
KINNITATUD 
riigikontrolöri 23.11.2004 käskkirjaga nr 1-1.1/04/351 

 

Auditijuhi ametijuhend 
 
Struktuuriüksus:  
auditiosakond 

Ametikoha põhigrupp:  
keskastme juht 

Ametnik asendab:  
peakontrolöri 

Ametnikku asendab:  
auditijuht 

Alluvad:  
auditiliigile/valdkonnale spetsialiseerunud audiitorid 
(vanemaudiitorid, audiitorid, nooremaudiitorid)  

Aruandlus:  
peakontrolörile 

 
Eesmärk: Auditid, mille eest auditijuht vastutab, on läbi viidud kvaliteetselt, kooskõlas Riigikontrolli 

tegevuse eesmärgi, strateegia, kehtivate õigusaktide ja auditistandarditega, kasutades ressursse 
tõhusalt ja säästlikult 

 
Sihtrühmad: • Tähtsaimad sihtrühmad: 

- auditeeritavad 
- muud auditiga seotud osapooled, sh õppe- ja teadusasutused, kolmanda sektori 

organisatsioonid, meedia, avalikkus 
- Riigikogu 
- Vabariigi Valitsus 
- osakonna personal 

• Muud sihtrühmad: 
- valitsusasutuste ja valitsusasutuste hallatavate asutuste siseaudiitorid 
- siseriiklikud ja rahvusvahelised finants- ja auditiorganisatsioonid, sh Euroopa 

Kontrollikoda jt rahvusvahelised organisatsioonid 
- Riigikontrolli teiste osakondade ja teenistuste ametnikud 

 
Põhiülesanded: • Audititegevuse planeerimine auditeeritavas valdkonnas ja auditiliigis: 

- avaliku sektori ja auditeeritava valdkonna seire, st teadmiste omandamine ja 
informatsiooni kogumine auditeeritava valdkonna ja selle probleemide kohta ning 
ülevaate omamine auditeeritavate tegevusest oluliste riskide maandamisel 

- varasemates kontrolliaruannetes tehtud ettepanekute elluviimise jälgimine 
- peakontrolörile ettepanekute tegemine auditite lülitamiseks auditiplaani 

• Audititegevuse läbiviimise tagamine: 
- auditiettepaneku koostamise tagamine, sh koostöös auditirühmaga lähteülesande 

määratlemine, riskide hindamine, auditi objekti, ulatuse ja metoodika kirjeldamine 
ning ressursside (auditirühma liikmed, aeg, raha, kaasatud asjatundjad jms) 
määratlemine 

- auditi menetlusteate koostamine ja esitamine auditeeritavale 
- auditiettepaneku kaitsmine siseläbirääkimistel 
- auditeerimise tagamine vastavalt auditiettepanekule ja menetlusteatele 
- kontrolliaruande eelnõu koostamise tagamine, sh põhisõnumite, järelduste ja 

ettepanekute läbiarutamine auditirühmaga ning vajadusel eelnõu täiendamine ja 
muutmine 

- kontrolliaruande eelnõu kaitsmine siseläbirääkimistel 
- kontrolliaruande eelnõu tutvustamine vastutavale ministrile või tema poolt 

määratud isikutele ja teistele isikutele, kelle suhtes see sisaldab järeldusi ja 
ettepanekuid 

- kontrolliaruande koostamise tagamine, kooskõlastamine peakontrolöriga ja 
allakirjutamiseks esitamine 

- audititulemuste avalikustamine koostöös auditirühma ja avalike suhete 
teenistusega 

- kontrolliaruandes tehtud ettepanekute täitmise jälgimine 
- auditi kvaliteedi tagamine põhiprotsessi kõigis etappides 
- auditi enesehindamine koos auditirühmaga ja peakontrolörile ettepaneku tegemine 

auditi esitamiseks hea auditi preemia määramisele 
• Auditiliigile/valdkonnale spetsialiseerunud audiitorite juhtimine: 

- audiitorite tegevuse planeerimine, korraldamine, juhendamine ja kontroll vastavalt 
riigikontrolöri ja peakontrolöri töökokkuleppele ja tulemusnäitajatele 

