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PEARAAMATUPIDAJA AMETIJUHEND 

 

1. ASEND 

STRUKTUURIS 

haldusteenistus 

1.1. VAHETU JUHT haldusteenistuse juhataja 

1.2. ASENDAJA personalijuht 

1.3. ASENDATAV personalijuht 

 

2. AMETIKOHA 

PÕHIEESMÄRK 
 tagada Riigikontrolli finantsjuhtimise ja raamatupidamise tõhus ning õiguspärane 

korraldus 

 tagada Riigikontrolli teenistujate palkade ja Riigikontrolli varade täpne, korrektne ja 

õigeaegne arvestus  

 

3. SIHTRÜHMAD  Riigikontrolör, peakontrolörid, teenistuste juhid 

 teised Riigikontrolli ametnikud 

 Rahandusministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet 

 teised partnerorganisatsioonid 

 

4. TÖÖ SISU 

4.1. Riigikontrolli finantsjuhtimine, juhtimisarvestuse tagamine ja raamatupidamine 

4.1.1. Riigikontrolli raamatupidamisarvestuse korraldamine Eesti hea raamatupidamistava kohaselt 

4.1.2. Riigikontrolli eelarvestamisprotsessi ja eelarve koostamise korraldamine 

4.1.3. Riigikontrolli finants- ja juhtimisarvestuse korraldamine 

4.1.4. Riigikontrolli eelarve ja selle seletuskirja koostamine 

4.1.5. eelarve kasutamise regulaarne kontroll ja analüüs, aruannete esitamine sihtrühmadele ja ettepanekute 

tegemine eelarveraha kasutamise parandamiseks 

4.1.6. raamatupidamise sise-eeskirja koostamine, eelarvestamiseks ning juhtimis- ja finantsarvestuseks vajalike 

juhendite koostamine 

4.1.7. ostuarvete sisestamine ja ülekannete ettevalmistamine raamatupidamises, e-arvekeskuses arvete kontrollimine 

ja viseerimine 

4.1.8. raamatupidamise algdokumentide viseerimine raamatupidamise sise-eeskirja kohaselt 

4.1.9. riigikassas broneeringute ja tehingute tegemine  

4.1.10. raamatupidamise aastaaruande koostamine 

4.1.11. Rahandusministeeriumile, Maksu- ja Tolliametile ning Statistikaametile vajalike aruannete koostamine või 

koostamise tagamine 

4.1.12. SAP BO-aruannete kasutusvalmiduse tagamine sihtrühmadele 

4.1.13. paberil allkirjastatud lepingute hoidmine 

4.1.14. palgaarvestus 

4.1.15. palgastatistika koostamine ja esitamine Statistikaametile 

4.1.16. majandus- ja lähetuskulude aruannete kajastamine raamatupidamises 

4.1.17. õppelaenude kajastamine raamatupidamises 

4.1.18. töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine haigekassale 

4.1.19. osalemine Riigikontrolli põhi- ja väikevarade inventeerimisel 

4.1.20. varade arvestus ja sellest tulenevate kannete kajastamine raamatupidamises 

4.1.21. oma valdkonna tegevuse ja eelarve planeerimine, lähtudes Riigikontrolli eesmärkidest ja vajadustest, ning 
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selle tegevuse elluviimise ja eelarve täitmise tagamine 

4.2. Teenistuse asjaajamine 

4.2.1. Raamatupidamise dokumentide registreerimine, edastamine, süstematiseerimine, hoidmine ja haldamine kuni 

nende üleandmiseni arhiivi 

4.3. Sihtrühmade arupärimistele ja küsimustele vastamine või vastamise tagamine 

4.4. Lisaülesanded 

4.4.1. Riigikontrolli arendus- ja koolitustegevuses osalemine 

4.4.2. 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 

(arvuti, mobiiltelefon jm elektroonika, 

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. majanduskõrgharidus (raamatupidamishariduse puudumise korral vajalik vastava täiendusõppe läbimine) 

6.2. Töökogemus  

6.2.1. 5aastane erialane töökogemus, soovitavalt avalikus teenistuses 

6.2.2. vähemalt aastane juhtimiskogemus 

6.3. Lisateadmised ja oskused  

6.3.1. eesti keele oskus kõrgtasemel 

6.3.2. inglise keele 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 
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Allkirjad: 

 

Kuupäev: 

 


