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1. ASEND 

STRUKTUURIS 

arendusteenistus 

1.1. VAHETU JUHT arendusteenistuse juhataja 

1.2. ALLUVAD  

1.3. ASENDAJA arendusteenistuse juhataja 

1.4. ASENDATAV arendusteenistuse konsultant 

 

2. AMETIKOHA 

PÕHIEESMÄRK 
 aidata tagada Riigikontrolli töö tulemuste esitamist eri sihtrühmadele arusaadavalt ja 

mõjusalt 

 aidata tagada Riigikontrolli usaldusväärsust Eesti inimeste silmis 

 tagada Riigikontrolli välis- ja sisekommunikatsiooni ajakohane korraldus ja areng 

 tagada valdkonna tegevuse ja eelarve planeerimine, lähtudes Riigikontrolli eesmärkidest 

ja vajadustest, ning selle tegevuse elluviimine ja eelrave täitmine 

 

3. SIHTRÜHMAD  riigikontrolör ja peakontrolörid 

 teised Riigikontrolli teenistujad 

 Riigikogu, sh riigieelarve kontrolli erikomisjon 

 Vabariigi Valitsus 

 auditeeritavad 

 avalikkus 

 meedia 

 riigisisesed ja rahvusvahelised finants- ja auditiorganisatsioonid, sh Euroopa 

Kontrollikoda jt rahvusvahelised partnerorganisatsioonid 

 

4. TÖÖ SISU 

4.1. Kommunikatsioonivaldkonna juhtimine Riigikontrollis 

4.1.1. suhtluspõhimõtete koostamine, uuendamine ja arendamine ning nende täitmise järelevalve 

4.1.2. visuaalse identiteedi reeglistiku koostamine, uuendamine ja arendamine ning selle täitmise järelevalve 

4.1.3. riigikontrolöri ja peakontrolöride nõustamine suhtlemisel eri sihtrühmadega, vajaduse korral esinemistekstide 

koostamine või koostamise korraldamine 

4.1.4. audititulemuste avalikustamise tagamine 

4.1.5. Riigikontrolli tegevust tutvustavate trükiste koostamine või koostamise korraldamine 

4.1.6. trükiste, meenete ja esinduskulude eelarve planeerimine ning selle eelarve mõistliku kasutamise tagamine 

4.2. Riigikontrolli sisekommunikatsiooni korraldamine 

4.2.1. teenistujate tööks vajaliku info süsteemse ja otstarbeka kättesaadavuse tagamine siseveebi, välisveebi, 

mobiilveebi, digiaida ja teiste suhtluskanalite kaudu 

4.3. Riigikontrolli kriisikommunikatsiooni juhtimine ja juhtkonna nõustamine kriisiolukorras 

4.4. Organisatsioonikultuuri kujundamisele, hoidmisele ja arendamisele kaasaaitamine 

4.5. Sihtrühmade arupärimistele ja küsimustele vastuse eelnõu koostamine või koostamise tagamine 

4.6. Lisaülesanded 

4.6.1. esinemised sihtrühmadele 

4.6.2. Riigikontrolli esindamine Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni juures 

4.6.3. Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni liikmeks olek 

4.6.4. Riigikontrolli arendus- ja koolitustegevuses osalemine 
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4.6.5. muude riigikontrolöri antud ülesannete täitmine või täitmise tagamine 

 

5. ÕIGUSED ÕIGUSTE PIIRID 

5.1. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku 

teavet ja dokumente 

5.1.1. teenistusülesannete täitmisega seoses teatavaks 

saanud riigi- ja ärisaladuse, kaitstavate 

isikuandmete ning muu juurdepääsupiiranguga 

teabe nõuetekohane hoidmine 

5.2. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku 

koolitust 

5.2.1. koolituse kavandamisel ning neist osavõtu 

võimaldamisel või kohustuslikkuse määramisel 

lähtutakse Riigikontrolli koolitusjuhendist ja 

individuaalsest arenguplaanist 

5.3. kasutada teenistusülesannete täitmiseks riigi vara 

(paikne arvuti ning mobiilne sülearvuti koos 

vajaliku tarkvara ning lisaseadmetega; 

kantseleitarbed, printeri ja paljundusmasina 

kasutamise võimalus; salvestusvõimalusega 

lauatelefon ja nutimobiiltelefon koos andmesidega; 

taksokaart; kirjutuslaud, tool ja muud tööks 

vajalikud vahendid) ning saada hüvitusi töökulude 

katteks (mobiiltelefoni kulu, sõidukulud jm) 

kehtivate määrade kohaselt 

5.3.1. teenistusülesannete täitmiseks antud riigi vara on 

säilinud ja seda on kasutatud heaperemehelikult 

5.3.2. teenistussuhte lõppemisel tagastatakse kasutada 

antud riigi vara  

5.3.3. hüvitisi on korrakohaselt taotletud ning aruanded 

on esitatud 

5.4. teha ettepanekuid erialakirjanduse tellimiseks ja 

ostmiseks 

 

5.5. teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ja 

probleemide lahendamiseks 

 

 

6. PÄDEVUS  

6.1. Haridus ja kvalifikatsioon 

6.1.1. kõrgharidus 

6.2. Töökogemus  

6.2.1. vähemalt 3aastane töökogemus meedia ja kommunikatsiooni valdkonnas 

6.2.2. vähemalt 2aastane juhtimiskogemus 

6.3. Lisateadmised ja oskused 

6.3.1. eesti keele oskus kõrgtasemel 

6.3.2. ühe võõrkeele oskus kõrgtasemel, teise oskus kesktasemel 

6.3.3. arvutikasutusoskus 

6.4. Tööks vajalikud omadused  

6.4.1. pühendumus 

6.4.2. enese juhtimise ja arendamise oskus 

6.4.3. koostööoskus 

6.4.4. suhtlusoskus 

6.4.5. professionaalsus 

 

Allkirjad: 

      

Kuupäev: 

 


