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ÕIGUSNÕUNIKU AMETIJUHEND 

 

1. ASEND        

STRUKTUURIS 

Teenistused 

1.1. VAHETU JUHT Riigikontrolör 

1.2. ASENDAJA Välissuhete teenistuse juhataja 

1.3. ASENDAB - 

 

2. AMETIKOHA 

PÕHIEESMÄRK 
 Tagada, et Riigikontrolli õigusalane teenindamine ja nõustamine toimib tõhusalt  

 

3. SIHTRÜHMAD  Riigikontrolör ja peakontrolörid 

 Teised Riigikontrolli teenistujad 

 Kodanikud 

 

4. TÖÖ SISU 

4.1. Põhiülesanded 

4.1.1. Riigikontrolli juriidilise valdkonna tegevuse planeerimine, korraldamine ja arendamine 

4.1.2. Osakondade ja teenistuste õigusnõustamise planeerimine ja korraldamine 

4.1.3. Audititega seotud juriidiliste küsimuste tõlgendamine ja analüüsimine 

4.1.4. Riigikontrolöri ja peakontrolöride õigusnõustamine 

4.1.5. Lepingute koostamine, koostamise korraldamine ja kooskõlastamine 

4.1.6. Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja ministri õigusaktide analüüsimine ning muutmis- ja täiendusettepanekute koostamine 

4.1.7. Kodanike suulistele ja kirjalikele õigusalastele päringutele vastamine 

4.1.8. Riigikontrolli esindamine õigusvaidlustes 

4.2. Lisaülesanded 

4.2.1. Riigikontrolli arendus- ja koolitustegevuses osalemine 

4.2.2. Vastavalt võimalusele auditites osalemine 

4.2.3. muude riigikontrolöri antud ülesannete täitmine või täitmise tagamine 

4.3. Initsiatiiv/ettepanekud 

4.3.1. teha ettepanekuid erialakirjanduse tellimiseks ja ostmiseks 

4.3.2. teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks 

 

 

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 

tööalast 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 jms elektroonika, 

kirjutuslaud, tool ja muud tööks vajalikud 

5.3.1. Teenistusülesannete täitmiseks antud riigi vara 

on säilinud ja seda on kasutatud 

heaperemehelikult. 
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vahendid). Saada hüvitusi töökulude katteks 

(mobiiltelefoni kulu, sõidukulud jmt) vastavalt 

kehtivatele määradele. 

5.3.2. Teenistussuhte lõppemisel täitmiseks antud riigi 

vara tagastatakse. 

5.3.3. Hüvitisi on korrakohaselt taotletud ning vastav 

aruandlus esitatud 

 

 

 

 

6. EELDUSED AMETIKOHALE ASUMISEKS:  

6.1. HARIDUS JA KVALIFIKATSIOON 

6.1.1. Juriidiline kõrgharidus soovitavalt Tartu Ülikooli diplomiga 

6.2. TÖÖKOGEMUS 

6.2.1. Vähemalt 5-aastane erialne töökogemus 

6.3. MUUD LISATEADMISED JA OSKUSED 

6.3.1. Eesti keele oskus kõrgtasemel 

6.3.2. Inglise keele oskus kesktasemel 

6.3.3. Teise võõrkeele oskus kesktasemel 

6.3.4. Arvutikasutusoskus 

6.4. KOMPETENTSID 

6.4.1. Pühendumine 

6.4.2. Enese juhtimine ja arendamine 

6.4.3. Koostöö 

6.4.4. Suhtlemine 

6.4.5. Professionaalsus 

 

Allkirjad: 

      

Kuupäev: 

 


