
KINNITATUD 

Riigikontrolöri 

10. veebruari 2015. a. 

Käskkirjaga nr 1-1.1/15/2 

 
 

PEAKONTROLÖRI ABI AMETIJUHEND 

 

1. ASEND 

STRUKTUURIS 

Haldusteenistus / auditiosakond 

1.1. VAHETU JUHT 1.1.1. Auditiosakonna peakontrolör – sisulise töö osas: püsivate ja ühekordsete 

teenistusülesannete määramine ja täitmise kontroll 

1.1.2. Haldusteenistuse juhataja – struktuuriline alluvus ja aruandlus ning 

haldusteenistuse põhiülesannete täitmine 

1.2. ALLUVUS Haldusteenistus / auditiosakond (mitte struktuuriline alluvus, vaid korralduslik) 

1.3. ASENDAJA Peakontrolöri abi 

1.4. ASENDAB Peakontrolöri abi 

 

2. AMETIKOHA 

PÕHIEESMÄRK 
 Tagada Riigikontrolli asjaajamise kõikehõlmav ja kaasaegne korraldus 

 Tagada Riigikontrolli dokumentide nõuetekohane säilitamine ja arhiveerimine 

 Tagada, et auditiosakonna asjaajamine toimib täpselt, korrektselt ja õigeaegselt 

 Osakonna infovõrgustiku süsteemi optimaalse toimimise korraldamine ja 

juhtimine 

 Võimaldada kasutada osakonna audiitoritel, auditijuhtidel ja peakontrolöril 

tööaega maksimaalselt tulemuslikult 

 

3. TÖÖ SISU 

3.1. ISESEISEV  VASTUTUS  

3.1.1. Dokumentide registreerimine, edastamine, süstematiseerimine, hoidmine ja haldamine kuni nende 

üleandmiseni arhiivi, lähtudes Riigikontrolli asjaajamise korrast, väljasaadetavate dokumentide 

vorminõuetele vastavuse kontroll 

3.1.2. Peakontrolöri ja teiste auditiosakonna ametnike telefonikõnede vastuvõtmine ja teadete edastamine ajal, 

mil nad on hõivatud või ei ole oma töökohal 

3.1.3. Tööde tähtaegade kontroll ja meeldetuletused, vajadusel tähtaegade muutmiseks, auditite pealkirjade 

muutmiseks jms ettepanekute tegemine 

3.1.4. Osakonna logistika korraldamise ja materjalide säilitamise optimaalse süsteemi loomine ja korrashoid 

3.1.5. Peakontrolörile Riigikontrolli juhtkonna koosoleku ning siseläbirääkimiste materjalide ettevalmistamine 

3.1.6. Kontrolliaruannete sisestamine digitaalsesse andmeaita. 

3.1.7. Tagasiside küsimustike väljasaatmine auditeeritutele peale auditi lõppu 

3.1.8. Auditidokumentide säilitamiseks ettevalmistamine ning Riigikontrolli arhiivi üleandmine 

3.2. KOOSKÕLASTATUD  TEGEVUS   

3.2.1. Peakontrolöri ajakava tõhusale planeerimisele kaasaaitamine 

3.2.2. Osakonna partneritega korraldatavate koosolekute, nõupidamiste, läbirääkimiste vms materjalide 

ettevalmistamine ja protokollimine vastavalt eelnevale kokkuleppele peakontrolöriga 

3.2.3. Peakontrolöri ja auditiosakonna külaliste tehniline teenindamine: materjalide ettevalmistamine, 

paljundamine ja edastamine, ruumide ettevalmistamine, tehnika organiseerimine, laua katmine jms 

vastavalt peakontrolöri korraldusele 

3.2.4. Osakonnasiseste seminaride, koosolekute jms korraldamine (materjalide ettevalmistus, ettepanekud 

peakontrolörile päevakorra osas jms) ja protokollimine vastavalt eelnevale kokkuleppele peakontrolöriga 

3.3. KOOSTÖÖ 

3.3.1. Peakontrolöri ja teiste auditiosakonna ametnike ametikirjade projektide koostamine eesti ja vajadusel 

inglise keeles, koostatud kirjade allkirjastamiseks ettevalmistamine vastavalt vajadusele (koostöös 

peakontrolöri ja auditiosakonna ametnikega) 



3.3.2. Tõhusa infovahetuse korraldamine (koostöös peakontrolöriga) 

3.3.3. Osakonna aruandluse koostamine, auditiosakonna tööaja kasutamise kohta, koostöös auditijuhtide, 

audiitorite ja peakontrolöriga  

Tööplaani täitmise aruandluseks vajaliku informatsiooni kogumise korraldamine 

3.3.4. Peakontrolöri (ja osakonna) kursis hoidmine Riigikontrollis kehtivate ja muutuvate kordadega ning nende 

täitmise jälgimine ja tagamine osakonnas (koostöös peakontrolöriga) 

3.3.5. Ühekordsed ülesanded (viivitamatut täitmist nõudvad ja tähtajalised) peakontrolörilt 

3.3.6. Riigikontrolli elektroonilise dokumendihaldussüsteemi haldamine ja arendamine ning asjaajamise ja 

dokumendihalduse arendamisele kaasaaitamine (osalemine asjaajamiskorra uuendamisel, uute 

dokumendihaldusprogrammide juurutamisel, arendusprojektides jms) vastavalt seadusandlikule ja 

tehnoloogilisele arengule koostöös haldusteenistuse juhataja ja teiste haldusteenistuse töötajatega 

