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AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksus Keelepoliitika osakond, üld- ja kutsehariduse 

keelepoliitika valdkond 

Töökoht peaspetsialist 

Töötaja nimi Anastassia Kallikorm 

Vahetu juht osakonnajuhataja 

Töökorralduse juht valdkonnajuht 

Alluvad - 

Töötajat asendab peaspetsialist 

Töötaja asendab peaspetsialisti 

 

TÖÖ PÕHIÜLESANNE 

Üldhariduse valdkonna poliitika eesmärkide saavutamiseks vajaliku analüüsi tagamine, 

regulatsioonide rakendamine ning haridus- ja noorteprogrammist tulenevate tegevuste 

elluviimine  õppekeelest erineva emakeelega lapse eesti keele, oma keele- ja kultuuriõppe ning 

eestikeelse õppe hariduskorralduslike ja metoodilise toe tagamisega üldhariduse valdkonnas (sh 

rändetaustaga õpilased ja rahvusvähemuste huvikoolid.  

 

TÖÖÜLESANDED  TULEMUSED JA KVALITEET 

1. Tingimuste loomine 

kvaliteetseks 

mitmekeelseks õppeks. 

 Õppe-, metoodiliste ja juhendmaterjalide koostamist 

ning hindamist on eesti õppekeelega koolides õppivate 

muu kodukeelega õppijate toetamiseks koordineeritud. 

 Pühapäevakoolide arengusse on panustatud, 

ettepanekud esitatud ning enda valdkonna tegevused 

ellu viidud. 

 Rändetaustaga õpilaste toetuste taotlusvoor on 

tulemuslikult korraldatud ja läbiviidud (edaspidi 

taotlusvoor). 

 Vajalikud koolitused on välja töötatud ja ellu viidud. 

 Lõimitud aine- ja keeleõppe teemaliste koolituste 

planeerimisel ja välja töötamisel on osaletud aktiivselt. 

 Rändetaustaga õpilase hariduskorralduslike 

küsimustega tegelevatele sihtrühmadele on pakutud 

vajalikku tuge nõustamise näol ning tagasisidest 

tulenevalt on planeeritud sihtrühma ootustele vastavad 

koolitused. 

2. Töö põhiülesandest 

tuleneva valdkonna teabe 

kogumine/kaardistamine 

Eestis ja välismaal (sh 

uuringud, kogemused 

jms), selle analüüs ja 

teabe jagamine.  

 Valdkondlik teave on kogutud/kaardistatud ning 

analüüsitud. 

 Analüüsi tulemused on aegsasti esitatud sisendina 

poliitika kujundamisesse koos ettepanekutega 

valdkonna arendamiseks. 
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3. Tegevuste planeerimine, 

eelarvestamine, 

läbiviimine, ülevaadete 

koostamine, 

analüüsimine, sise- ja 

välislähetustes viibimine

 ning vajadusel 

nende korraldamine. 

 Planeeritud tegevused (sh eelarve) on täidetud 

tähtaegselt ning tulemuslikult. 

 Eelarvevahendite kasutamine on heaperemehelik ning 

ratsionaalne silmas pidades saavutatavat eesmärki. 

 Lähetuste planeerimine on kooskõlastatud 

valdkonnajuhiga ja osakonnajuhatajaga ning vastavad 

dokumendid on täidetud tähtaegselt. 

4. Pühapäevakoolide 

võrgustiku arendamine ja 

toetamine. 

 Kõik koolitused on planeeritud ja läbi viidud 

tulemuslikult. 

 Taotlusvoor on korraldatud tähtaegselt ja läbiviidud 

korrektselt. 

 Rahvusvähemuste huvikoolidega, kohalike 

omavalitsustega ja muude partneritega on lepingud  

sõlmimiseks ettevalmistatud tähtaegselt ja korrektselt, 

silmas pidades asjaajamise head tava. 

 Valdkonna arendamisele suunatud tegevustes on 

osaletud ja oma ettepanekud esitatud. 

5. Muude töö eesmärgiga 

seotud ülesannete 

täitmine. 

