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ANDMEANALÜÜTIKA ja EUROSAI IT-TÖÖRÜHMA PROJEKTIJUHI AMETIJUHEND  

 

1. VAHETU JUHT direktor 

2. ASENDAJA – 

3. ASENDATAV – 

 

4. AMETIKOHA 

PÕHIEESMÄRK 

Toetada Riigikontrolli andmeanalüütika visiooni rakendamist, viia ellu andmeanalüütika 
arendusprojekte (sh seotud auditeid) ning juhtida Euroopa kõrgeimate auditiasutuste 
organisatsiooni EUROSAI infotehnoloogia (IT) töörühma (ITWG). 

 

5. SIHTRÜHMAD  riigikontrolör ja Riigikontrolli teenistujad 

 Riigikogu, Vabariigi Valitsus, auditeeritavad ja muud auditiga seotud osapooled 

 teiste riikide riigikontrollid, EUROSAI liikmed jt partnerorganisatsioonid 

 

6. TÖÖ SISU 
6.1. Juhib andmeanalüütika valdkonna arendusprojekte, sh  
6.1.1. teeb ettepanekuid andmeanalüütika ja andmehalduse valdkonna arendamiseks; 
6.1.2. ajakohastab andmeanalüütika visiooni ning koostab andmeanalüütika tegevuskava ning eelarve kavandi; 
6.1.3. juhib arendusprojektide elluviimiseks kokkulepitud projektipõhiseid meeskondi; 
6.1.4. arendab andmebaaside funktsionaalset kasutust auditiprojektides ja eritöödes;  
6.1.5. töötab välja lahendusi seire- ja audititööde andmevahetuse lihtsustamiseks ja automatiseerimiseks; 
6.1.6. töötab koostöös asjasse puutuvate teenistujatega välja andmeanalüütika juhised ja koordineerib 

koolitusprogrammi väljatöötamist töövaldkonnas; 
6.1.7. töötab välja andmekaeve mudeleid ja realiseerib neid ning aitab neid realiseerida auditiprojektides ja 

eritöödes; 
6.1.8. nõustab riigikontrolöri ja Riigikontrolli teisi teenistujaid andmeanalüüsi valdkonnas. 
6.2. Osaleb auditiprojektides või eritöödes, sh  
6.2.1. teeb kokkulepitud valdkonnas seiret; 
6.2.2. juhib vajaduse korral töövaldkonna auditi või eritöö tegemist; 
6.2.3. teeb vajaduse korral auditites või eritöödes kokkulepitud mahus töövaldkonnaga seotud audititoiminguid;  
6.2.4. juhendab vajaduse korral töövaldkonnaga seoses auditiprojektide ja eritööde meeskondi; 
6.2.5. osaleb töövaldkonnaga seotud auditi või eritööde plaanide või aruannete eelnõude oponeerimisel ja vajaduse 

korral siseläbirääkimistel. 
6.3. Juhib EUROSAI IT-töörühma, sh  
6.3.1. koostab koostöös projekti meeskonnaga ITWG tegevuskava ning eelarve kavandi; 
6.3.2. viib ellu ITWG tegevuskava; 
6.3.3. valmistab koostöös projekti meeskonnaga ette tegevuskava elluviimiseks vajalikke hankeid ja viib need läbi; 
6.3.4. juhib sisuliselt ITWG tegevusi ja üritusi, kaasab nende ettevalmistusse projekti meeskonna; 
6.3.5. tagab koostöös projekti meeskonnaga ITWG igapäevase suhtluse, asjaajamise ja meediakanalite sisuhalduse 

ja ürituste sujuva toimimise ning korraldab vajaduse korral igapäevast suhtlust ja üritusi; 
6.3.6. esindab ITWG kohtumistel Riigikontrolli ja juhib ITWG kohtumisi; 
6.3.7. korraldab Riigikontrollile ja EUROSAI-le töörühma tegevuse kohta aruannete koostamist ja esitamist; 
6.3.8. planeerib ITWG tegevuste eelarvet, tagab selle säästliku kasutamise ning kinnitab projektiga seotud kulud. 
6.4. Koostab vajaduse korral oma töö- ja seirevaldkonnas arvamusi Vabariigi Valitsuse istungi ja kabineti 

nõupidamise materjalide kohta. 
6.5. Esindab Riigikontrolli oma töövaldkonnas ja pädevuse piires.  
6.6. Teeb vajaduse korral teenistusülesannetega seotud esitlusi ning koolitab.  
6.7. 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 

 



 2 

8. PÄDEVUS  

8.1. Haridus ja kvalifikatsioon  

8.1.1. Magistrikraad või sellele vastav haridustase. 

8.2. Töökogemus  

8.2.1. 5-aastane töökogemus auditeerimises või avalikus sektoris;  
8.2.2. projektide juhtimise kogemus; 
8.2.3. andmeanalüüside tegemise kogemus. 

 

8.3. Teadmised ja oskused 

8.3.1. väga head infotehnoloogiateadmised, sh hea ülevaade riigi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
valdkonna korraldusest, arengust ja sellega seonduvatest probleemidest;  

8.3.2. väga head teadmised andmete haldusest ja vahetamisest riigi infosüsteemide aluseks olevates 
andmebaasides; 

8.3.3. andmekaeve mudelite, andmeanalüütika põhimõtete ja kasutamise võimaluste põhjalik tundmine ning 
nende rakendamise oskus;  

8.3.4. eesti keele oskus C1-tasemel ja inglise keele oskus C1-tasemel; 
8.3.5. väga hea arvutikasutusoskus. 
 

8.4. Tööks vajalikud omadused  

8.4.1. pühendumus; 
8.4.2. enesejuhtimisoskus; 
8.4.3. koostööoskus;  
8.4.4. suhtlusoskus, sh hea esinemisoskus;  
8.4.5. professionaalsus, sh hea ajaplaneerimis- ja enesekehtestamisoskus. 

 


