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ARHIVAARI AMETIJUHEND 

 

1. ASEND 

STRUKTUURIS 

Arendus- ja haldusteenistus 

1.1. VAHETU JUHT Haldusjuht 

1.2. ASENDAJA Konsultant või vahetu juhi määratud teenistuja 

1.3. ASENDATAV Konsultant või vahetu juhi määratud teenistuja 

 

2. AMETIKOHA 

PÕHIEESMÄRK 

Riigikontrolli arhiivi pidamine ning dokumentide ja arhivaalide kasutamise korraldamine 
õigusaktide kohaselt. 

 

3. SIHTRÜHMAD  Riigikontrolli teenistujad 

 Rahvusarhiiv jt ametiasutused ja organisatsioonid 
 

4. TÖÖ SISU 

4.1. Tagab Riigikontrolli arhiivi pidamise lähtudes sisemistest kordadest ning teistest asjakohastest õigusaktidest, sh 

4.1.1. hoiab ajakohast ülevaadet arhiivi koosseisust, nimistust ja kirjeldusest;  

4.1.2. tagab dokumentide ja arhivaalide kasutamise ja peab selle üle arvestust; 

4.1.3. korrastab, hindab ja kirjeldab dokumendid ning arhivaalid, lähtudes asjakohastest sisemistest kordadest ja 

õigusaktidest; 

4.1.4. tõstab dokumendid nõuetekohaselt üle Riigikontrolli arhiivi, kirjeldab need Rahvusarhiivi arhiivimoodulis 

ning annab alalisele säilimisele kuuluvad arhivaalid üle Rahvusarhiivile;  

4.1.5. koostab hävitamisele kuuluvate dokumentide akti ja hävitab elektroonilised dokumendid või korraldab 

paberdokumentide hävitamise.  

4.2. Vastab arhiiviteemalistele päringutele ja koostab arhiiviteatised. 

4.3. Nõustab ja juhendab teenistujaid arhiivinduse ja dokumentide hävitamise küsimustes, sh kontrollib dokumentide 
säilitamist ja hävitamist. 

4.4. Koostab arhiivindust puudutavad juhendid, korrad ja dokumendipõhjad või nende osad ning osaleb valdkonda 
puudutavate infosüsteemide arendamisel ning nõustab nende rakendamist. 

4.5. Toetab vajaduse korral osakondade ja teenistuse asjaajamist ning dokumentide menetlemist, sh nõustab 

teenistujaid nii asjaajamises kui ka Riigikontrolli dokumendihaldussüsteemi kasutamisel. 

4.6. Esindab Riigikontrolli oma töövaldkonnas ja pädevuse piires.  

4.7. Teeb vajaduse korral teenistusülesannetega seotud esitlusi ning koolitab. 

4.8. Täidab muid vahetu juhi antud ülesandeid või tagab nende täitmise oma töövaldkonnas ja pädevusest lähtudes. 

 
 

5. ÕIGUSED JA VASTUTUS 

5.1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente.  

5.2. Saada ametiülesannete täitmiseks vajalikku koolitust.  

5.3. Hoida nõuetekohaselt teenistusülesannete täitmisega seoses teatavaks saanud riigi- ja ärisaladust, kaitstavaid 

isikuandmeid ning muud juurdepääsupiiranguga teavet. 

 
 

6. AMETIKOHALE ASUMISE EELDUSED  

6.1. HARIDUS JA KVALIFIKATSIOON 
6.1.1. Kõrgharidus 

6.2. TÖÖKOGEMUS 
6.2.1. Vähemalt 2-aastane erialane töökogemus 

6.3. TEADMISED JA OSKUSED 
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6.3.1. Arhiivinduse valdkonnaga seotud olulisemate õigusaktide, standardite ja juhiste põhjalik tundmine 

6.3.2. Väga hea arvutikasutusoskus, sh ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitlemise oskus 

6.3.3. Eesti keele oskus kõrgtasemel 

6.3.4. Inglise või vene keele oskus kesktasemel 

6.4. TÖÖKS VAJALIKUD OMADUSED 

6.4.1. Pühendumus 

6.4.2. Enesejuhtimisoskus 

6.4.3. Koostööoskus 

6.4.4. Suhtlemisoskus 

6.4.5. Professionaalsus, sh hea ajaplaneerimis- ja enesekehtestamisoskus 

 
 
/Allkirjastatud digitaalselt/ 
      
 


