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AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksus Kõrg- ja kutsehariduspoliitika ning elukestva õppe 

osakond, täiskasvanuhariduse poliitika valdkond 

Töökoht Programmi spetsialist 

Töötaja nimi Ingrit Kera  

Vahetu juht Osakonnajuhataja 

Töökorralduse juht Programmijuht, valdkonnajuht 

Alluvad - 

Töötajat asendab Programmi spetsialist, programmijuht 

Töötaja asendab Programmi spetsialisti, programmijuhti 

 

TÖÖ PÕHIÜLESANNE 

Euroopa Sotsiaalfondi (edaspidi ESF) ja teiste välisvahenditest rahastatavate 

täiskasvanuhariduse programmi(de) tegevuste kavandamises ja elluviimises osalemine ning 

seeläbi täiskasvanuhariduse poliitika elluviimise toetamine. Tegevuste eesmärgiks on 

motiveerida täiskasvanuid õppima, luues selleks kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu 

arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. 

 

TÖÖÜLESANDED  TULEMUSED JA KVALITEET 

1. ESFi ja teiste 

välisvahenditest 

toetavate tegevuste 

kavandamises ja 

elluviimises osalemine. 

 Koostöös programmijuhiga on kavandatud tegevuste 

elluviimiseks täpsemad eesmärgid ja tegevuskavad. 

 Programmi(de) tegevused on korrektselt ja 

kvaliteetselt ellu viidud, tähtaegadest on kinni peetud. 

 Osaletud on töögruppide töös, uuringute ja analüüside 

kavandamises, vajalike dokumentide, õigusaktide ja 

muude materjalide koostamises. 

 Tehtud kulud on abikõlblikud, tegevuste elluviimisel 

on korrektselt järgitud välisvahendite kasutamise 

reegleid. 

2. Täiskasvanute 

täienduskoolituse riikliku 

koolitustellimuse 

(edaspidi RKT) 

otsustusprotsessis ja  

koostamises osalemine. 

 RKT protsess on sujuvalt korraldatud ja läbi viidud 

ning õppeasutused asjatundlikult nõustatud. RKT 

komisjon ja teised osapooled on informeeritud.   

 RKT komisjoni liikmeks nimetamisel on osaletud 

komisjoni töös. 

3. Teabe ja analüüside 

koondamine tegevuste 

kavandamiseks, 

elluviimiseks ning 

tulemuslikkuse 

hindamiseks. 

 On olemas vajalik teave programmi(de) tegevuste 

elluviimiseks ja tulemuslikkuse hindamiseks. 

Koondatud on vajalikud siseriiklikud või 

rahvusvahelised materjalid. 

 Projekti tegevuste elluviimisel on rahvusvahelises 

koostöös osaletud.  

 Tegevuste ja tulemuste seire alusel on osaletud 

programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja 
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õppimisvõimaluste avardamine“ aruandluse 

koostamisel ning arendustegevuste kavandamises, 

asjakohane sisend on antud tähtaegselt.  

 Vajaduse tekkimisel on auditi päringutele vastamiseks 

info koondatud ja koostöö teiste töötajate ning 

osapooltega koordineeritud.  

4. Programmi(de) partnerite 

töö juhendamises 

osalemine. 

 Koostöös programmijuhiga on partneritele tagatud 

asjatundlik ja õigeaegne informatsioon ja juhendamine 

nende elluviidavate tegevuste osas. 

 Vajaduse esinemisel on osaletud programmi partnerite 

koosolekutel, aruteludel jmt programmiga seotud 

tegevuses. 

5. Programmi(de) 

teavitustegevuste 

elluviimise toetamine. 

 Koostöös programmijuhiga on teavitustegevused 

korrektselt, tähtaegselt ja välisvahendite reeglitele 

vastavalt läbi viidud. 

 Tegevustest on teavitatud avalikkust, kasusaajaid ja 

erinevaid osapooli. 

6. Haridus- ja 

Teadusministeeriumi 

(edaspidi ministeerium) 

ja osakonna esindamine 

programmi elluviimisega 

seotud tegevustes. 

 Vajadusel on osaletud valdkonna 

töörühmade/komisjonide/nõukogude töös, avalikel 

esinemistel ja rahvusvahelises koostöös. 

7. Muude töö 

põhiülesandega seotud 

ülesannete täitmine. 

 Saadud ülesanded on korrektselt ja tähtaegselt täidetud. 

 Programmi(de)ga seonduvate küsimuste ja 

probleemide lahendamine on otstarbekalt korraldatud. 

 

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; 
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 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; 

 keelduma vahetu ja kõrgemalseisva juhi korralduse täitmisest, 

kui korraldus on vastuolus põhiseaduse või muude 

õigusaktidega või kui see tooks kaasa toimingupiirangu 

rikkumise korruptsioonivastase seaduse tähenduses; 

 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; 

 korruptsioonivastases seaduses; 

 ministeeriumi põhimääruses; 

 osakonna põhimääruses; 

 muudes ministeeriumi tööd ja töökorraldust reguleerivates 

dokumentides; 

 käesolevas ametijuhendis. 

Töö hindamise aluseks 

on: 
 koostöövestluste protokollid; 

 programmi(de) alusdokumendid ja aruandlus; 

 muud ministeeriumi tööd reguleerivad dokumendid; 

 käesolev ametijuhend. 

 

 

TÖÖKOHA ÜLDISED KOMPETENTSID 

Nõuded haridusele:   kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad).   

Nõuded kogemustele:  vähemalt kaheaastane välisvahendite projektide (v.a ehitus- ja 

infrastruktuuriprojektide) elluviimise kogemus; 

 soovitav on kogemus täienduskoolituste korraldamise või 

läbiviimisel ning töörühmade juhtimise oskus ja kogemus. 

Nõuded teadmistele ja 

oskustele: 
 eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel; väga hea 

suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; 

 inglise keele oskus B2 või sellele vastaval tasemel; 

 arvutikasutamise oskus ametikohal vajaminevate programmide 

ulatuses; 

 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; 
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 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/ 

  

 

 


