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KINNITATUD
    Justiitsministeeriumi kantsleri
28.05.2010 a 
     käskkirjaga nr  55
EV Justiitsministeerium
TEENISTUJA AMETIJUHEND

Struktuuriüksus:
Justiitshalduspoliitika osakonna õigusloome ja arenduse talitus
Ametikoht:
Juhataja
Tegevusvaldkond:
Talituse juhtimine, talituse vastutusvaldkondade arendamine ja korraldamine
Ametisse nimetamine:
Kantsler osakonna eest vastutava asekantsleri ettepanekul
Vahetu juht:
Osakonna eest vastutav asekantsler (edaspidi asekantsler)
Alluvad:
Talituse koosseisus olevad ametnikud
Teenistuja asendab:
Asekantslerit
Teenistujat asendab:
Talituse koosseisus olev teenistuja

Kvalifikatsiooninõuded:
	Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon õiguse erialal;
	Eesti keele oskus kõrgtasemel (C 1)

Inglise keele oskus kõrgtasemel või kahe võõrkeele (s.h üks neist inglise ja teine prantsuse, saksa või vene) oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega.

Muud nõuded:
	Algatus- ja otsustusvõimelisus;
	Analüütiline mõtlemine, üldistamisoskus ja tulemuste prognoosivõime;
	Täpsus ja kohusetundlikkus;
	Info adekvaatse ja õigeaegse edastamise ja tagasiside andmise oskus;
	Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
	Hea pingetaluvus ning oskus pingeid maandada.


Teenistusülesanded:
Tulemus:
	Talituse tegevuse korraldamine, muuhulgas:

	värbamiseks sobivate kandidaatide leidmine ja intervjueerimine; 

talitsuse koosseisu kuuluvate ametnike ametijuhendite koostamine;
	osakonna tööplaani alusel talituse tööplaani koostamine, milles on määratud iga tööplaaniülesande täitmise etapid ja vahetulemused mida on vaja saavutada, ajakava, täitmise erinevates etappides toimuv tulemuste fikseerimine ja kontroll ning  ajakava läbiarutamine  iga ülesande täitmise eest vastutajaga; 
	talituse ametnike tegevuse tulemuslikkuse jälgimine ning perioodiliselt, mitte harvemini kui kord poolaastas, tulemuste arutlemine, veendudes, et ametnik on võimalikult täpselt mõistnud, mida peetakse heaks soorituseks ning mida temalt järgmisel perioodil (minimaalselt) oodatakse;
	talituse ametnike suunamine ja juhendamine tulemuste parandamiseks ja efektiivsemaks ajakasutuseks;
	talituse ametnike toetamine uuenduslike viiside ja suundade leidmisel ning nende initsiatiivi selles;
	talituse ametnike arengu jälgimine ja toetamine, pöörates erilist tähelepanu vähemkogenud ametnikele ning ametnike oskuste arengu ja karjääri toetamiseks tööülesannete ümberjagamine talituse sees; 
	talituse töötajate soorituse hindamise läbiviimine ning sellest lähtuvalt ettepanekute tegemine töötajate palga muutmiseks; töötajate nõustamise läbi viimine hindamiste põhjal;
talituses tähistada ning esile tõsta individuaalseid ja talituse saavutusi, sealhulgas ka väiksemaid kordaminekuid ja häid katseid (mitte üksnes edu);
	asjaajamise korraldamine talituse sees ja alluvate tähtaegadest kinnipidamise kontrollimine, samuti talitusest väljuva kirjavahetuse ja muude dokumentide sisulise kvaliteedi ning  vastavuse kontrollimine asjaajamiskorrale, headele kommetele ning õigekirjanõuetele; 
	talituse sees töö käigus kogutud teadmiste talletamiseks ja jagamiseks võimaluste loomine;
	töökorralduses süsteemi loomine, mis tagab juhataja õigeaegse informeerituse kõigist takistustest, mis ülesande õigeaegsel täitmisel on ilmnenud.
Talituse töö on hästi korraldatud, kinnitatud ametijuhendid, motiveeritud töötajaskond, arengukavaga vastutusvaldkonnale seatud eesmärgid saavutatud,  tööplaanijärgsed ning tööplaanivälised ülesanded kohaselt täidetud.
	Ministeeriumi arengukava õigusmõistmise, justiitsregistrite, vabade elukutsete ja riigi õigusabi osa koostamine

Igal aastal on õigeaegselt koostatud ning vastutusalaga läbiarutatud arengukava osa, mis vastab ministeeriumi ja tema haldusala arenguvajadustele ning kaasaegse halduskorralduse võimalustele ja eeldustele. 
	Osakonna tööplaani talituse osas sisendi koostamine, sealhulgas ministeeriumi osakondadelt ning RIK-ilt sisendi kogumine ning tööplaani täitmismärgete tegemine.

Igal aastal on õigeaegselt koostatud tööplaani sisend, mis vastab talituse eeldatavale optimaalsele suutlikkusele ning mille täitmisega saavutatakse arengukavaga seatud eesmärgid; täitmismärked on tööplaani lisatud hiljemalt iga kvartali lõpuks.
	I ja II astme kohtute, vabade elukutsete ning riigi õigusabi korralduse koordineerimine, sealhulgas ettepanekute tegemine ministeeriumi valitsemisala eelarve koostamisel vastutusala töö tagamiseks ning arendamiseks vajalike vahendite kohta.

Vastutusala tegevuse korraldus vastab ühiskonna ja Justiitsministeeriumi mõistlikele ootustele
    
	Õigusloome ning rahvusvahelises koostöös osalemise tagamine oma talituse pädevuse piires.

Kvaliteetsed eelnõud ning koostöös osalemine
	Avalikkuse teavitamine talituse pädevuse piires.

Avalikkus on teavitatud oma pädevuse piires.
	Justiitsministeeriumi esindamine suhetes teiste asutuste ja institutsioonidega talituse pädevuse piires.

Sujuv koostöö teiste asutuste ja institutsioonidega.
	Asekantsleri ühekordsete korralduste täitmine.

Täidetud ühekordsed ülesanded.

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö
Talituse teenistujad, ministeeriumi struktuuriüksused, valitsemis- ja haldusala üksused.

Õigused:

	Saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja töövahendeid.

Teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.
Taotleda erialaste või kutsealaste teadmiste täiendamiseks koolitust vastavalt Justiitsministeeriumi koolitusstrateegiale.

Vastutus:
	Teenistuskohustuste nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest; 
	Teenistuskohustuste käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadustele vastavuse eest;

Töövahendite säästliku planeerimise ja kasutamise eest;
	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: 



/allkiri/							  /kuupäev/
 
					

