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Koordineeritavad Programmi töötajad 

Töötajat asendab  Peaekspert 

Töötaja asendab  peaeksperti 

 

TÖÖ PÕHIÜLESANNE 

Juhtida Euroopa Sotsiaalfondist (edaspidi ESF) rahastatavat tegevust „Täiskasvanuhariduse 

edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ (edaspidi programm). Programmi  eesmärgiks 

on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed ja paindlikud ning tööturu 

arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Euroopa Liidu struktuuritoetuste 

administreerimine, sh toetuse andmise tingimuste ettevalmistamine ja rakendamise 

koordineerimine. 

 

 TÖÖÜLESANDED  TULEMUSED JA KVALITEET 

1. Programmi elluviimise 

juhtimine. 
 Programm on korrektselt ja kvaliteetselt  ellu 

viidud, programmi eesmärgid, alaeesmärgid 

ja indikaatorid on täidetud, tähtaegadest 

kinni peetud, finantskohustused täidetud. 

 Programmi kulud on abikõlblikud, tagatud 

on ESFi tegevustes osalejate andmekorje.  

 Täiskasvanuhariduse poliitika valdkonna 

juht, kõrg- ja kutsehariduspoliitika ning 

elukestva õppe osakonna juhataja või 

ministeeriumi juhtkond on õigeaegselt 

informeeritud võimalikest programmi 

elluviimist takistavatest asjaoludest. 

2. Programmist rahastatava 

täiskasvanute tööalase 

koolituse riikliku 

koolitustellimuse (RKT) 

otsustusprotsessis  ja 

tehnilises koostamises 

osalemine. 

 Osaleb RKT komisjoni töös, kui on sellesse 

nimetatud, tagab infoliikumise RKT 

komisjoni ning programmitöötajate vahel.  

 Õppeasutused on teavitatud ja nõustatud 

RKT taotluse tingimustest kinnipidamise ja 

taotluse korrektse täitmise osas. 

 RKT koostamiseks vajalik info on koolidelt 

ja teistelt osapooltelt kogutud õigeaegselt 

RKT komisjonile esitamiseks. 

 Õppeasutustele on antud tagasisidet pärast 

RKT tellimuse koostamist, koole on 



informeeritud ebakorrektsetest taotlustest ja 

parandamist vajavatest küsimustest. 

3. Programmi meeskonna 

juhtimine. 
 Koostatud on iga-aastane tegevuste detailne 

kirjeldus ja sellele vastav aastane eelarve. Need 

on õigeaegselt esitatud rakendusasutusele.  

 Programmi töötajate tööjaotus on selge ja 

arusaadav, töötajad on juhendatud ja teavad 

oma ülesandeid.  

 Programmi tegevused on ellu viidud 

õigeaegselt ning kooskõlas ministri kinnitatud 

käskkirjaga.  

 Programmi tegevused on kooskõlas Haridus- ja 

Teadusministeeriumi (edaspidi ministeerium) 

üldise täiskasvanuhariduse poliitika 

kujundamisega.   

4. Programmi partnerite töö 

koordineerimine ja 

juhendamine. 

 Programmi partnerid on selgelt kursis 

programmi eesmärkide, tegevuste ning 

indikaatoritega. 

 Programmi partneritele on tagatud 

informatsioon ja juhendamine nende 

elluviidavate tegevuste osas. 

 Koostöös programmi partneritega on partnerite 

kuludokumendid, aruandlus ja muud vajalikud 

materjalid rakendusüksusele või ministeeriumile 

esitatud õigeaegselt ja korrektselt. 

5. Programmi aruandluse ja 

programmi läbiviimiseks 

nõutavate dokumentide 

koostamise ja esitamise 

tagamine. 

 Programmi aruandlus jm nõutavad dokumendid 

on koostöös programmi spetsialistidega 

koostatud tähtaegselt ja vastavalt esitatud 

nõudmistele. 

6. Programmi 

teavitustegevuste 

elluviimise 

koordineerimine. 

 Programmi teavitustegevused on läbi viidud 

vastavalt ESF reeglitele.  

 Programmi tegevustest on teavitatud avalikkust 

ning kasusaajaid. 

7. Ettemaksetaotluste, 

programmi tegevuste kohta 

prognooside koostamine 

ning ettemakse aruannete 

esitamine. 

 Ettemakse taotlused ja aruanded  on koostöös 

programmi raamatupidajaga nõuetekohaselt ja 

tähtaegselt koostatud ja esitatud. 

8. Ministeeriumi ja osakonna 

esindamine programmi 

elluviimisega seotud 

tegevustes. 

 Vajadusel on osaletud valdkonna 

töörühmade/komisjonide/nõukogude töös, 

avalikel esinemistel. 

9. Muude töö eesmärgiga 

seotud ülesannete täitmine. 
 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; 

 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: 
 arenguvestluste protokollid; 

 muud ministeeriumi tööd reguleerivad dokumendid; 

 käesolev ametijuhend. 



 

TÖÖKOHA ÜLDISED KOMPETENTSID 

Nõuded haridusele:   magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;  

 soovitav tööalane koolitus viimase aasta jooksul teenistuses 

vajalike teadmiste ja oskuste täiendamiseks.  

 

Nõuded kogemustele:   töökogemus vähemalt kolm aastat sarnasel tööl või 

valdkonnas; 

Nõuded teadmistele ja 

oskustele:  
 eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel, inglise 

keele oskus vähemalt  B2- või sellele vastaval tasemel;  

 valdkonnatemaatika väga hea tundmine, vajaliku erialase info 

leidmise, kasutamise ning õigusaktide nõuetekohase 

koostamise ning vormistamise oskus; 

 täiskasvanuhariduse valdkonna tundmine; 

 Euroopa Liidu alaste põhiteadmiste olemasolu; 

 stuktuurivahendite kasutamise reeglite hea tundmine; 

 hea meeskonnatöö- , esinemis- ja suhtlemisoskus ning kirjalik 

ja suuline eneseväljendusoskus; 

 arvuti kasutamise oskus ametikohal vajaminevate 

programmide ja andmebaaside ulatuses; 

 ministeeriumi haldusala ning valitsusasutuste asjaajamiskorra 

ning muude valdkonna õigusaktide tundmine. 

Nõuded 

isiksuseomadustele:  
 aktiivne meeskonnatööpartner;  

 kohusetunne, vastutus- ja otsustusvõime;  

 algatusvõime ja loovus uute ning otstarbekate lahenduste 

väljatöötamiseks;  

 analüüsi- ja sünteesivõime;  

 usaldusväärsus, korrektsus, täpsus;  

 hea pingetaluvus;  

 lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele.  

 


