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KONSULTANDI AMETIJUHEND 

 

1. ASEND 

STRUKTUURIS 

arendusteenistus 

1.1. VAHETU JUHT arendusteenistuse juhataja, kommunikatsioonijuht 

1.2. ASENDAJA kommunikatsioonijuht 

1.3. ASENDATAV riigikontrolöri ja direktori abi 

 

2. AMETIKOHA 

PÕHIEESMÄRK 
 tagada, et Riigikontrolli sisekommunikatsioon toimiks ladusalt 

 tagada, et Riigikontrollil on tänapäevane ja ajakohane siseveeb (intranet) 

 tagada, et teenistuse korraldatavad üritused toimuvad ladusalt 

 tagada, et kommunikatsioonijuhi asjaajamine on täpne, korrektne ja õigeaegne 

 

3. SIHTRÜHM  Riigikontrolli teenistujad 

 

4. TÖÖ SISU 

4.1. Riigikontrolli sisekommunikatsiooni toimimise tagamine (järjepideva ning ausa asutusesisese infovahetuse 

kaudu saavutatakse usalduslik töökliima ning töötajate tugev identiteeditunne – meie-tunne) 

4.1.1. sisesõnumite koostamine ning auditiosakondade ja teenistuste koostatud info avaldamine siseveebis, samuti 

asutuseüleste informatiivsete e-kirjade saatmine, kasutades elektroonilise kirjavahetuse ja asutusesisese 

grupitöö tarkvara (Microsoft Outlook, Sharepoint) 

4.1.2. auditiosakondade peakontrolöridelt, auditijuhtidelt ning teenistuste juhatajatelt ja peakontrolöride abidelt 

eelinfo kogumine nädala sündmuste kohta ja selle avaldamine siseveebis 

4.1.3. infokoosolekute ettevalmistamine ja juhtimine 

4.1.4. asutusesiseste ühisürituste korraldamine koostöös teenistustega 

4.2. Siseveebi haldamine ja arendamine 

4.2.1. siseveebi kui organisatsiooni infokeskkonna tehniline kujundamine ja teostamine koostöös teenistustega 

4.2.2. siseveebi info aktuaalsuse kontroll, vajaduse korral parandamine ja täiendamine koostöös auditiosakondade ja 

teenistustega 

4.2.3. siseveebi ühtlustamine teiste infokeskkondadega, lähtudes kvaliteedistandarditest, vajaduse korral uute 

standardite väljatöötamine 

4.2.4. kasutajaõiguste loomine siseveebis 

4.3. Välisveebi haldamine ja arendamine 

4.3.1. välisveebi info aktuaalsuse kontroll, vajaduse korral selle parandamine ja täiendamine koostöös 

auditiosakondade ja teenistustega 

4.3.2. välisveebi arendamises osalemine 

4.4. Digitaalse andmeaida haldamise ja arendamise toetamine 

4.4.1. andmeaidas sisalduva info kontroll, vajaduse korral parandamine ja täiendamine koostöös auditiosakondade 

ja teenistustega 

4.4.2. andmeaida arendamises osalemine 

4.5. Teenistuse korraldatavate ürituste ettevalmistamisel ja korraldamisel osalemine koostöös teiste 

teenistustega 

4.5.1. materjalide komplekteerimine, paljundamine ja edastamine 

4.5.2. ruumide ettevalmistamine 

4.5.3. tehnika organiseerimine 
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4.5.4. sündmuste jäädvustamine foto- või videokaameraga, salvestamine diktofoniga 

4.6. Riigikontrolli trükiste (õnnitlus- ja jõulukaartide ning aruannete ja ülevaadete) ning meenete tellimisel 

osalemine ja nendel ühtse organisatsioonistiili kasutamise jälgimine 

4.7. Teenistujate nõustamine Riigikontrolli stiiliraamatu rakendamisel ja teistes teenistuse pädevusse 

kuuluvates küsimustes 

4.8. Kommunikatsioonijuhi asjaajamise korraldamine 

4.8.1. dokumentide registreerimine, edastamine, süstematiseerimine, hoidmine ja haldamine kuni nende 

üleandmiseni arhiivi 

4.8.2. vajaduse korral teenistuse teenistujate telefonikõnede vastuvõtmine ja teadete edastamine 

4.8.3. dokumendi- jm fotode tellimine; ajaloo seisukohast oluliste fotode kogumine ja arhiveerimine 

4.9. Kommunikatsioonijuhi toetamine 

4.9.1. auditite ja pressiteadete avalikustamisel 

4.9.2. ajakirjanike intervjuude kokkuleppimisel ning ajakirjanikele ja huvirühmadele auditite eeltutvustuste 

korraldamisel 

4.9.3. sotsiaalvõrgustikes Facebook ja Twitter sõnumite avaldamisel ja vestluste jälgimisel ning küsimustele 

vastamisel koostöös auditiosakondade ja teenistustega 

4.9.4. infovahetuses Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoniga (auditite eeltutvustuste ja arutamiste 

kavandamisel) 

4.9.5. teenistujate nõustamisel ning kommunikatsioonivaldkonda kuuluvate kordade ja juhendite täitmisel  

4.10. Teabeväravas eesti.ee info ja artiklite ajakohasuse jälgimine, vajaduse korral parandamine ja 

uuendamine koostöös auditiosakondade ja haldusteenistusega 

4.11. Riigikontrolli aastaraporti „Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest“ esitamine Riigi Teatajas 

avaldamiseks, selleks vajalike esitajaõiguste omamine 

4.12. Riigikontrolli-välistele sihtrühmadele mõeldud ürituste ettevalmistamisel ja korraldamisel osalemine 

koostöös haldusteenistusega 

4.12.1. materjalide komplekteerimine, paljundamine ja edastamine 

4.12.2. ruumide ettevalmistamine 

4.12.3. tehnika organiseerimine 

4.12.4. sündmuste jäädvustamine foto- või videokaameraga, salvestamine diktofoniga 

4.13. Osalemine teenistuse arendusprojektides 

4.14. Lisaülesanded 

4.14.1. Riigikontrolli arendus- ja koolitustegevuses osalemine 

4.14.2. muude kommunikatsioonijuhi 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 5.3.1. teenistusülesannete täitmiseks antud riigi vara on 
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(arvuti jms elektroonika, kirjutuslaud, tool ja muud 

tööks vajalikud vahendid) ning saada hüvitusi 

töökulude katteks (mobiiltelefoni kulu, sõidukulud 

jm) kehtivate määrade kohaselt 

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 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 

6.2. Töökogemus  

6.2.1. erialane töökogemus 

6.3. Lisateadmised ja oskused 

6.3.1. eesti keele oskus kõrgtasemel 

6.3.2. kahe võõrkeele, sh inglise keele oskus kesktasemel 

6.3.3. arvutikasutusoskus, sh veebilehtede administreerimise oskus 

6.3.4. teadmised veebikeskkondade haldamise ja asjaajamise kohta 

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 

 

Allkirjad: 

      

Kuupäev: 

 

 


