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INFOTÖÖTAJA AMETIJUHEND 

 

1. ASEND 

STRUKTUURIS 

Arendus- ja haldusteenistus 

2. VAHETU JUHT Haldusjuht 

3. ASENDAJA Konsultant (kommunikatsioonivaldkond) või vahetu juhi määratud teenistuja 

4. ASENDATAV Konsultant (kommunikatsioonivaldkond) või vahetu juhi määratud teenistuja 

 

5. AMETIKOHA 

PÕHIEESMÄRK 

Tagada Riigikontrolli teenistujate teabeteenindus, andmehaldusnõuete täitmine, avaandmete 
korraldus ning teenistujate infovara kasutamise õiguste haldus. 

 

6. SIHTRÜHMAD Riigikontrolli teenistujad 

 

7. TÖÖ SISU 

7.1. Tagab andmehalduse nõuete täitmise järgmises osas: 

7.1.1. tagab Riigikontrolli kasutatavate andmestike registreerimise ja metaandetega varustamise; 

7.1.2. koordineerib suhtlust auditimeeskondade ja Riigikontrolli-väliste andmekogude vastutavate, aga ka 
volitatud töötlejatega; 

7.1.3. jälgib teabeväravas eesti.ee info ja artiklite ajakohasust, vajaduse korral parandab ja uuendab info 
koostöös asjaomaste teenistujatega; 

7.1.4. tagab Riigikontrolli põhitegevuses kasutatavate andmekogude ja andmestike kasutamisel tekkinud 
probleemide talletamise, süstematiseerimise ning kokkuvõtete edastamise asjaomastele teenistujatele. 

7.2. Tagab Riigikontrolli avaandmete nõuetekohase avaldamise ja kontrollib avaandmete kättesaadavust 
Riigikontrolli kodulehel ja Eesti avaandmete portaalis. 

7.3. Tagab teenistujate infovara kasutamise õiguste haldamise süsteemi ja haldab seda, sh 

7.3.1. hoiab ajakohast ülevaadet kasutatavatest infovaradest ja neis olevatest kasutajate õigustest; 

7.3.2. avab ja sulgeb teenistujate kasutajaõigused infovarades sisemiste kordade alusel. 

7.4.  Tagab teenistujatele teabeteeninduse, sh 

7.4.1. selgitab välja teenistujate infovajaduse, korraldab neile juurdepääsu või toetab teenistujaid informatsiooni 
leidmisel; 

7.4.2. haldab teavikute kogu ning tagab valdkonda puudutavate infokanalite aja- ja asjakohase sisu. 

7.5. Haldab Riigikontrolli veebiküsitluste tarkvara, nõustab teenistujaid selle kasutamisel, sh tellib vajalikud 
arendused. 

7.6. Töötab välja valdkonda puudutavad juhendid, korrad ja dokumendipõhjad, arendab neid ning nõustab nende 
rakendamist, sh koordineerib või viib ellu valdkondlikke arendusprojekte.  

7.7. Toetab Riigikontrolli asjaajamist ning dokumentide menetlemist, sh nõustab teenistujaid nii asjaajamises kui ka 
Riigikontrolli dokumendihaldussüsteemi kasutamisel. 

7.8. Osaleb kinnistu ja hoone, mööbli ja bürootarvetega seonduva korraldamises ning postside-, transpordi- ja 
majutusteenuse korraldamises ning suhtleb vajaduse korral teenusepakkujatega. 

7.9. Teeb vajaduse korral teenistusülesannetega seotud esitlusi ning koolitab. 

7.10. Esindab Riigkontrolli oma töövaldkonnas ja pädevuse piires. 

7.11. Täidab muid vahetu juhi antud ülesandeid või tagab nende täitmise oma töövaldkonnas ja pädevuse piires. 

 

8. ÕIGUSED JA VASTUTUS 

8.1. Saada tööülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente. 

8.2. Saada tööülesannete täitmiseks vajalikku koolitust. 

8.3. Teha ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja  probleemide 
lahendamiseks. 
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9. AMETIKOHALE ASUMISE EELDUSED  

9.1. HARIDUS JA KVALIFIKATSIOON 

9.1.1. Infoteaduse või raamatukogunduse alane kõrgharidus 

9.2. TÖÖKOGEMUS 

9.2.1. Vähemalt aastane erialane töökogemus 

9.3. TEADMISED JA OSKUSED  

9.3.1. Eesti keele oskus C1-tasemel ja inglise keele oskus B1-tasemel 

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

9.4. TÖÖKS VAJALIKUD OMADUSED 

9.4.1. Pühendumus 

9.4.2. Enesejuhtimisoskus 

9.4.3. Koostööoskus 

9.4.4. Suhtlusoskus, sh hea esinemisoskus  

9.4.5. Professionaalsus, sh hea ajaplaneerimis- ja enesekehtestamisoskus 

 
/Allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


