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KINNITATUD 

27. märts 2017. a. 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Juhtkond 

1.2 Ametinimetus Finantsnõunik 

1.3 Ametipositsioon Töötaja 

1.4 Vahetu juht Peadirektor 

1.5 Alluvad Üldosakonna arvete spetsialist ja ökonomist 

1.6 Asendaja Üldosakonna spetsialist (osaliselt, eArvekeskuse ja 

RTIPiga seotud tööülesannetes) 

1.7 Asendab Üldosakonna arvete spetsialisti (pangaprotseduurid, 

müügiarvestuse toimingud)  

1.8 Eritingimused - 

1.9 Ametikoha eesmärk Asutuse finantsanalüüsi, -planeerimise ja -juhtimise 

täitevfunktsioonid 

 

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

2.1 Finantsjuhtimine.  Üldosakonna  spetsialisti (raamatupidamine), 

ökonomisti ja Riigi Tugiteenuste Keskuse 

(RTK) raamatupidaja häireteta koostöö (eelarve, 

raamatupidamisfunktsioonid) tagamine. 

 Riigi finants- ja raamatupidamistoimingute 

eeskirjade rakendamine ja vajadusel asutusele 

tööjuhendite koostamine.  

2.2 Finantsplaneerimine.  Toimivate tegevusnäitajate väljatöötamine. 

 Asutuse ja struktuuriüksuste tasakaalus 

eelarvete koostamine. 

2.3 Finantsanalüüs. 

 

 

 

 

 

 Eelarve (te) täitmise jälgimine. 

 Tulu – kulu kvartaalsed ja jooksevanalüüsid, 

hälvete tuvastamine. 

 Aruandlus juhtkonnale, s.h. visuaalne. 

 Aruandlus teistele institutsioonidele (RaM, 

SoM, TAI). 

2.4 Raamatupidamistoimingute 

korraldamine punktide 2.1-2.3 tarbeks. 

 Peamaja ja asutuse (välismaa arved) 

müügiarvete nõuetekohane koostamine SAPis. 

 Ostuarvete menetlemine eArvekeskuses 

(kinnitusringid, kulutunnused). 

 Toimingud Riigikassas (tagasimaksete 

algatamine, selgitamata laekumiste 

identifitseerimine). 

 Kokkulepitud teabe vahetamine RTK 

raamatupidaja(te)ga (erinevad õiendid asutuse 

DHS`is ja e-kirjadega). 

2.5 Peadirektori nõustamine 

finantsküsimustes. Juhtkonna ja 

projektijuhtide poolt antud  erakorraliste 

ülesannete täitmine. 

 Vajalike ülesannete vajadusel kiire, 

nõuetekohane ja õigeaegne täitmine. 
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III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

KOHUSTUSED ÕIGUSED 

3.1 Ametijuhendijärgsete tööülesannete 

korrektne ja õigeaegne täitmine 

Vajaliku informatsiooni, ametiabi, selgituste, 

arvamuste, asjassepuutuvate dokumentide või 

nende koopiate (v.a. juurdepääsupiiranguga 

dokumendid) saamine kõigilt asutuse teenistujatelt 

3.2 Esitatud andmete õigsuse ja seadusele 

vastavuse tagamine 

Ebaseaduslike korralduste täitmisest keeldumine 

3.3 Ametialaselt teatavaks saanud 

konfidentsiaalse ja muu ametialase 

informatsiooni hoidmine ja kaitsmine 

Igast töökohustuste täitmist häirivast asjaolust                 

teatamine vahetule juhile 

3.4 Tööülesannetega seotud asutuse vara 

korras hoidmine ja heaperemehelik 

käsitsemine 

Tööks vajaliku riigivara ja vahendite 

sihtotstarbeline ja heaperemehelik kasutamine 

 Koolitusplaaniga ettenähtud ametialase koolituse 

saamine vastavalt vajadusele ja võimalustele 

 Kirjaliku hinnangu saamine oma 

teenistuskohustuste täitmise kohta vahetult juhilt 

vähemalt kord aastas (iga-aastane arenguvestlus) 

 Asutuse esindamine oma vastutusvaldkonda 

kuuluvates küsimustes ilma õiguseta võtta asutusele 

kohustusi 

 

IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED 

TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED 

4.1 Arvuti koos vajamineva tarkvaraga  

4.2 Printeri, paljundusmasina ja teiste 

bürooseadmete kasutamise võimalus 

 

4.3 „Kontoriametniku“ töökoht  

4.4 Lauatelefon ja kantseleitarbed  

 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

5.1 Haridustasemele II astme kõrgharidus 

5.2 Erialale/õppesuunale Majandusega seonduv 

5.3 Töökogemusele 3-aastane erialane töökogemus 

5.4 Teadmistele ja oskustele Süvateadmised kulu- ja finantsarvestusest, 

tekkepõhisest raamatupidamisest, riigieelarve 

planeerimisest, oskus analüüsida ja süstematiseerida 

informatsiooni, teha järeldusi asutuse kuluanalüüsist 

ja üldisest majandusolukorra lähtudes 

5.5 Isikuomadustele ja võimetele Abivalmidus, süsteemsus, täpsus, rutiinitaluvus, 

eesmärgile orienteeritus 

5.6 Keeleoskusele Eesti keel – kõrgtase, vene ja inglise keel – kesktase 

koos erialase sõnavara valdamisega 

5.7 Arvutikasutamise oskusele AO1 – AO7 

 

VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele või pärast 

arenguvestlust. 


