist; õigusloomepoliitika üldpõhimõtete kujundamises;   õiguse süsteemses arendamises õigusloome kvaliteedi ja õigusaktide mõjude analüüsimise valdkonnas; ministeeriumide vahelise õigusloome koordineerimine.

Tööandja poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuded:
	Õigusalane kõrgharidus
	Eesti keele oskus kõrgtasemel
	Inglise keele oskus kõrgtasemel või kahe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega
	Arvuti kasutamise oskus
	Väga head teadmised õigusloome valdkonnas


Muud tööandja poolt kehtestatud nõuded:
	Väga 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:
	Talituse töö juhtimine ja koordineerimine.

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

Ettepanekud arengusuundade määratlemiseks ning õiguspoliitika kujundamiseks on esitatud.
	Õigusloome ning õigusaktide mõjude  analüüsimine.

Analüüsi tulemused arvestatavad õigusloome kujundamisel.
	Ministeeriumidega suhtlemine õigusloome koordineerimist puudutavates küsimustes

Adekvaatne nõuanne ja sujuv koostöö
	Väljatöötamiskavatsuste kooskõlastamine.

Antud teiste ministeeriumide seaduse eelnõude väljatöötamise kavatsustele kooskõlastus või jäetud see põhjendatult kooskõlastamata andmata.
	Normitehnika üldpõhimõtete väljatöötamise korraldamine ja täitmise jälgimine.

Ülevaade normitehnika üldpõhimõtete järgmisest ja juhised täitmiseks.
	Õiguskeelehoolduse korraldamine, eelnõude õigekeelekasutuse ühtlustamise.

Õiguskeele arendamine ja tagatud on eelnõudes ühtne keelekasutus.
	Ministeeriumi esindamine õigusloome, õiguskeele  ja mõjude analüüsi teemadel 

Justiitsministeeriumi seisukohad on esindatud ja põhjendatud.
	Vabariigi Valitsuse istungil läbivaatamisele tulevate materjalide kohta arvamuse andmine.

Põhjendatud arvamus.
	Riigikogu komisjonides ja/või täiskogus esinemine vajaduse korral.

Justiitsministeeriumi seisukohad on esindatud ja põhjendatud.
	Avalikkuse teavitamisel ja rahvusvahelise koostöö korraldamises osalemine.

Adekvaatne kajastatus meedias, rahvusvahelise koostöö korraldatus.
	EL tasandi koostöövormides ja töögruppides osalemine.

Osalemine vastavalt vajadusele.
	Asekantsleri (õiguspoliitika) korraldusel   ühekordsete teenistusülesannete täitmine.

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud teenistusülesanded.

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

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

Ametnik
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