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	AMETNIKU AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
justiitshalduspoliitika osakond, õigusloome ja arenduse talitus
Ametinimetus:
nõunik
Tegevusvaldkond:
kohtute töökorraldus, kohtutega seotud infosüsteemide arendus ning õigusloome
Vahetu juht:
talituse juhataja
Alluvad:
puuduvad
Ametnik asendab:
teisi talituse töötajaid vastavalt talituse juhataja korraldusele
Ametnikku asendab:
teised talituse töötajad vastavalt talituse juhataja korraldusele
Ametikoha põhieesmärk:
kohtumõistmisega seotud infosüsteemide (avalik E-toimik, maksekäsu kiirmenetluse infosüsteem) ja nendega seotud sidussüsteemide arendusettepanekute esitamine, nõuete kvaliteetne kirjeldamine ja rakendamine kohtutes. Infosüsteemide koolitamine ning infosüsteemidega seotud töökorralduse muudatuste ettepanekute tegemine ja rakendamine. Õigusloome ning lepingute haldamine oma valdkonnas. Välisuhtluse arendamine.

Nõuded ametniku haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele:
	õigus- või avaliku halduse alane kõrgharidus;
	eesti keele oskus kõrgtasemel (C1);
	inglise või saksa keele oskus kõrgtasemel, teise võõrkeele oskus kesktasemel;
	tööks vajalik arvuti kasutamise oskus - MS Office hea tundmine;
	väga head teadmised kohtumenetluse protsessist;
	algatus-, prognoosimis- ja otsustusvõimelisus;
	üldistamisoskus ja analüütiline mõtlemine;
	hea eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
	oskus suhelda ja pingeid maandada. Info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise ja tagasiside andmise oskus;
	täpsus ja kohusetundlikkus;
	valmidus meeskonnatööks;
	hea pingetaluvus.



Teenistusülesanded:
Tulemus:
1. kohtumenetluses kasutatavate infosüsteemide nõuete kvaliteetne kirjeldamine ja õigeaegne edastamine Registrite ja Infosüsteemide Keskusele (RIK); kirjeldatud ja RIK-ile edastatud lähteülesanded ja nõuded;
kirjeldatud ja RIK-ile edastatud nõuded;
2. RIK-i esindajaga nõuete täpsustamine ja nõuete kirjeldamisel ning disainimisel kerkivate probleemide lahendamine;
täpsustatud ja RIK-iga kooskõlastatud nõuded;
3. oma valdkonna infosüsteemide koolitamise korraldamine;
koolitatud kasutajad;
4. arendusettepanekute esitamine ja haldusalalt arendusettepanekute kogumine;
haldusala vajaduste silmaspidamine tellitava infosüsteemi arendamisel;
5. õigusloome muudatusettepanekute esitamine ning koostamine tulenevalt oma valdkonna IS-ide arendamisest;
tellitava infosüsteemi ja regulatsiooni vastavus ja infosüsteemile mõistliku toimimise võimaldamine, tööprotsesside maksimaalne optimeeritus; väljatöötatud muudatusettepanekud, vajadusel õigusloome;
6. oma valdkonnas vajalike lepingu projektide koostamine ja lepingute menetlemine;
õiguslikult korrektsed, eesmärgipärased lepingud; 

7. tööprotsesside korraldusettepanekute esitamine, maksekäsu kiirmenetluse menetlemise optimaalseima mudeli rakendamine;
haldusala tööprotsesside sujuvus ja optimeeritus;
8. sisendi andmine infosüsteemide juhtrühmadele ning vajadusel muu projektidokumentatsiooni koostamine;
asjatundlikud ülevaated ja korrektne dokumentatsioon;
9. infosüsteemis kasutatavate dokumendivormide loomine;
loodud (ja kohtutega kooskõlastatud) dokumendivormid;
10. infosüsteemi muudatuste rakendamisel vajalike üksiktegevuste teostamine (sh IS kasutusjuhendite koostamine ning kasutajatele muudatustest ülevaate koostamine);
rakendatud muudatused/täiendused infosüsteemis; kaasajastatud kasutusjuhendid;
11. välissuhtluse arendamine oma valdkonnas;
Kvaliteetsed presentatsioonid ning esinemised väliskülaliste visiitidel või väliskülastustel;
6. talituse juhataja korraldusel ühekordsete teenistusülesannete täitmine.
õigeaegselt ja korrektselt täidetud teenistusülesanded.


Tegevuse kooskõlastamine ja koostöö
	kooskõlastatud tegevus talituse juhataja ja nõunikega oma valdkonna arendamisel;
	kooskõlastatud tegevus Justiitsministeeriumi teiste struktuuriüksustega valdkonna küsimuste lahendamisel; 
	koostöö I ja II astme kohtutega ja Riigikohtuga;
	koostöö teiste asutuste ja institutsioonidega kohtute töö ja kohtutega seotud andmevahetuse korraldamiseks;
	talituse nõupidamistel osalemine.


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

Ametnik:

		     allkiri/ kuupäev	                     					

