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DIREKTORI AMETIJUHEND 

 

1. ASEND 

STRUKTUURIS 

Arendus- ja haldusteenistus 

2. VAHETU JUHT Riigikontrolör 

3. ASENDAJA Direktori määratud valdkonnajuht 

4. ASENDATAV Valdkonnajuhid 

5. ALLUVAD Arendus- ja haldusteenistuse ametnikud ja töötajad 

 

6. AMETIKOHA 

PÕHIEESMÄRK 

JA 

ÜLDKIRJELDUS 

• Tagada arendus- ja haldusteenistust juhtides Riigikontrolli põhitegevuseks vajalike 

tugiteenuste olemasolu lähtudes Riigkontrolli tegevuse eesmärgist, strateegiast ja 

kehtivatest õigusaktidest. 

• Tagada Riigikontrolli metoodiliste materjalide vastavus rahvusvahelistele standarditele 

ja  kõrgeimate auditiasutuste tegevuspõhimõtetele ning jälgida, et Riigikontroll teostaks 

auditeid olulistes valdkondades kooskõlas seaduste ja rahvusvaheliselt aktsepteeritud 

auditistandarditega ning kasutades sobivaimaid auditimeetodeid.  

• Osaleda Riigikontrolli tegevuste strateegilises planeerimises. 

• Määratleda arendus- ja haldusteenistuse tööks vajalikud vahendid ja tingimused. 

 

7. SIHTRÜHMAD Tähtsaimad sihtrühmad: 

- Riigikogu 

- Vabariigi Valitsus 

- riigikontrolör 

- peakontrolör, auditiosakonna personal 

- arendus- ja haldusteenistuse personal 

- teenusepakkujad jt partnerorganisatsioonid ametikoha valdkonnas 

 

8. TÖÖ SISU 

8.1. Riigikontrolli strateegilises planeerimises osalemine ja arendus- ja haldusteenistuse töö korraldamine lähtudes 

Riigikontrolli strateegilistest eesmärkidest. 

8.2. Riigikontrolli põhitegevuseks vajalike tugiteenuste olemasolu tagamine lähtudes Riigkontrolli tegevuse 

eesmärgist, strateegiast ja kehtivatest õigusaktidest, sh: 

8.2.1. Riigikontrolli tegevuse planeerimise ja aruandluse korralduse tagamine; 

8.2.2. auditimetoodika arendamise ning selle vastavuse rahvusvahelistele standarditele ja  kõrgeimate 

auditiasutuste tegevuspõhimõtetele tagamine; 

8.2.3. auditite kvaliteedi kontrolli ja hindamise tagamine; 

8.2.4. Riigkontrolli asjaajamise- ja majandustegevuse, kommunikatsiooni ja välissuhtluse, info- ja 

sidesüsteemide ning infoturbe, personalijuhtimise, eelarvestamise ning raamatupidamise korralduse 

tagamine.   

8.3. Arendus- ja haldusteenistuse tegevuse planeerimine, juhtimine ja järelevalve, sh: 

8.3.1. Riigikontrolli tegevuskava koostamine ja tööplaani koostamises osalemine, selle täitmise kvaliteetne 

tagamine ja regulaarne aruandlus riigikontrolörile; 

8.3.2. Riigikontrolli personalipoliitika kujundamisel osalemine ja arendus- ja haldusteenistuse personali 

kompetentsipõhine juhtimine;  

8.3.3. arendus- ja haldusteenistuse vajaduste esitamine ja selgitamine Riigikontrolli eelarveprotsessis ning 

eelarve sihipärase ja säästliku kasutamise tagamine. 

8.4. Suhtluse ja koostöö korraldamine Riigikogu jt oluliste sihtrühmadega ja vastutavate ametnikega, sh Riigikogu 

liikmete arupärimistele ja küsimustele vastuse koostamise korraldamine, ametikoha valdkonnas Vabariigi 

Valitsuse istungile esitatud materjalide kohta arvamuse koostamise korraldamine. 

8.5. Riigikontrolli esindamine riigikontrolöri määratud pädevuse piires. 

8.6. Suhtlemine, sh rahvusvaheline, Riigikontrolli oluliste sihtrühmadega. 

8.7. Teenistusülesannetega seotud esitluste tegemine ning vajadusel koolitamine.  

8.8. Muude riigikontrolöri poolt antud ülesannete täitmine või täitmise tagamine. 

9. ÕIGUSED JA VASTUTUS 
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9.4. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente. 

9.5. Saada ametiülesannete täitmiseks vajalikku  koolitust. 

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

isikuandmeid ning muud juurdepääsupiiranguga teavet. 

10. EELDUSED AMETIKOHALE ASUMISEKS   

10.4. Haridus ja kvalifikatsioon 

10.1.1. Magistrikraad või sellele vastav haridustase, soovitavalt sotsiaalteadustes  

10.5. Töökogemus  

10.2.1. Erialane töökogemus vähemalt ühes ametikoha põhivaldkonnas, soovitavalt auditimetoodika koostamises või 

arendamises  

10.2.2. 3-aastane juhtimiskogemus 

 

10.3. Teadmised ja oskused 

10.3.1. Avaliku sektori toimimise, majandustegevuse ja eelarve kujundamise põhimõtete tundmine 

10.3.2.  Srateegilise planeerimise alased teadmised ning selle rakendamise kogemus 

10.3.3.  Õppe- ja teadustöökogemus 

10.3.4. Eesti keele ja inglise keele oskus kõrgtasemel 

10.3.5. Arvutikasutusoskus 

 

10.4. Kompetentsid 

10.4.1. Pühendumine 

10.4.2. Enese ja teiste juhtimine ning arendamine 

10.4.3. Koostöö sh rahvusvaheline 

10.4.4. Suhtlemine, sh hea esinemisoskus erinevatele sihtrühmadele 

10.4.5. Ametialane professionaalsus, sh hea ajaplaneerimise ja enesekehtestamise oskus 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 


