
 

           
 

 

 TÖÖTAJA AMETIJUHEND  

 

Struktuuriüksuse nimetus: eelarve ja strateegia talitus 

Töökoht: finantsanalüütik  

Tegevusvaldkond: eelarvestamine ja finantsanalüüs 

Vahetu juht: talituse juhataja 

Alluvad: puuduvad 

Töötaja asendab: finantsanalüütikut 

Töötajat asendab: finantsanalüütik 

 

Tööandja poolt kehtestatud nõuded: 1. majandusalane kõrgharidus; 
2. vähemalt 2-aastane töökogemus finantsalal; 
3. hea arvuti kasutamise oskus (sh tabelarvutustarkvara 

kasutamise oskus); 
4. teadmised haldusjuhtimisest, majandusest ja õiguse 

valdkonnast; 
5. inglise keele ja saksa, vene või soome keele oskus 

kesktasemel; 

6. analüüsi- ja sünteesivõime; 

7. iseseisvus ja algatusvõime; 
8. hea pingetaluvus, suhtlemis- ja meeskonnatööoskus; 
9. korrektsus ja professionaalne suhtumine töösse. 

 

Töökoha põhieesmärk: vanglate, kohtute, Prokuratuuri, Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi, 
Andmekaitse Inspektsiooni, Patendiameti ja Konkurentsiameti 
eelarvete koostamise koordineerimine, osalemine eelarve 
koostamisel, eelarvete täitmise aruannete koostamine ja analüüs. 
Justiitsministeeriumi valitsemisala (sh ajutiselt kohtute) teenuste ja 
kulumudeli haldamine KAIS-is 

 

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded: Tulemus: 

1. vanglate (koostöös vanglate osakonnaga), kohtute, 
Prokuratuuri, Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi, Andmekaitse 
Inspektsiooni, Patendiameti ja Konkurentsiameti (edaspidi 
asutuste) eelarvestrateegia ja eelarve lähteülesande koostamine, 
eelarvekavade koostamine ning osalemine eelarve 
läbirääkimistel; 

koostatud lähteülesanded ja eelarvekava; 

2. asutuste eelarve projektide koondamine ja analüüs, eelarvete 
kinnitamiseks esitamine;  

kinnitatud eelarved; 

3. asutuste eelarvete muutmise ettepanekute analüüsimine ja  
vormistamine; 

korrektselt esitatud muudatuste 
taotlused; 

4. asutuste eelarvete täitmise aruannete koostamine ja analüüs; kontrollitud aruanded on koostatud, 
analüüsitud ja esitatud otsustajatele; 

5. ministeeriumi juures oleva vanglate ja kohtute eelarve reservi 
kasutamise kajastamise tagamine (koostöös vastavalt vanglate 
ja justiitshalduspoliitika osakonnaga) ja kontrollimine; 

reservi kasutus on kontrollitud ja 
kajastatud korrektselt; 

6. asutuste valdkonda puudutavatele eelarvealastele kirjadele 
vastamine ja taotluste esitamine aruteluks;  

õigeaegne vastamine kirjadele; 

7. asutuste valdkonna riigieelarve, riigieelarve muudatuste ja 
reservfondi taotluste materjalide ettevalmistamine 
Rahandusministeeriumile ja Vabariigi Valitsusele esitamiseks; 

ettevalmistatud materjalid; 

8. asutuste teenuste ning seotud kulumudelite osas arvestuse 
pidamine ning vajadusel kontroll; 

asutuste teenused ning kulumudelid on 
õige ja ajakohased; 

9. vahetu juhi korraldusel ühekordsete ülesannete täitmine. täidetud ühekordsed ülesanded. 



 

 

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö: 

1. finantsanalüütiku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga; 
       2.   finantsanalüütik teeb koostööd kõigi Justiitsministeeriumi ning valitsemisala ametnike ja töötajatega. 

 

Töötaja õigused, kohustused ja vastutus tulenevad sõlmitud töölepingust, töölepingu seadusest ja muudest 
õigusaktidest. 

 

Tööandja: Tõnis Saar, kantsler Töötaja: Kristi Urmann 

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 

    
 