3.3.7. Riigikontrolli teenistujate nõustamine elektroonilise dokumendihaldussüsteemi rakendamisel 

3.3.8. Riigikontrolli sissetulevate ja väljaminevate dokumentide ja muu posti töötlemine ning registreerimine, 

dokumentide skaneerimine, dokumentide sisestamine dokumendihaldussüsteemi ja dokumentide 

edastamine menetlemiseks 

3.3.9. Riigikontrolli üldise e-postkasti igapäevane jälgimine ning saabuva menetlemine ning korrastamine 

3.3.10. Asjaajamiskorra uuendamine ja arendamine vastavalt Riigikontrolli vajadustele ja õigusaktidele, 

asjaajamiskorra täitmise järelevalve 

3.3.11. Kontrolli teostamine Riigikontrolli visuaalse identiteedi reeglistiku ning asjaajamisreeglitele vastavuse 

järgimise üle haldusteenistusse suunatud dokumentides ja vajadusel dokumentide tagasisuunamine nende 

korrektseks vormistamiseks 

3.3.12. Riigikontrolli poole pöörduvatele isikutele info jagamine 

3.3.13. Suhtlemine sihtrühmadega infovahetuse eesmärgil (DHL, Omniva, Infotark jm) 

3.3.14. Bürootarvete tellimine 

3.3.15. haldusteenituse juhataja ning vajadusel teiste haldusteenistuse teenistujate telefonikõnede vastuvõtmine ja 

teadete edastamine ajal, mil nad on hõivatud või ei ole oma töökohal, samuti vajadusel nende asjaajamise 

toetamine 

3.3.16. Muude haldusteenituse juhataja antud ülesannete täitmine või täitmise tagamine 

3.4. INFORMATSIOON  

3.4.1. Peakontrolöri kursis hoidmine osakonna töö hetkeseisuga, puhkustega, haigestumistega jne 

3.5. LISAÜLESANDED 

3.5.1. Osakonna audiitorite / auditijuhtide abistamine andmete kogumisel (internet, registrid, teabenõuded, 

skaneerimine jne), vastavalt ajalistele võimalustele 

3.5.2. Osakonna audiitorite / auditijuhtide abistamine andmete esialgsel töötlemisel – andmete ettevalmistamine 

audiitori tööks (komplekteerimine, sisestamine, filtreerimine, valemite sisestamine jne), vastavalt 

ajalistele võimalustele. 

3.6. INITSIATIIV/ETTEPANEKUD     

3.6.1. Teha ettepanekuid erialakirjanduse tellimiseks ja ostmiseks 

3.6.2. Teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks 

 

4. ÕIGUSED ÕIGUSTE  PIIRID 

4.1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku 

teavet ja dokumente haldusteenistuse juhatajalt 

ning peakontrolörilt 

4.1.1. Enda teenistusülesannete täitmisega seoses 

teatavaks saanud ärisaladuse, kaitstavate 

isikuandmete ning muu juurdepääsupiiranguga 

teabe nõuetekohane hoidmine. 

4.2. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku 

tööalast koolitust 

4.2.1. Osakonna ülesanded on õigeaegselt täidetud. 

4.3. Viibida vastavalt eelnevale kokkuleppele 

ülikoolis auditoorsel tööl 

4.3.1. Osakonna ülesanded on õigeaegselt täidetud. 

4.4. Kasutada teenistusülesannete täitmiseks riigi 

vara (arvuti jms elektroonika, kirjutuslaud, tool 

4.4.1. Teenistusülesannete täitmiseks antud riigi vara 

on säilinud ja seda on kasutatud 



ja muu tööks vajalik). Saada hüvitusi töökulude 

katteks (mobiiltelefoni kulu, sõidukulud jmt) 

vastavalt kehtivatele määradele. 

heaperemehelikult. 

4.4.2. Teenistussuhte lõppemisel täitmiseks antud riigi 

vara tagastatakse. 

4.4.3. Hüvitisi on korrakohaselt taotletud ning vastav 

aruandlus esitatud 

 

5. KOMPETENTSID  

5.1. HARIDUS JA KVALIFIKATSIOON 

5.1.1. Asjaajamise alane kõrgharidus (või selle omandamine) ja/või erialase hariduse puudumisel vastava 

täiendõppe läbimine. Abi ülesannete täitmiseks on vajalik orienteerumine majandus- ja õigusteaduse 

alustes, arhiivinduses, etiketis; võõrkeelte valdamine punktis 5.3 väljatoodud tasemetel ning 

infotehnoloogia tundmine kõrgtasemel. 

5.2. TÖÖKOGEMUS 

5.2.1. Vähemalt aastane erialane töökogemus, soovitavalt avalikus sektoris 

5.3. AMETIALASED LISATEADMISED JA OSKUSED 

5.3.1. Eesti keele oskus kõrgtasemel 

5.3.2. Inglise keele oskus kesktasemel 

5.3.3. Arvutikasutusoskus 

5.4. EDUKAKS TÖÖKS VAJALIKUD KOMPETENTSID 

5.4.1. Pühendumine 

5.4.2. Enese juhtimine ja arendamine 

5.4.3. Koostöö 

5.4.4. Suhtlemine 

5.4.5. Professionaalsus 

Vt kompetentside täpsemat kirjeldust kompetentsikaardilt 

 

Allkirjad: 

      

Kuupäev: 

 


