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INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA SÜSTEEMIADMINISTRAATORI AMETIJUHEND 

 

1. ASEND 

STRUKTUURIS 

haldusteenistus 

1.1. VAHETU JUHT haldusteenistuse juhataja, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia juht 

1.2. ASENDAJA info- ja kommunikatsioonitehnoloogia juht 

1.3. ASENDATAV info- ja kommunikatsioonitehnoloogia juht 

 

2. AMETIKOHA 

PÕHIEESMÄRK 
 tagada Riigikontrolli vajadustele vastav info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemi 

administreerimine 

 tagada infosüsteemi, andmeside- ja telefonisüsteemi stabiilne ja turvaline toimimine 

 

3. SIHTRÜHMAD  Riigikontrolli teenistujad 

 partnerorganisatsioonid ja -isikud (garantii- ja lepingujärgsed partnerid, 

hooldusfirmad jt) 

 

4. TÖÖ SISU 

4.1. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemi administreerimine ja arendamine 

4.1.1. arvuti-, andmeside- ja telefonsidevõrgu ülesehitamine, pidev järelevalve ja arendamine 

4.1.2. serverite ja võrguseadmete riist- ja tarkvara väljavahetamine arenguvajadusest lähtudes 

4.1.3. infosüsteemi, telefonisüsteemi, andmeside, serverite, võrguprinterite, andmebaaside ja kasutajate 

administreerimine, regulaarne jälgimine ja hooldus 

4.1.4. ressursside analüüs 

4.1.5. uute installatsioonide ja konfiguratsioonide standardimine 

4.2. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemi stabiilsuse ja turvalisuse tagamine 

4.2.1. ligipääsu võimaldamine infosüsteemile ehk kasutajaõiguste andmine 

4.2.2. kasutajate andmebaasi sisestamine ja andmebaasi administreerimine 

4.2.3. tulemüüride administreerimine ja hooldus 

4.2.4. viirusekontrollisüsteemi pidev uuendamine 

4.2.5. elektroonilistest andmetest regulaarne varukoopiate tegemine 

4.2.6. kustutatud või kadunud failide taastamine 

4.3. Mobiiltelefonide tehnilise toe korraldamine ja arvestuse pidamine 

4.4. Sidekulude eelarve planeerimine,  jälgimine ja aruandlus 

4.5. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia põhi- ja väikevarade ning litsentside arvestuse pidamine ja 

regulaarne inventuur 

4.6. Arvutite, printerite jm bürooseadmete turvamarkeerimine, paigaldamine ja installeerimine ning nende 

regulaarne hooldus ja väljavahetamine 

4.7. Arvutikasutajate nõustamine, arvutiprobleemide lahendamine või edastamine info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia juhile töökorraldusest lähtudes 

4.8. Uute installatsioonide ja konfiguratsioonide standardimine 

4.9. Riigikontrolli konverentsidel IKT-toe korraldamine 

4.10. Lisaülesanded 

4.10.1. Riigikontrolli arendus- ja koolitustegevuses osalemine 
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4.10.2. muude info- ja kommunikatsioonitehnoloogia juhi antud ülesannete täitmine või täitmise tagamine 

 

5. ÕIGUSED ÕIGUSTE PIIRID 

5.1. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku 

teavet ja dokumente 

5.1.1. enda 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 jms elektroonika, kirjutuslaud, tool ja muud 

tööks vajalikud vahendid) ning saada hüvitusi 

töökulude katteks (mobiiltelefoni kulu, sõidukulud 

jm) kehtivate määrade kohaselt 

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 taotletud korrakohaselt ning vastavad 

aruanded 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. infotehnoloogia kutsekõrgharidus (selle puudumise korral vajalik tehniline kutsekõrgharidus ja vastava 

täiendusõppe läbimine) 

6.2. Töökogemus 

6.2.1. vähemalt 2aastane ametialane töökogemus 

6.2.2. vähemalt aastane töökogemus Novelli süsteemiga 

6.3. 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 võime 

6.4.3. koostööoskus 

6.4.4. suhtlusoskus 

6.4.5. professionaalsus 
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