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SISEKONTROLÖRI AMETIJUHEND 
 

 
I ÜLDOSA 
ASUTUS Pärnu Linnavalitsus 
STRUKTUURIÜKSUS - 
TEENISTUSKOHT Pärnu linn 
AMETNIK Kirsti Soontalu 
AMETNIKU KATEGOORIA Vanemametnik 
VAHETU JUHT  Linnapea 
TÖÖÜLESANDEID ANNAVAD Linnapea 
KEDA ASENDAB - 
KES ASENDAB Määratakse linnapea käskkirjaga 
 
 
 
II AMETIKOHA PÕHIEESMÄRK 
Kontrollida Pärnu Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja nende teenistujate ning linnavalitsuse 
hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkust ja otstarbekust. 
 
III TEENISTUSÜLESANDED 

3.1 Koostab kontrollimiste plaane ja kavasid. 
3.2 Kogub ja töötleb vajalikke andmeid, analüüsib ja hindab saadud infot, teeb järeldusi ja 

ettepanekuid vastavalt lähteülesandele. 
3.3 Vajadusel edastab linnapeale informatsiooni kontrollimise hetkeseisust. 
3.4 Koostab lõpparuandeid ja tutvustab neid kontrollitavale ning vajadusel teistele 

asjaosalistele. 
3.5 Registreerib lõpparuanded dokumendihaldusprogrammis ja edastab need linnapeale. 
3.6 Jälgib ettepanekute täitmist, sh teeb järelepärimisi ja vajadusel järelkontrolli. 
3.7 Teeb kontrollimiste kokkuvõtte. 
3.8 Taotleb eelarvevahendeid teenistusülesannete täitmiseks ja jälgib kulutuste vastavust 

eelarvele. 
3.9  Viseerib teenistusülesannete täitmisega seotud kuludokumente. 
3.10 Tagab sisekontrolöri raamatupidamise algdokumentatsiooni ja asjaajamise vastavuse 

kehtivatele nõuetele. 
3.11 Täidab linnapea korraldusel ühekordseid ülesandeid. 
3.12 Täidab erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust või töö üldisest 

käigust. 
 
 
IV AMETNIKU ÕIGUSED, VOLITUSED JA VASTUTUS 
4.1 Teha linnavalitsusele ettepanekuid: 
4.1.1 ettekirjutuse tegemiseks akti või toimingu puuduste kõrvaldamiseks; 
4.1.2 toimingu sooritamise või akti kehtivuse peatamiseks; 
4.1.3 akti kehtetuks tunnistamiseks. 
4.2 Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja dokumente ning teostada 

piiranguteta vajalikke tööprotsesside vaatlusi. 



4.3 Nõuda ilmnenud puuduste ja eksimuste kohta kirjalikke seletusi ning teha ettepanekuid 
puuduste kõrvaldamiseks ja töö paremaks korraldamiseks.   

4.4 Omada juurdepääsu elektroonsetele andmebaasidele. 
4.5 Teha koostööd riiklikku kontrolli ja järelevalvet teostavate asutustega.  
4.6 Kaasata teenistusülesannete täitmisele teiste struktuuriüksuste töötajaid. 
4.7 Saada ametialaselt vajalikku täienduskoolitust. 
4.8  Teha otsesele ülemusele ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks. 
4.9 Teha ettepanekuid tööülesannete täitmiseks vajaliku kirjanduse ja dokumentide 

hankimiseks. 
4.10 Saada tööks vajalikku täiendkoolitust sh väliskoolitust. 
4.11 Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ja tehnilisi vahendeid. 
4.12 Keelatud on kõrvaliste isikute juurdepääsu võimaldamine arvutile ja andmebaasile ning 
tööalase info kasutamine väljaspool tööülesandeid. 
4.13 Vastutab ametijuhendiga määratud töökohustuste täitmata jätmise eest. 
 
 
V  AMETIKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON 

HARIDUS 
Majandusalane kõrgharidus.  
TÖÖKOGEMUS 
Viieaastane töökogemus kontrollimise valdkonnas, sealhulgas üheaastane kogemus riigi- või 
kohaliku omavalitsuse asutuses. 
KEELTEOSKUS 
Eesti keel KÕRG    
Inglise keel NÕUE 

PUUDUB 
   

Vene keel NÕUE 

PUUDUB 
   

 
 

VI AMETIJUHENDI MUUTMINE 
Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad 
õigusaktid või on vajadus tööd ümber korraldada. 
 
 

VII POOLTE ALLKIRJAD 
 
 
VAHETU JUHT 
Toomas Kivimägi 
Ees-ja perekonnanimi  

 
/allkirjastatud digitaalselt 

 
kuupäev  19.06.2012 

 
AMETNIK 
Kirsti Soontalu 
Ees-ja perekonnanimi  

 
/allkirjastatud digitaalselt 

 
kuupäev 13.06.2012 

 


