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AMETIJUHEND 

Andmekaitse Inspektsiooni arendusdirektor 

 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Struktuuriüksus Andmekaitse Inspektsioon 

1.2 Ametikoht arendusdirektor 

1.3 Ametisse nimetamine peadirektor 

1.4 Teenistuskoht Tallinn 

1.5 Alluvus allub vahetult peadirektorile  

1.6 Asendamine äraolekul asendab peadirektori määratud ametnik 

1.7. Keda asendab kodukorra kohaselt 

 

2. AMETIKOHA EESMÄRGID  
Ametikoha eesmärgid on: 

1) inspektsiooni töö planeerimine, plaanitu täitmise jälgimine, aruandluse korraldamine; 

2) inspektsiooni finants- ja varahalduse korraldamine; 

3) inspektsiooni personalitöö ja asjaajamise korraldamine; 

4) osalemine rahvusvahelises töös; 

5) osalemine teavitustöös. 

 

3. AMETIKOHA PÕHINÕUDED 

Haridus Magistrikraadile vastav õigusharidus  

Töökogemus Eelnev töötamine ametikoha töövaldkonnas vähemalt kolm aastat. 

Teadmised ja 

oskused 

- riigi põhikorra, isikuandmete töötlemise ning avalikule teabele 

juurdepääsuga seotud põhiõiguste ja vabaduste, asutuse 

tegevusvaldkonna ja neid reguleerivate siseriiklike ja 

rahvusvaheliste õigusaktide põhjalik tundmine;  

- riigi tugiteenuste korralduse, asutuse finants- ja varahalduse, 

asutuse personalitöö korraldamise ning asutuse infosüsteemide 

põhjalik tundmine;  

- infotehnoloogia, elektroonilise side ja riigi infosüsteemi 

üldpõhimõtete ja kasutamisvõimaluste tundmine;   

- rahvusvahelises koostöös osalemiseks vajalikud teadmised 

Euroopa Liidu institutsioonidest. 

Arvutioskus Tööks vajaliku arvutitarkvara kasutamise oskus. 

Keeleoskus Eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus tasemel, mis 

võimaldab tegusat osavõttu rahvusvahelisest koostööst. 

Isikuomadused Otsustusvõime, täpsus, ausus, kohusetundlikkus, võime töötada 

iseseisvalt, suutlikkus ettenähtud aja piires toime tulla täpsust ja 

korrektsust nõudvate ülesannetega, tasakaalukus, usaldusväärsus ja 

konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise oskus. 

Väärtused Asutuse põhiväärtuste järgimine. 
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4. TEENISTUSKOHUSTUSED 

Kohustused Tulemuslikkuse mõõtmine 

Koostab inspektsiooni arengukavade ja 

muude strateegiadokumentide ning 

tööplaani projektid. 

Strateegiadokumendid ja tööplaan on 

koostatud asjakohaselt ja tähtaegselt, 

asutuse siseselt ja väliselt piisavalt läbi 

arutatuna. 

Jälgib ja analüüsib strateegiadokumentide ja 

tööplaani täitmist, koostab 

statistikaaruanded ja tegevuste kokkuvõtted 

ning annab tagasisidet tööplaani muutmise 

ja täiendamise vajadusest. 

Strateegiadokumentidest ja tööplaanist 

kinnipidamine on pideva süsteemse 

kontrolli all; aruandlus kajastab adekvaatselt 

inspektsiooni tööd; peadirektor saab 

süsteemset tagasisidet elluviimise ning 

muutmise vajaduste kohta 

Tagab Eesti huvide ja seisukohtade 

esindamise rahvusvahelistes töörühmades; 

osaleb rahvusvaheliste töörühmade töös. 

Eesti seisukohad on kujundatud, eelnevalt 

teiste asjassepuutuvate asutustega 

kooskõlastatud ning õigeaegselt esitatud, 

aruanded nõuetekohaselt koostatud ja 

esitatud. Rahvusvaheliste töörühmade tööst 

võetakse osa kokkulepitud ulatuses. 

Lõimib rahvusvaheliste organisatsioonide ja 

töörühmade poolt kujundatud seisukohad ja 

levitatud info Eesti praktikasse.  

Rahvusvahelised seisukohad ja info on läbi 

töötatud ning sobival viisil teatavaks tehtud 

nii inspektsioonis kui ka asjassepuutuvaile 

Eesti asutustele, sihtrühmadele ja 

avalikkusele. 

Tagab inspektsiooni tööks vajalikud 

teenused ja töövahendid. 

Asutusel ja ametnikel on olemas tööks 

vajalik, sh kirjandus, andmeside, riist- ja 

tarkvara, transport ja majutus. 

Koostab ning kaas-allkirjastab finants- ja 

varahaldusdokumendid enne peadirektorile 

allkirjastamiseks andmist ja edastab need 

raamatupidamisele täitmiseks. 

Finantsdokumendid on korrektsed ning 

raamatupidamisele vajalik teave edastatud 

õigeaegselt ja nõuetekohaselt. 

Peab läbirääkimisi ja valmistab ette 

inspektsiooni lepingud, peab nende üle 

arvestust ning jälgib täitmist. 

Lepingud on juriidiliselt korrektsed ning 

tagavad inspektsiooni huvide, õiguste ja 

kohustuste kaitse. 

Koostab inspektsiooni aastaeelarve projekti 

ja kontrollib eelarve täitmist. 

