
KINNITATUD 
riigikontrolöri 
14.07.2020. a 

käskkirjaga nr 1-1.1/118  
 

VÄLISSUHTLUSE JUHI AMETIJUHEND 

 

1. VAHETU JUHT direktor 

2. ASENDAJA valdkonnajuhid, välissuhete nõunik 

3. ASENDATAV direktor, valdkonnajuhid, välissuhete nõunik 

 

4. AMETIKOHA 

PÕHIEESMÄRK 

tagada Riigikontrolli välissuhtluse igapäevane korraldus ja areng  

 

5. SIHTRÜHMAD  riigikontrolör ja teised Riigikontrolli teenistujad 

 Välisministeerium, teiste riikide riigikontrollid 

 Euroopa Kontrollikoda ja teised Euroopa Liidu institutsioonid 

 INTOSAI, EUROSAI, SIGMA jt rahvusvahelised partnerorganisatsioonid ja töörühmad 

 

6. TÖÖ SISU 

6.1. Korraldab Riigikontrolli igapäevast välissuhtlust, sh kirjavahetust ja saabunud päringutele vastamist. 
6.2. Koostab poliitikadokumente ja juhendeid, mis puudutavad välissuhete strateegilist arengut ja igapäevast 

töökorraldust, ning teeb nende täitmise üle järelevalvet. 
6.3. Täidab Riigikontrolli kontaktametniku ülesandeid suhetes Euroopa Kontrollikojaga ja teiste Euroopa Liidu 

institutsioonidega ning teiste riikide riigikontrollidega. 
6.4. Esindab Riigikontrolli rahvusvahelistel kohtumistel, peab läbirääkimisi rahvusvaheliste sihtrühmadega suhete 

korraldamisel ja arendamisel. 
6.5. Vahendab rahvusvaheliste töörühmade tegevust Riigikontrolli teenistujatele ning koostab vastavad kokkuvõtted 

või tagab nende koostamise. 
6.6. Korraldab sisuliselt ja tehniliselt riigikontrolöri ning teiste Riigikontrolli teenistujate välislähetusi või tagab 

nende korraldamise. 
6.7. Nõustab Riigikontrolli teenistujaid rahvusvaheliste sihtrühmadega suhtlemisel, sh abistab kontaktisikute 

leidmisel, kirjade ja esinemistekstide koostamisel. 
6.8. Korraldab rahvusvahelisi üritusi koostöös asjaomaste teenistujatega. 
6.9. Võtab vastu Riigikontrolli väliskülalised riikliku ja rahvusvahelise protokolli ja etiketi kohaselt. 
6.10. Juhib ja koordineerib rahvusvahelisi koostööprojekte. 
6.11. Korraldab säästva arengu ja keskkonna alal rahvusvaheliste e-õppekursuste väljatöötamist, uuendamist ja 

läbiviimist. 
6.12. Koostab valdkonda puudutavaid juhendeid, sisekordasid, dokumendivorme, statistikat, aruandeid jm vajalikke 

dokumente. 
6.13. Vastab oma töövaldkonnas ja pädevuse piires Riigikontrollile saabunud pöördumistele. 
6.14. Osaleb vajaduse korral oma valdkonna auditite oponeerimisel, nõustamisel ja läbiviimisel. 
6.15. Koostab vajaduse korral oma töö- ja seirevaldkonnas arvamusi valitsuse istungi ja valitsuskabineti nõupidamise 

materjalide kohta. 
6.16. Esindab Riigikontrolli oma töövaldkonnas ja pädevuse piires.  
6.17. Teeb vajaduse korral teenistusülesannetega seotud esitlusi ning koolitab.  
6.18. Täidab muid oma pädevuses olevaid ja töövaldkonda puudutavaid ülesandeid või tagab nende täitmise. 

 

7. ÕIGUSED JA VASTUTUS 

7.1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente. 

7.2. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku koolitust.  

7.3. Hoida nõuetekohaselt teenistusülesannete täitmisega seoses teatavaks saanud riigi- ja ärisaladust, kaitstavaid 
isikuandmeid ning muud juurdepääsupiiranguga teavet. 

 

8. PÄDEVUS  

8.1. Haridus ja kvalifikatsioon  

8.1.1. Kõrgharidus. 
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8.2. Töökogemus  

8.2.1. Vähemalt 3-aastane valdkondlik töökogemus. 

8.2.2. Vähemalt 2-aastane rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemus. 

8.3. Teadmised ja oskused 

8.3.1. Eesti keele oskus C1-tasemel. 

8.3.2. Kahe võõrkeele, sh inglise keele oskus C1-tasemel. 

8.3.3. Protokolli ja etiketi ning rahvusvahelise suhtluse põhimõtete tundmine. 

8.3.4. Arvutikasutusoskus. 

8.4. Tööks vajalikud omadused  

8.4.1. Pühendumus. 

8.4.2. Enese juhtimise ja arendamise oskus. 

8.4.3. Koostööoskus. 

8.4.4. Suhtlusoskus, sh hea esinemisoskus. 

8.4.5. Professionaalsus, sh hea ajaplaneerimis- ja enesekehtestamisoskus. 

 
/allkirjastatud digitaalselt/ 


