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	TÖÖTAJA AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
Juhtkond
Töökoht:
Kantsleri nõunik
Tegevusvaldkond:
Ministeeriumi ja haldusala IKT teenuste valdkonna arendamine
Vahetu juht:
Kantsler
Alluvad:
Puuduvad
Töötaja asendab:
Vahetu juhi poolt määratud teenistujat
Töötajat asendab:
Vahetu juhi poolt määratud teenistuja

Tööandja poolt kehtestatud nõuded:
	kõrgharidus;
	kogemus Justiitsministeeriumi valitsemisala e-teenuste arhitektuurist;
	põhjalikud teadmised suuremahuliste andmete töötlemise nüüdisaegsetest tehnoloogiatest;
	suurte andmekogumite analüüsi kogemus koos sõltuvuste ja seaduspärasuste tuvastamisega;
	oskus kasutada andmeanalüütika tööriistu;
	hea kirjalik ja suuline eneseväljendamise oskus eesti ja inglise keeles;

väga hea analüüsi- ja sünteesivõime; 
algatusvõime ja iseseisvus.

Töökoha põhieesmärk:
ministeeriumi ja haldusala integreeritud IKT arengukava koostamine (nii, et see toestaks e-teenuste arengut, optimeeriks seniseid ressursse ja tagaks andmete ristkasutuse) ja selle elluviimise toetamine.

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded:
Tulemus:
	ministeeriumi ja haldusala integreeritud IKT strateegilise arengukava välja töötamine ja selle elluviimise toetamine;

esitatud ja ellu viidud haldusala integreeritud IKT strateegiline arengukava, mis võtab maksimaalselt kasutusele olemasolevad andmekogud ja juba kehtestatud elektroonsed protsessid;
	ministeeriumi ja haldusala protsesside  ülevaatamine ning nende optimeerimine e-lahenduste kaudu;

protsessid on üle vaadatud ja sisse on viidud muudatused, mis vähendavad dokumendipõhist lähenemist ja tööjõu mahtu, võtavad arvesse andmekaitse põhimõtteid ning lühendavad protsessidele kuluvat aega; 
	ministeeriumi ja haldusala automaatse juhtimisaruandluse välja töötamine 

kogutud andmete põhjal on välja töötatud analüütilised mudelid ja uued teenused, mis toetavad nii poliitika kujundamise protsessi kui ka juhtimisaruandlust;
	ministeeriumi ja haldusala suuremate IKT arendusprojektide kooskõlastamine ja nende ettevalmistamise toetamine;

esitatud IKT arendusprojektid vastavad kokku lepitud strateegilisele vaatele, arvestavad valitsemisala protsesside tervikvaadet, on innovaatilised ja saavutatud optimaalse vajaliku ressursiga;
	infosüsteemide arendustegevuste rahastamiseks riigieelarvele alternatiivsete finantseerimisvõimaluste väljaselgitamise korraldamine;

jooksvalt kaardistatud alternatiivsed finantseerimisvõimalused;
	ministeeriumi ja haldusala e-teenuste kaardistamine ning tervikvaate loomine;

e-teenused on kaardistatud ja kirjeldatud, parendusettepanekud välja töötatud ning ellu viidud; tervikvaade loodud;
	vahetu juhi poolt antud ühekordsete ülesannete täitmine.

õigeaegselt ja korrektselt täidetud ülesanded.


Tegevuse kooskõlastamine ja koostöö

ministeeriumi struktuuriüksused, valitsemis- ja haldusala üksused.

Töötaja õigused, kohustused ja vastutus tulenevad sõlmitud töölepingust, töölepingu seadusest ja muudest õigusaktidest.

Tööandja: Tõnis Saar, kantsler
Töötaja: Evar Sõmer
/allkirjastatud digitaalselt/
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