- auditirühma juhendamine põhiprotsessi kõigis etappides 
- iga-aastaste arenguvestluste läbiviimine vanemaudiitorite, audiitorite ja 
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nooremaudiitoritega ning peakontrolörile ettepanekute tegemine audiitorite 
arendamiseks, edutamiseks, ergutamiseks, värbamiseks ja vabastamiseks 

• Osalemine RVKS-i osade ettevalmistamisel 
• Riigikogu liikmete või teiste sihtrühmade arupärimistele ja küsimustele vastuse eelnõu 

koostamine 
• Arvamuste koostamine Vabariigi Valitsuse istungile esitatud materjalide kohta 
• Audititele tuginedes riigikontrolörile riigieelarve eelnõu kohta märkuste ja tähelepanekute 

koostamine 
• Riigikontrolli auditimetoodika arendamises osalemine ja auditimetoodika juurutamine 

osakonnas 
• Riigikontrolli koolitus- ja arendustegevuses osalemine 

Lisaülesanded: • Esinemised sihtrühmadele 
• Muude peakontrolöri poolt antud ülesannete täitmine või täitmise tagamine vastavalt oma 

töövaldkonnale ja pädevusele 
 
Õigused: • Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente 

• Saada ametikohal esitatavatele kompetentsinõuetele vastavat tööalast õpet 
• Teha ettepanekuid ametialase kirjanduse tellimiseks ja ostmiseks 
• Teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks 

 
Vastutus: • Auditiliigile/valdkonnale spetsialiseerunud audiitorite tegevuse tulemusliku korraldamise 

eest 
• Auditite kvaliteetse läbiviimise eest 
• Teenistusülesannete tõhusa ja säästliku täitmise eest 
• Teenistusülesannete täitmisega seoses teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse, kaitstavate 

isikuandmete ning muu juurdepääsupiiranguga teabe hoidmise eest 
• Avaliku teenistuse seadusega ametnikele seatud piirangute järgimise eest 
• Teenistusülesannete täitmiseks antud riigi vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise 

eest ning teenistussuhte lõppemisel selle tagastamise eest 
 
Töövahendid: • Laua- või sülearvuti koos vajaliku tarkvaraga 

• Kantseleitarbed, printeri ja paljundusmasina kasutamise võimalus 
• Lauatelefon ja mobiiltelefoni kaart 
• Ametialane kirjandus või selle laenutusvõimalus 
• Riigikontrolli taksokaart ametisõitudeks 

 
Eeldused ametikohale 
asumiseks: 

• Kõrgharidus 
• Vähemalt 5-aastane ametialane töökogemus, soovitavalt avalikus sektoris 
• Vähemalt aastane juhtimiskogemus või eeldused juhina töötamiseks (juhtimisalase 

täiendõppe läbimine) 
• Eesti keele oskus kõrgtasemel 
• Inglise keele oskus kõrgemal kesktasemel 
• Arvutikasutusoskus 

 
Edukaks tööks vajalikud 
kompetentsid: 

• Pühendumine 
• Enese ja teiste juhtimine ja arendamine 
• Koostöö 
• Suhtlemine 
• Ametialane professionaalsus 
 
Vt kompetentside täpsemat kirjeldust kompetentsikaardilt 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ametikirjeldusega tutvunud: 
 
................................................. 
(allkiri) 
................................................. 
(nimi) 
................................................. 
(kuupäev) 
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ARENDUSTEENISTUSE IT NÕUNIKU AMETIJUHEND 

1. ASEND

STRUKTUURIS

arendusteenistus 

1.1. VAHETU JUHT teenistuse juhataja 

1.2. ASENDAJA arendusteenistuse juhataja 

1.3. ASENDATAV arendusteenistuse juhatajat 

2. AMETIKOHA

PÕHIEESMÄRK
tagada, et Riigikontrolli strateegia rakendamiseks on olemas ja rakendatud asjakohane 

metoodika IT teemade auditeerimiseks; oleks tagatud auditimeeskondade nõustamine IT 

teemade auditeerimisel ning ekspertide kaasamisel. 

