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INFOTEHNOLOOGIA OSAKONNA 
NÕUNIKU TÖÖKIRJELDUS 

 

 

Töökoht Nõunik 
Struktuuriüksus Infotehnoloogia osakond (IT) 
Töölepingu sõlmimise õigus Direktor 
Vahetu juht IT osakonna juhataja 
Alluvad - 
Asendatavad 

IT osakonna nõunik, IT osakonna juhataja 
Asendajad IT osakonna juhataja 
Töökoha põhieesmärk Analüüsida Riigikohtu tööprotsesside ja kohtumenetlusega 

seotud infotehnoloogilisi võimalusi ja vajadusi ning pakkuda 
välja ja viia ellu lahendused, mis põhiprotsesse kõige paremini 
toetavad. 

Nõuded haridusele:  Kõrgharidus, soovitavalt infotehnoloogia alal 

Nõuded kogemustele: Arenduste ja projektide juhtimise kogemus infotehnoloogia 
valdkonnas 

Nõuded teadmistele ja oskustele:  väga head teadmised info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiast  

 teadmised riigi infopoliitika arengusuundadest ja 
valmisolek viia end kurssi õigussüsteemi ning 
kohtumenetlusega 

 väga hea eesti keele oskus ja inglise keele oskus 
suhtlustasandil 

 hea analüüsi- ja algatusvõime ning tehniline taip 
 hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus 

Nõuded isiksuseomadustele:  iseseisva töötamise oskus, vastutus- ja otsustusvõime 
 avatus ja koostöövalmidus 

 süsteemsus 
 

 

Tööülesanded Tulemused 
1. Riigikohtu infosüsteemide 
arenduste koordineerimine 

 infosüsteemide arenduste vajadused ja soovid on kogutud, 
eelanalüüsitud ja kaardistatud 

 tehtud on ettepanekud tööprotsesside tõhustamiseks läbi 
arendustegevuste 

 arenduste lähteülesanded on koostatud 

 arendustegevused on kooskõlastatud 

 arendustöödeks vastavad lepped on sõlmitud ja töösse 
antud 

 korraldatud on arendustööde testimised, 
parandusvajaduste edastamised ja vastuvõtmised 

 kasutajad on koolitatud ja juhendatud 

 olemas on ülevaade kõigist arendustöödest ja nende 
staatustest ja tagatud teabevahetus asjaosaliste vahel 
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2. Info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
vahendite rakendamine 
Riigikohtu tööprotsesside 
tõhustamisel 

 välja selgitatud ja kaardistatud on info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia vahendite toel tõhustamist 
vajavatest tööprotsessidest Riigikohtus 

 tehtud on ettepanekud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutamiseks 
Riigikohtu tööprotsesside tõhustamisel ning antud esmane 
hinnang konkreetsete vahendite rakendamise kulukuse ja 
kasuteguri kohta 

 lahendused tööprotsesside tõhustamiseks ja 
automatiseerimiseks on analüüsitud ja ellu viidud 

 Riigikohtu teenistujad saavad nõu ning abi info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiliste vahendite võimalikult 
tõhusaks kasutamiseks oma tööprotsessis 

3. Osalemine IT töökorralduse 
halduses 

 Riigikohtu infosüsteemide haldus- ja arendustegevus 
toimib läbimõeldult ja asjakohaselt 

 infosüsteeme puudutav dokumentatsioon on 
süstematiseeritud ja alal hoitud ning olemas on jooksvalt 
ajakohastatud ülevaade infosüsteemide kohta 

 vajadusel on välja töötatud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiliste süsteemide 
dokumentatsioon ja kasutamise juhendid 

4. Muude ülesannete ja 
korralduste täitmine 

 ülesanded ja korraldused on täidetud õigeaegselt ja 
korrektselt 

 

 

 


