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HALDUSTEENISTUSE JUHATAJA AMETIJUHEND 

 

1. ASEND 

STRUKTUURIS 

haldusteenistus 

1.1. VAHETU JUHT riigikontrolör 

1.2. ALLUVAD haldusteenistuse töötajad 

1.3. ASENDAJA arendusteenistuse juhataja 

 

2. AMETIKOHA 

PÕHIEESMÄRK 
 tagada Riigikontrolli asjaajamise kõikehõlmav ja nüüdisaegne korraldus 

 tagada Riigikontrolli valitsemisel oleva riigivara, sh büroohoone, -mööbli ja sõidukite 

säästlik ja seaduslik haldamine ja kasutamine 

 juhtida haldusteenistust  

 

3. SIHTRÜHMAD  Riigikontrolli teenistujad 

 Riigikantselei, Rahvusarhiiv, Omniva jt partnerorganisatsioonid asjaajamise ja 

dokumendihaldussüsteemi arenduse valdkonnas 

 Riigikontrolli büroohoone hooldusfirma jt partnerorganisatsioonid majandusküsimustes 

 liisingu-, transpordi- jt transpordivaldkonna firmad  

 

4. TÖÖ SISU 

4.1. Haldusteenistuse eelarve koostamine ning järelvalve eelarve kasutamise üle 

4.2. Asjaajamise- ja arhiivihalduse korraldamine ja koordineerimine 

4.2.1. asjaajamiskorra koostamine, uuendamine ja arendamine Riigikontrolli vajadustest lähtudes ja õigusaktide 

kohaselt, asjaajamiskorra täitmise järelevalve 

4.2.2. Riigikontrolli dokumendivormide koostamine ja nende kasutamise järelevalve 

4.2.3. elektroonilise dokumendihalduse juurutamine, arendamine ja haldamine Riigikontrolli vajadustest lähtudes ja 

õigusaktide kohaselt 

4.2.4. Riigikontrolli töötajate juhendamine asjaajamiskorra ja dokumendihalduse rakendamisel 

4.2.5. dokumendiloetelu koostamine, uuendamine ja haldamine 

4.2.6. dokumendiringluse korraldamine 

4.2.7. arhiivitöö korraldamine 

4.3. Haldusteenistuse juhtimine 

4.3.1. haldusteenistuse tegevuste planeerimine Riigikontrolli tegevuse eesmärkidest lähtudes ja selle tegevuse 

elluviimise tagamine ning aruandlus kord kvartalis 

4.3.2. haldusteenistuse teenistujatega arenguvestluste pidamine, nende tegevuste planeerimine, korraldamine, 

juhendamine ja kontroll, sh personali planeerimine koostöös personalijuhiga ning ettepanekute tegemine 

riigikontrolörile teenistujate tööle asumiseks, edutamiseks, ergutuse kohaldamiseks, distsiplinaarkaristuse 

määramiseks või teenistusest vabastamiseks 

4.3.3. haldusteenistuse aruannete, statistika ja haldusteenistust puudutavate õigusaktide koostamine 

4.4. Riigikontrolli kinnistu, hoone ja tehnosüsteemide haldamise ja hooldamise korraldamine koostöös kinnistu 

omanikuga 

4.4.1. hoone kasutuseeskirja koostamine ja uuendamine ning lepingute korraldus 

4.4.2. hoone valve, turvalisuse ja ohutusnõuete tagamise korraldamine  

4.4.3. hoone remonttööde korraldamine 

4.5. Mööbli ja bürootarvete varustamise korraldamine ning korrashoid 
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4.5.1. suhtlemine sihtrühmadega infovahetuse eesmärgil (DHL, Omniva, Infotark jm) 

4.6. Postiside-, transpordi- ja majutusteenuste (v.a välislähetused) korraldamine 

4.6.1. valdkonda puudutavate kordade ja lepingute korraldamine 

4.7. Lisaülesanded 

4.7.1. Riigikontrolli arendus- ja koolitustegevuses osalemine 

4.7.2. muude riigikontrolöri antud ülesannete täitmine või täitmise tagamine oma töövaldkonnas ja pädevusest 

lähtudes 

 

5. ÕIGUSED ÕIGUSTE PIIRID 

5.1. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku 

teavet ja dokumente 

5.1.1. teenistusülesannete täitmisega seoses teatavaks 

saanud riigi- ja ärisaladuse, kaitstavate 

isikuandmete ning muu juurdepääsupiiranguga 

teabe nõuetekohane hoidmine 

5.2. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku 

koolitust 

5.2.1. koolituse kavandamisel ning neist osavõtu 

võimaldamisel või kohustuslikkuse määramisel 

lähtutakse Riigikontrolli koolitusjuhendist ja 

individuaalsest arenguplaanist 

5.3. kasutada teenistusülesannete täitmiseks riigi vara 

(arvuti, mobiiltelefon jm elektroonika, 

kirjutuslaud, tool ja muud tööks vajalikud 

vahendid); saada hüvitusi töökulude katteks 

(mobiiltelefoni kulu, sõidukulud jm) kehtivate 

määrade kohaselt; kasutada mobiiltelefoni 

kõnelimiiti ametikõnedeks ning taksokaarti 

ametisõitudeks 

5.3.1. teenistusülesannete täitmiseks antud riigi vara on 

säilinud ja seda on kasutatud heaperemehelikult 

5.3.2. teenistussuhte lõppemisel tagastatakse kasutada 

antud riigi vara  

5.3.3. hüvitisi on korrakohaselt taotletud ning aruanded 

on esitatud 

5.4. teha ettepanekuid erialakirjanduse tellimiseks ja 

ostmiseks 

 

5.5. teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ja 

probleemide lahendamiseks 

 

 

6. PÄDEVUS  

6.1. Haridus ja kvalifikatsioon 

6.1.1. kõrgharidus, erialase kõrghariduse puudumise korral vastava täiendusõppe läbimine 

6.2. Töökogemus 

6.2.1. vähemalt 3aastane erialane töökogemus, soovitavalt avalikus sektoris 

6.2.2. vähemalt aastane juhtimiskogemus 

6.3. Muud lisateadmised ja oskused 

6.3.1. eesti keele oskus kõrgtasemel 

6.3.2. inglise keele oskus kesktasemel 

6.3.3. arvutikasutusoskus 

6.4. Tööks vajalikud omadused  

6.4.1. pühendumus 

6.4.2. enese juhtimise ja arendamise oskus 

6.4.3. koostööoskus 

6.4.4. suhtlusoskus 

6.4.5. professionaalsus 



 3 

 

Allkirjad: 

 

Kuupäev: 

 


