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KINNITAN  
 14. veebruar 2013.a. 

 TIIU ARO 
Peadirektor 

 
I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Juhtkond 

1.2 Ametikoha nimetus ning selle 
täitja ees- ja perekonnanimi 

finantsnõunik 
RENATE JUURMAA 

1.3 Vahetu juht Peadirektor 

1.4 Alluvad - 

1.5 Asendaja Üldosakonna spetsialist (osaliselt, eArvekeskusega seotud 
tööülesannetes) 

1.6 Asendab Üldosakonna spetsialist  (osaliselt, eArvekeskusega seotud 
tööülesannetes) 

 
II. AMETIKOHA 

EESMÄRK 
Peadirektori nõustamine finantsküsimustes, asutuse 
raamatupidamistoimingud koostöös SoM valitsemisala 
tsentraalse üksusega Riigi Tugiteenuste Keskuses ja 
vastavuses koostatud eelarvega. 

  
III. TÖÖVALDKOND JA 

VASTUTUSALA 
Asutuse raamatupidamistoimingute korraldamine kooskõlas EV 
EV ja EL õigusaktide, peadirektori käskkirjade (sh käesoleva 
ametijuhendi) ja tööjuhenditega. 

 
IV. TEENISTUSÜLESANDED 

ÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

4.1  Asutuse 
raamatupidamistoimingute 
korraldamine, tööprotsessi 
häireteta kulgemise tagamine 

• Tulemuslik koostöö üldosakonna spetsialisti, 
ökonomisti ja Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) 
SoM  raamatupidajatega 

 
4.2  Asutuse raamatupidamis- ja 
finantstoiminguid puudutavate  
eeskirjade ja vajalike tööjuhendite 
koostamine, RM ja SoM-st 
saadetavate finantsdokumentide 
analüüs, vajadusel 
kommenteerimine ja vastustes 
peadirektori nõustamine 

• Toimiv asutuse finantsarvestuse eeskiri 
 
 
 

4.3  Asutuse majandusarvestuse 
programmi Agresso 5.3 
administreerimine (müügiarvestus) 

• Tähtaegselt valminud ja nõuetele vastav 
müügiarvestuse fail SAP-i eksportimiseks 

• Peamaja ja asutuse (välismaa arved) nõuetekohaselt  
vormistatud müügiarved 
 

4.4  Asutuse ostuarvete töötlemine 
eArvekeskuses (kinnitusringile 
saatmine, kulutunnuste lisamine, 
infovahetus RTK 
raamatupidajaga) 

• Tähtajaks tasutud ostuarved 
• Andmebaasis sisalduvad andmed võimaldavad 

analüüsida asutuse tegevust 
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4.5  Toimingud Riigikassas 
(tagasimaksete algatamine, 
selgitamata laekumiste 
identifitseerimine) 

• Tähtaegselt teostatud toimingud 

4.6  Kokkulepitud teabe 
vahetamine RTK SoM 
raamatupidaja(te)ga (erinevad 
õiendid DORA-s ja e-kirjadega) 

• RTK saab menetlemiseks Terviseameti 
raamatupidamise andmed ja dokumendid 
õigeaegselt ja korrektselt vormistatuna  

4.7  Eelarve täitmise jälgimine, 
tulude ja kulude jooksevanalüüsid 
ja juhtkonna informeerimine 
asutuse finantsmajanduslikust 
seisust 

• Kvartaalselt ja nõudmisel koostatud 
finantsülevaated, -analüüsid, arvamused ja 
nõuanded 

4.8  Peadirektori ja peadirektori 
asetäitjate poolt antud erakorraliste 
ülesannete täitmine 

• Vajalike ülesannete vajadusel kiire, nõuetekohane 
ja õigeaegne täitmine 

 
V. VASTUTUS 
1. Oma teenistuskohustuste, seaduses ja haldusaktis ettenähtud kohustuste süülise 

           täitmatajätmise või mittenõuetekohase täitmise eest, samuti süülise teo  
           toimepanemise eest, mille tõttu on  kaotatud tööandja usaldus 

2. Esitatud andmete õigsuse ja seadusele vastavuse eest 
3. Ametijuhendijärgsete teenistusülesannete korrektse ja õigeaegse täitmise eest 
4. Ametialaselt teatavaks saanud konfidentsiaalse ja muu ametialase informatsiooni 

hoidmise ja kaitsmise eest 
5.   Teenistusülesannetega seotud asutuse vara korrashoiu ja heaperemeheliku käsitsemise eest 

 
VI. ÕIGUSED 
1. Kasutada oma tööks vajalikku riigivara ja vahendeid sihtotstarbeliselt ja 

heaperemehelikult 
2. Saada kõikidelt asutuse teenistujatelt vajalikku informatsiooni, ametiabi, selgitusi, 

arvamusi, kommentaare ning asjassepuutuvaid dokumente või nende koopiaid (v.a. 
juurdepääsupiiranguga dokumendid) 

3. Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest 
4. Teatada oma vahetule juhile igast teenistuskohustuste täitmisega seotud probleemist, mida 

ta ei ole suutnud kõrvaldada 
5. Saada asutuse koolitusplaaniga ettenähtud ametialast koolitust vastavalt vajadusele ja 

võimalustele 
6. Saada oma vahetult juhilt kirjalik hinnang oma teenistuskohustuste täitmise kohta 

vähemalt kord aastas (iga-aastane arenguvestlus) 
7. Esindada asutust oma vastutusvaldkonda kuuluvates küsimustes ilma õiguseta võtta 

asutusele kohustusi 
 
VII. TÖÖVAHENDID 

1. Arvuti koos vajamineva tarkvaraga  
2. Printeri, paljundusmasina ja teiste bürooseadmete kasutamise võimalus 
3. „Kontoriametniku” töökoht  
4. Lauatelefon ja kantseleitarbed   

 
VIII. NÕUDED AMETIKOHA TÄITJALE (AMETIKOHA PROFIIL) 
Haridustase Majandusalane kõrgharidus 
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Eriala Majandusega seonduv 
Varasem töökogemus Erialane töökogemus vähemalt kolm aastat 

 
Keeleoskus Eesti keele valdamine kõrgtasemel; vene ja inglise keele 

oskus kesktasemel erialase sõnavara valdamisega 
 

Nõuded teadmistele, oskustele ja 
isikuomadustele 

Süvateadmised tekkepõhisest raamatupidamisest, kulu- ja 
finantsarvestusest, oskus analüüsida ja süstematiseerida 
informatsiooni, arvutioskus (süvendatult ühes 
raamatupidamisprogrammis töötamise oskus, e-kirjade 
saatmise/vastuvõtmise oskus, arvutikasutaja 
standardtarkvara valdamine lõppkasutaja tasemel), 
abivalmidus, süsteemsus, täpsus, rutiinitaluvus jne 

 
IX. AMETIJUHENDI JÕUSTUMINE 
1. Ametijuhend ja selle muudatus jõustub selle kinnitamisel peadirektori poolt 
2. Ametijuhend ja selle muudatus tehakse teenistujale allkirja vastu teatavaks vahetu juhi 

poolt enne selle kinnitamiseks esitamist 
3. Ametijuhend on avalik, sellega on võimalik tutvuda personalijuhi juures ja see 

avalikustatakse asutuse kodulehel 
 

VAHETU JUHT 
Nimi Allkiri Kuupäev 

TIIU ARO  14.02.2013 

AMETIJUHENDIGA TUTVUNUD 
Nimi Allkiri Kuupäev 

RENATE JUURMAA  14.02.2013 

 