3. SIHTRÜHMAD audiitorid 

teised Riigikontrolli teenistujad 

Riigikogu, sh riigieelarve kontrolli erikomisjon  

Vabariigi Valitsus 

auditeeritavad 

valdkonna eksperdid, erialaliidud ning teadus- ja arendusasutused 

riigisisesed ja rahvusvahelised finants- ja auditiorganisatsioonid, sh Euroopa 

Kontrollikoda ja teised rahvusvahelised partnerorganisatsioonid 

4. TÖÖ SISU

4.1. Riigikontrolli tegevuse planeerimine ja aruandlus 

4.1.1. IT auditeerimise strateegia koostamise juhtimine, strateegia täitmise jälgimine, osakondade juhendamine ja 

suunamine strateegia rakendamisel 

4.1.2. välissuhtluse strateegias IT auditeerimise valdkonna välissuhtluse põhimõtete paikapanek 

4.1.3. strateegia uuendamisel osalemine 

4.1.4. tööplaani koostamisel osalemine 

4.2. Riigikontrolli auditimetoodika 

4.2.1. IT auditeerimise alaste auditijuhendite koostamine koostöös teenistuse juhataja ja osakondadega 

4.2.2. IT auditeerimise alase ekspertsuse miinimumnõuete kirjeldamine ning vajaliku koolituskava koostamine 

koostöös personalijuhi ning osakondadega. Vajadusel ning võimalusel ka ise Riigikontrolli töötajate 

koolitamine. 

4.2.3. audiitorite jt ametnike nõustamine IT alastes auditimetoodilistes küsimustes (sh standardite rakendamisel) 

4.3. Auditite kvaliteedi kontrollimine ja hindamine 

4.3.1. auditiplaanide ja -aruannete eelnõude läbivaatamine ja kommenteerimine ning siseläbirääkimistel osalemine 

4.3.2. auditite käigus nende kvaliteedi kontrollimine koostöös osakondadega 

4.3.3. auditite lõppedes nende kvaliteedi hindamine koostöös osakondadega 

4.4. Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja ministri õigusaktide analüüsimine ning muutmis- ja 

täiendusettepanekute koostamine 

4.5. Lisaülesanded 

4.5.1. Riigikontrolli arendus- ja koolitustegevuses osalemine (sh arendusprojektide meeskondade juhtimine) 

4.5.2. sihtrühmade päringutele vastamine 

4.5.3. auditites osalemine võimaluste kohaselt 
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4.5.4. valdkonna arengute seiramine ja seireülevaadete koostamine 

4.5.5. välissuhtluses osalemine 

4.5.6. muude teenistuse juhataja antud ülesannete täitmine või täitmise tagamine 

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 ning vajadusel 

korral riigisaladuse loa taotlemine 

5.2. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku 

koolitust 

5.2.1. koolituste kavandamisel ning neist osavõtu 

võimaldamisel või kohustuslikkuse määramisel 

lähtutakse Riigikontrolli koolitusjuhendist ja 

individuaalsest arenguplaanist 

5.3. kasutada teenistusülesannete täitmiseks riigi vara 

(arvuti jm 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 saadud riigi vara 

on säilinud ja seda on kasutatud 

heaperemehelikult 

5.3.2. kasutusse saadud riigi vara tagastatakse 

teenistussuhte lõppemisel 

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  

7. Haridus ja kvalifikatsioon 

7.1.1. IT- või tehnoloogia arenduse  alane kõrgharidus 

7.2. Töökogemus  

7.2.1. 5 aastane IT sektori töökogemus 

7.2.2. 5 aastane töökogemus avalikus sektoris  

7.2.3. vähemalt aastane juhtimiskogemus või eeldused juhina töötamiseks (juhtimisalase täiendõppe läbimine) 

7.3. Muud teadmised ja oskused  

7.3.1. eesti keele oskus kõrgtasemel 

7.3.2. inglise keele oskus kesktasemel, teise võõrkeele oskus kesktasemel 

7.3.3. arvutikasutusoskus  

7.4. Tööks vajalikud omadused 

7.4.1. pühendumus 

7.4.2. enese juhtimise ja arendamise oskus 

7.4.3. koostööoskus 

7.4.4. suhtlus- ning esinemisoskus 

7.4.5. professionaalsus 

 

Allkirjad:      

 

Kuupäev:  


	ADP4D00.tmp
	KINNITATUD
	Auditijuhi ametijuhend
	Eesmärk:
	Sihtrühmad:
	Põhiülesanded:
	Lisaülesanded:
	Õigused:
	Vastutus:
	Töövahendid:
	Eeldused ametikohale asumiseks:
	Edukaks tööks vajalikud kompetentsid:




