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										KINNITATUD
Justiitsministeeriumi kantsleri 03.04.2017 
käskkirjaga nr 92-k
	 


	AMETNIKU AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
Siseauditiosakond
Ametinimetus:
Siseaudiitor
Tegevusvaldkond:
Justiitsministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste tegevuse õiguspärasuse ja tulemuslikkuse ning valitsemise, riskijuhtimise ja sisekontrollisüsteemide mõjususe hindamine.
Vahetu juht:
Siseauditiosakonna juhataja
Alluvad:
Puuduvad
Ametnik asendab:
Vahetu juhi määramisel siseaudiitorit ja kantsleri määramisel siseauditiosakonna juhatajat
Ametnikku asendab:
Vahetu juhi poolt määratud siseaudiitor
Ametikoha põhieesmärk:
Anda sõltumatu ja objektiivne hinnang Justiitsministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste tegevuse tulemuslikkusele ja õiguspärasusele ning valitsemise, riskijuhtimise ja sisekontrolli süsteemide mõjususele, et tehtavate järelduste ja soovituste abil saaks Justiitsministeeriumi juhtkond täiustada ministeeriumi ning tema valitsemisala asutuste toimimist.

Nõuded ametniku haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele:
	kõrgharidus (soovitavalt avaliku halduse, majanduse või õiguse alane);
	eesti keele oskus kõrgtasemel;
	inglise keele oskus vähemalt kesktasemel;
	arvuti kasutamise oskus väga heal tasemel;
	rahvusvaheliste siseauditeerimise kutsetegevuse raampõhimõtete (IPPF) tundmine ja kasutamine;

Justiitsministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust reguleerivate aktide, kordade ja põhimõtete tundmine;
	teadmised riigi- ja halduskorraldusest; 
	analüütiline ja süsteemne mõtlemine;
	väga hea suhtlemis- ja argumenteerimisoskus;
	väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
	täpsus ja kohusetunne;
	tööaja planeerimisoskus;
	otsustus- ja vastutusvõime;
	algatusvõime ja lahendustele orienteeritus;
	valmisolek nii iseseisvaks kui ka meeskonnatööks;
	kõrged eetilised tõekspidamised.


Teenistusülesanded:
Tulemus:
1. Justiitsministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste tegevust ja sisekontrolli süsteemide säästlikkust, tõhusust ja mõjusust mõjutada võivate riskide tuvastamise, analüüsimise ja hindamise läbi osalemine siseauditiosakonna aasta tööplaani koostamisel, muutmisel ja täiendamisel; 
üksuse tööplaani koostamiseks, muutmiseks ja täiendamiseks on tehtud ettepanekud seire, varasemate tööde ja riskihindamise aruteludel osalemise põhjal;
2. tööplaanijärgsete ja erakorraliste kindlustandvate ja nõuandvate tööde ning nõustamiste korraldamine Justiitsministeeriumis ja tema valitsemisala asutustes;
tööd ja nõustamised on läbi viidud tööplaanis ja/või valdkonna eest vastutava isikuga kokkulepitud tähtajal, kvaliteetselt ning kooskõlas siseauditiosakonna tööprotseduuride, siseriiklike õigusnormide ning IPPF-iga;
3. ministeeriumi juhtkonna teavitamine töö käigus tehtud tähelepanekutest ja järeldustest ning vajadusel soovituste andmine protsesside täiustamiseks või uute rakendamiseks;
tööde tulemustest (vormistatud vastavalt üksuse tööprotseduuris sätestatule) teavitamise kaudu on ministeeriumi juhtkonnale antud kindlustunne olemasolevate protsesside toimivuse kohta või tehtud soovitused nende täiustamiseks;
4. tööde käigus tehtud soovituste rakendamise jälgimine;
soovituste rakendamise tabelisse on jooksvalt sisestatud tööde käigus tehtud soovitused ja ülevaade nende rakendamisest;
5. siseauditiosakonna tööprotseduuride koostamises ja arendamises osalemine;
esitatud on ettepanekud siseauditiosakonna tööprotseduuride koostamisel ja arendamisel järgides, et need on kooskõlas siseriiklike õigusnormide ning IPPF-iga;
6. osakonnajuhataja korraldusel ühekordsete teenistusülesannete täitmine.
õigeaegselt ja korrektselt täidetud teenistusülesanded.


Tegevuse kooskõlastamine ja koostöö
	Siseaudiitori tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga.
	Siseaudiitor teeb koostööd kõigi Justiitsministeeriumi ning valitsemisala teenistujatega. Vajadusel tehakse koostööd ka teiste riigiasutustega (näiteks teiste ministeeriumite siseauditi üksuste ja Riigikontrolli teenistujad).


Ametniku õigused, kohustused ja vastutus tulenevad avaliku teenistuse seadusest ja muudest õigusaktidest.

Ametnik:

		     allkiri/ kuupäev	                     					

