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PERSONALIJUHI AMETIJUHEND 

 

1. ASEND 

STRUKTUURIS 

haldusteenistus 

1.1. VAHETU JUHT haldusteenistuse juhataja 

1.2. ASENDAJA pearaamatupidaja 

1.3. ASENDATAV pearaamatupidaja 

 

2. AMETIKOHA 

PÕHIEESMÄRK 
 personalijuhtimise arendamine ning korraldamine Riigikontrolli strateegilisi eesmärke 

toetavalt, Riigikontrolli personaliarvestuse pidamine, valdkonna tegevuse ja eelarve 

planeerimine, lähtudes Riigikontrolli eesmärkidest ja vajadustest, ning selle tegevuse 

elluviimise ja eelarve täitmise tagamine 

 

3. SIHTRÜHMAD  Riigikontrolli teenistujad 

 õppe- ja teadusasutused 

 teised riigisisesed ja rahvusvahelised partnerorganisatsioonid 

 

4. TÖÖ SISU 

4.1. Personalivaldkonna juhtimine Riigikontrollis 

4.1.1. personalipoliitika ja selle rakendamiseks vajalike juhendite ja kordade (personali planeerimine, värbamine, 

valik, hindamine, arendamine, tasustamine, motiveerimine ja ametist lahkumine) koostamine, uuendamine ja 

arendamine ning nende täitmise järelevalve 

4.1.2. riigikontrolöri ja peakontrolöride ning teiste ametnike nõustamine personalipoliitika rakendamisel 

4.1.3. ametnike nõustamine teenistussuhteid puudutavates küsimustes 

4.1.4. uute ametnike värbamine ja valik koostöös osakondade ja arendusteenistustega 

4.1.5. koolituste planeerimine, korraldamine ja tulemuslikkuse hindamine 

4.1.6. arenguvestluste pidamiseks vajalike tingimuste loomine 

4.1.7. lahkumisvestluste pidamine Riigikontrolli teenistusest vabastatud ametnikega 

4.1.8. personali- ja koolitusarvestuse pidamine 

4.1.9. personalitoimikute loomine, uuendamine, haldamine ja lõpetamine 

4.1.10. personalikäskkirjade koostamine, registreerimine ja elektroonilisse dokumendihaldusprogrammi sisestamine 

4.1.11. elektrooniline personali- ja koolitusarvestus: personaliveebi haldamine ja arendamine, 

personaliarvestusprogrammi andmete sisestamine ja uuendamine 

4.1.12. personali- ja koolitusstatistika koostamine 

4.1.13. personali-, koolitus- ja ühisürituste eelarve planeerimine ning selle säästliku kasutamise tagamine 

4.2. Sihtrühmade arupärimistele ja küsimustele vastamine või vastamise tagamine 

4.3. Organisatsioonikultuuri kujundamisele, hoidmisele ja arendamisele kaasaaitamine, sh vajaduse korral 

tööga rahulolu uuringute korraldamine 

4.4. Lisaülesanded 

4.4.1. Riigikontrolli arendus- ja koolitustegevuses osalemine 

4.4.2. muude riigikontrolöri antud ülesannete täitmine või täitmise tagamine oma töövaldkonnas ja pädevusest 

lähtudes 

 

5. ÕIGUSED ÕIGUSTE PIIRID 

5.1. saada teenistusülesannete täitmiseks 5.1.1. teenistusülesannete täitmisega seoses teatavaks saanud 
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vajalikku teavet ja dokumente 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 ametialase 

erialakirjanduse tellimiseks ja ostmiseks 

 

5.5. teha ettepanekuid töö paremaks 

korraldamiseks ja probleemide 

lahendamiseks 

 

 

6. PÄDEVUS   

6.1. Haridus ja kvalifikatsioon 

6.1.1. personalijuhtimise kõrgharidus (erialase hariduse puudumise korral kõrgharidus ja vastava täiendusõppe 

läbimine) 

6.2. Töökogemus  

6.2.1. vähemalt 3aastane erialane töökogemus, soovitavalt avalikus teenistuses 

6.3. Lisateadmised ja oskused  

6.3.1. eesti keele oskus kõrgtasemel 

6.3.2. kahe võõrkeele, sh 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 

 

Allkirjad: 

 

Kuupäev: 

 


