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TEENISTUJA AMETIJUHEND

Struktuuriüksuse nimetus
Õiguspoliitika osakond õigusloome ja õiguskeele talitus
Ametikoht
Nõunik 2 k karmen.vilms   Pole kindel, kas number on õige, palun kontrolli  e evelin.hein  Nõunik 2 on õige, kontrollisin 
Tegevusvaldkond
Normitehnika 
Ametisse nimetab
Kantsler asekantsleri ja talituse juhataja ettepanekul
Vahetu juht
Õigusloome ja õiguskeele talituse juhataja
Alluvad
Puuduvad
Teenistuja asendab
Nõunikku, talituse juhatajat
Teenistujat asendab
Nõunik 
Ametikoha põhieesmärk
Õigusaktide eelnõude normitehnika kontroll

Kvalifikatsiooninõuded
	Juriidiline kõrgharidus

Eesti keele valdamine kõrgtasemel
Inglise  keele suuline ja kirjalik oskus
MS Word’i, MS Excel’i, MS Outlook’i hea tundmine, Powerpoint’i, Internet Explorer’i tundmine

Muud 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.


Teenistusülesanded

Tulemus
1. Õigusaktide eelnõude normitehnilise õigusekspertiisi läbiviimine.
Õigusekspertiisi tulemused arvestatavad ettepanekute tegemisel.
2. Oma pädevuse piires arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse istungi materjalidele.
Asjakohased nõuanded, hinnangud.
3. Seaduseelnõude väljatöötamise kavatsuste kooskõlastamine.
Antud teiste ministeeriumide seaduse eelnõude väljatöötamise kavatsustele heakskiit või jäetud see põhjendatult andmata.
4. Ettepanekute tegemine õigusaktides vastuolude, lünkade ja tühikute kõrvaldamiseks.
Asjakohased ja põhjendatud ettepanekud.
5. Ettepanekute tegemine õigusloome metoodika ja  normitehnika üldpõhimõtete kujundamiseks.
Õigusloomemetoodikat puudutavate arendusettepanekute esitamine.
6. Justiitsministri määruste ja käskkirjade ning Justiitsministeeriumi kantsleri käskkirjade eelnõudele õigusekspertiise teostamine.
Ekspertiis ja ettepanekud.
7. Ministeeriumide ametnikke nõustamine normitehnika küsimustes.
Adekvaatne nõuanne.
8. Tõlkijate, referent 2 ja teiste teenistujate nõustamine õigusterminoloogia  (õigusterminoloogia, juriidilise mõtte edasiandmine) küsimustes.
Asjakohased nõuanded.
9. ÕLÕKT koosolekutel ja teistes töörühmades osalemine.
Vajadusel osalemine koosolekutel ja töörühmades.
10. Vahetu juhi ühekordsete korralduste täitmine.
Vahetu juhi ühekordsed ülesanded täidetud.

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö
	Nõuniku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu ülemusega.

Nõunik teeb koostööd kõigi Justiitsministeeriumi ning valitsemisala teenistujate ja töötajatega.

Õigused

	Saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja töövahendeid.

Teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.
	Kutsuda kokku nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks.

Taotleda erialaste või kutsealaste teadmiste täiendamiseks koolitust vastavalt Justiitsministeeriumi koolitusstrateegiale.

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 eraelu 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, allkiri/	                     				         /kuupäev/	