Eelarve projekt on koostatud 

nõuetekohaselt, otstarbekalt ning 

tähtaegselt; eelarvet ei ületata; peadirektor 

on õigeaegselt informeeritud ülekulu 

riskidest ning eelarve-siseste jaotiste 

muutmise vajadusest. 

Peab arvestust ja inventeerib inspektsiooni 

vara; kontrollib vara sihipärast ja otstarbekat 

kasutamist. 

Vara kasutatakse otstarbekalt ja säästlikult, 

on loodud sobivad tingimused vara 

säilimiseks. Vara on arvele võetud ning 

varustatud inventarinumbritega. Inventuur 

on korraldatud nõuetekohaselt ja tähtaegselt.  

Jälgib inspektsiooni töökorralduse reeglite 

(kodukorra) asja- ja ajakohasust ning 

koostab muutmisettepanekuid 

„Elavana“ hoitud reeglistik, algatusvõime ja 

süsteemsus reeglite muutmisvajaduse 

väljaselgitamisel. 

Auditeerib töökorralduse reeglitest 

kinnipidamist. 

Kõrvalekaldumised reeglite täitmisest, 

ebaühtlane täitmine ja reeglite täiustamise 

vajadused välja selgitatud. Ametnikele 
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selgitatakse eksimusi, peadirektor on 

informeeritud.  

Vastutab inspektsiooni asjaajamise ja 

arhiivitöö korraldamise eest. 

Inspektsiooni asjaajamine ja arhiivipidamine 

on nõuetekohane ja otstarbekas.   

Korraldab ja vastutab inspektsiooni ja 

teenistujatega seotud organisatsiooniliste 

dokumentide koostamise eest. 

 

Vajalikud organisatsioonilised dokumendid 

on õiguslikult korrektsed ja sisuliselt 

otstarbekad; on asjaosalistele 

süstematiseeritult kättesaadavad ning 

ajakohased; iganenud teave on eemaldatud. 

Vastutab inspektsiooni andmebaaside, 

registrite ja infosüsteemide arendamise, 

pidamise eest. 

Andmebaasid, registrid ja infosüsteemide 

tööga on kasutajad rahul.  

Korraldab inspektsioonile vajalikud 

(täiend)koolitused ja üritused ning 

praktikantide ning uute töötajate väljaõppe.  

Selgitab koos ametniku vahetu ülemusega 

välja ametnike iga-aastased 

koolitusvajadused. Organiseerib süsteemse 

erialase koolitustegevuse ning  inspektsiooni 

töökultuuri ja meeskonnavaimu arendavad 

koolitused ja üritused.  

Praktikandile ja uuele töötajale on tagatud 

asjakohane juhendamine ning sujuv 

ettevalmistus.  

Vastutab inspektsiooni töötingimuste 

nõuetekohasuse eest ning sellealase 

dokumentatsiooni (riskianalüüs jm) 

nõuetekohase koostamise eest.  

Riskide ning ametnike vajaduste 

väljaselgitamine ning otstarbeka 

motiveeriva töökeskkonna loomine.  

Viib läbi distsiplinaarmenetluse. Menetlus on läbi viidud objektiivselt ning 

nõuetekohaselt. 

Muud ülesanded 

Koostab ametikoha ülesannete põhise 

statistika ja täidetud funktsioonide 

kokkuvõtted vastavalt asutuses kehtestatud 

korrale. 

Korrektne ülevaade enda tegevusest. 

Edastab enda poolt koostatud arvutivõrgus 

avalikustamisele kuuluvad dokumendid 

inspektsiooni pädevale ametnikule. 

Avalikustamisele kuuluv teave on edastatud 

õigeaegselt ning juurdepääsupiiranguga teave 

on eemaldatud. 

Täidab muid inspektsiooni peadirektori ja 

tema volitatud ametniku ühekordseid 

korraldusi. 

Korraldused on täidetud nõuetekohaselt. 

 

5. ÕIGUSED 

Arendusdirektoril on õigus: 

5.1. teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks; 

5.2. saada inspektsiooni teenistujatelt oma teenistusülesannete täitmiseks vajalikke 

dokumente ja muud vajalikku teavet; 

5.3. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ning tehnilist abi nende 

kasutamisel; 

5.4. saada teenistuseks vajalikku pädevus- ja täiendkoolitust; 

5.5. kasutada eriteadmisi vajavates küsimustes vastavate spetsialistide abi; 

5.6. muud õigused, mis tulenevad õigusaktidest. 
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6. VASTUTUS 

Arendusdirektor vastutab: 

6.1. talle ametijuhendiga, käskkirjaga või muu dokumendiga pandud või suuliselt antud 

teenistuskohustuste, ülesannete õiguspärase, õigeaegse ja täpse täitmise ning nõutava 

tulemuse saavutamise eest; 

6.2. enda koostatud dokumentide sisu ja vorminõuetele vastavuse eest; 

6.3. talle teenistussuhte ajal teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse, salastatud välisteabe, teiste 

inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muude asutusesiseseks 

kasutamiseks tunnistatud teabe hoidmise eest ka pärast teenistusest vabastamist; 

6.4. temale hoiule antud vara heaperemeheliku kasutamise eest; 

6.5. ametiülesannete täitmisel süüliselt tekitatud kahju eest seaduses ettenähtud korras. 

 

Digitaalne allkiri ametijuhendiga tutvumisest. 