 Saadud ülesanded on korrektselt ja tähtaegselt täidetud. 

 

ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

Töötajal on õigus:  

 
 esindada osakonda vahetu juhi nõusolekul valdkonna 

ülesannete täitmisel; 

 esindada ministeeriumi vahetu juhi kooskõlastusel ja 

vajadusel kantsleri või ministri volitusel; 

 saada ministeeriumi juhtkonnalt, vahetult juhilt ja teiste 

struktuuriüksustelt vajalikku informatsiooni ning dokumente 

tööülesannete täitmiseks; 

 kutsuda kokku nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate 

ülesannete lahendamiseks; 

 taotleda tööks vajalikku täiendkoolitust. 

Töötaja on kohustatud:  

 
 täitma oma tööülesandeid korrektselt, ausalt, asjatundlikult, 

erapooletult ja õigeaegselt, aidates kaasa ministeeriumi 

seadusest tulenevate ülesannete täitmisele; 

 juhinduma tööülesannete täitmisel vahetu juhi seadusega 

kooskõlas olevatest teenistusalastest juhistest ja korraldustest; 

 teavitama viivitamata osakonnajuhatajat asjaoludest, mis 

mõjutavad või võivad mõjutada oluliselt tööülesannete 

täitmist või kahjustada ministeeriumi huvisid; 

 täiendama oma tööülesannete asjatundlikuks täitmiseks oma 

tööalaseid teadmisi ja oskusi; 

 mitte avaldama talle tööülesannete täitmise tõttu teatavaks 

saanud riigi- ja ärisaladust, salastatud välisteavet, teiste 

inimeste perekonna- ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud 

asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet; 
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 hoiduma tegudest, mis takistavad teistel töötajatel kohustusi 

täita või kahjustavad tema või teiste isikute elu, tervist või 

vara; 

 hoiduma tegudest, mis kahjustavad ministeeriumi mainet või 

põhjustavad klientide või partnerite usaldamatust 

ministeeriumi vastu; 

 kasutama ministeeriumi ja töötaja kasutusse antud vara ning 

vahendeid heaperemehelikult ja sihipäraselt. 

Õiguste ja volituste 

piirid on sätestatud: 
 töölepingu seaduses; 

 ministeeriumi põhimääruses; 

 osakonna põhimääruses; 

 muudes ministeeriumi tööd ja töökorraldust reguleerivates 

dokumentides; 

 käesolevas ametijuhendis. 

Töö hindamise aluseks 

on: 
 koostöövestluste protokollid; 

 muud ministeeriumi tööd reguleerivad dokumendid; 

 käesolev ametijuhend. 

TÖÖKOHA ÜLDISED KOMPETENTSID 

Nõuded haridusele:   kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon; 

 erialane täienduskoolitus viimase aasta jooksul. 

Nõuded kogemustele:  vähemalt kaheaastane töökogemus, soovitavalt hariduse 

valdkonnas. 

Nõuded teadmistele ja 

oskustele: 
 eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel;  

 vene keele oskus B2 või sellele vastaval tasemel; 

 arvutikasutamise oskus ametikohal vajaminevate programmide 

ulatuses; 

 Euroopa Liidu alaste põhiteadmiste olemasolu;  

 hea meeskonnatöö, avaliku esinemise ja suhtlemisoskus ning 

kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus. 

Nõuded 

isiksuseomadustele: 
 iseseisvus töös, väga hea analüüsivõime, sh võime eristada 

olulist ebaolulisest; 

 väga hea otsustus- ja vastutusvõime, sh võime ette näha 

tagajärgi ja lahendada tulemuslikult probleeme; 

 algatusvõime ja loovus, sh võime osaleda uute lahenduste 

väljatöötamisel, neid rakendada ja töötada iseseisvalt ja 

tulemuslikult; 

 kohusetunne ja korrektsus; 

 hea pingetaluvus; 

 usaldusväärsus, lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele. 

 

TÖÖTAJA 

 

/DIGITAALSELT ALLKIRJASTATUD/ 

KANTSLER 

 

/DIGITAALSELT ALLKIRJASTATUD/ 

  

 


