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TEENISTUSE PÕHIÜLESANNE 

Noorsootöö valdkonna1 strateegiliste eesmärkide saavutamist toetavate tegevuste 

väljatöötamine ning Haridus- ja noorteprogrammist tulenevate tegevuste käivitamise ja 

elluviimise korraldamine peaeksperdi vastutusel olevates tegevussuundades (noortevaldkonna 

töötajate koolitus ja kutseala väärtustamine, noorteinfo, avatud noorsootöö). Tegevussuundade 

küsimuste koordineerimine, õigusliku ruumi kujundamine; valdkondlikelt partneritelt sisendi 

kogumine ja koostöö juhtimine; seire aluste välja töötamine ja vajaduspõhine kvaliteedi 

seiramine; tegevussuundade ja rahastamise planeerimisse sisendi andmine; päringutele ja 

teabenõuetele vastamine.  

 

Ametijuhendis sätestatu raames teenistuja ülesannete hulka kuuluvad täpsemad teemad 

lepitakse kokku iga-aastaselt vastavalt Haridus- ja noortevaldkonna arengukavade 

programmidele, Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi ministeerium) tööplaanile ja neist 

tulenevale osakonna tööjaotusele. 

 

TEENISTUSÜLESANDED  TULEMUSED JA KVALITEET 

1. Noortepoliitika kujundamine ja 

noorsootöö valdkonna 

tegevussuundade elluviimise 

korraldamine.  

 Tegevussuundade arenguvajadusi kajastav sisend 

noortevaldkonna strateegiliste arengukavade 

väljatöötamiseks on tagatud.  

 Poliitikasoovituste ja otsuste tegemiseks on 

tegevussuundades selgitatud uuringute ja analüüside 

vajadus ning olemasolev teadmus tegevussuundade 

kitsaskohtadest ja arenguvajadustest on töös kasutatud 

ning jagatud (sh suhestatud noortevaldkonna 

tervikuga).  

 Teave ja analüüsid ning tegevuskavad vm 

alusdokumendid tegevussuundade sihipäraseks 

arendamiseks on olemas. 

                                                 
1 Noorsootöö valdkonna tegevussuunad: noorte osalus, noorte omaalgatus, avatud noorsootöö, noortevaldkonna 

töötajate koolitus, kutseala väärtustamine, erinoorsootöö, noortelaagrid, malevad ja noorte tööhõivevalmidus, 

noorteinfo, rahvusvaheline noorsootöö. 



 Tegevussuundade sisuline käsitus on nüüdisaegne ja 

rakendamine toetatud. 

 Teave rahvusvahelisest kogemusest 

tegevussuundades on olemas. 

 Tegevussuundade arendustegevused kajastuvad 

ministeeriumi tööplaanis ja eelarves. Tegevuste 

elluviimine toimub vastavalt kavandatule, on 

tulemuslik ja jälgitav. 

 Tegevussuundi puudutavad seisukohad on kujundatud 

koosloomeliselt (sh on kaasatud poliitika rakendajad) 

ning ühised seisukohad on valdkonnas laialdaselt 

kommunikeeritud.  

 Noortevaldkonna teavitustegevuse kavasse on sisend 

antud ning koostöös strateegilise planeerimise ja 

kommunikatsioon osakonnaga on tagatud, et 

teavitustegevused arvestavad sihtrühma vajadustega, 

on toimunud õigeaegselt (sh proaktiivselt) ja 

eesmärgist lähtuvalt. Tegevussuundade nähtavus on 

tagatud. 

 Tegevussuundi puudutavates töörühmades (sh 

rahvusvahelistes) on ministeeriumi seisukohad 

esindatud ning vajadusel loodud ja/või juhitud 

tegevussuundade teemasid käsitlevad töörühmad.  

 Koosolekud on sisuliselt ette valmistatud ja 

protokollitud. 

2. Haridus- ja noorteprogrammi 

elluviimises osalemine, sh 

tegevuste planeerimine ja 

korraldamine. 

 Haridus- ja noortepoliitilistest strateegiatest ja 

rahvusvahelistest prioriteetidest tulenevad 

kontseptsioonid ja tegevuskavad on ette valmistatud 

ning nende täitmine tegevussuundade raames on 

korraldatud.  

 Tegevussuundades käivitatud projektid ja 

programmid on juhitud ning seire teostatud. 

Projekti/programmi tulemuste analüüs toimub 

tähtaegselt ning eesmärgid saavutatakse optimaalse 

ajakulu ja eelarvega.  

 Partnerid (sh poliitika rakendajad) on tegevusse 

kaasatud teema- ja vajaduspõhiselt, sh on partneritelt 

kogutud sisend, see tagasisidestatud ja 

eesmärgipäraselt kasutatud. Töörühmad toimivad 

eesmärgipäraselt ja kohtuvad kokkulepitud ajakava 

kohaselt. Vajalikud lepingud on tähtaegselt ette 

valmistatud ja nende täitmist on jälgitud.  

3. Tegevussuundade 

regulatsioonide ajakohasena 

hoidmine. 

 Regulatsioonide muutmise vajadusest on vahetut juhti 

õigeaegselt teavitatud. Tegevussuundadele seatud 

eesmärkide saavutamiseks kavandatud tegevused ei 

takerdu regulatsioonide mittevastavuse tõttu. 

 Õigusaktid on tegevussuundi puudutavatest 

poliitilistest arengu- ja tegevuskavadest lähtudes 

uuendatud. 



 Huvigruppide esindajad ja sidusvaldkondade 

eksperdid on õigusaktide ettevalmistamisse kaasatud.  

 Regulatsioonide sisupunktid on asjatundlikult ja 

tähtaegselt ette valmistatud, sh on arvestatud 

kooskõlastamistele kuluva ajaga. 

 Sisupunktide ettevalmistamise töövoog on vajadusel 

ajaliselt ja täitjate lõikes kontrollitav. 

4. Valdkonnajuhi korraldusel 

muude teenistuskoha 

põhiülesannetega seotud 

ühekordsete ülesannete täitmine 

 Ühekordsed ülesanded on korrektselt ja tähtaegselt 

täidetud.  

 

ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

Ametnikul on õigus:  esindada osakonda vahetu juhi kooskõlastusel valdkonna 

ülesannete täitmisel; 

 esindada ministeeriumit vahetu juhi kooskõlastusel ja 

vajadusel asekantsleri, kantsleri või ministri volitusel; 

 saada ministeeriumi juhtkonnalt, vahetult juhilt ja teistelt 

struktuuriüksuste teenistujatelt informatsiooni ning 

dokumente teenistusülesannete täitmiseks; 

 kutsuda kokku nõupidamisi ja töörühmasid oma pädevusse 

kuuluvate ülesannete lahendamiseks; 

 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku 

täienduskoolitust. 

Ametnik on kohustatud:  täitma oma teenistusülesandeid korrektselt, ausalt, 

asjatundlikult, hoolikalt ja õigeaegselt, aidates kaasa 

ministeeriumi seadusest tulenevate ülesannete täitmisele; 

 täitma oma teenistusülesandeid erapooletult, sealhulgas 

valima teenistusülesandeid täites igaühe õigusi ja vabadusi 

ning avalikku huvi parimal võimalikul viisil arvestava 

lahenduse; 

 käituma väärikalt nii teenistuses olles kui ka väljaspool 

teenistust, sealhulgas hoiduma tegevusest, mis diskrediteeriks 

teda ametnikuna või kahjustaks ministeeriumi mainet; 

 juhinduma teenistusülesannete täitmisel vahetu juhi ja 

kõrgemalseisva juhi seadusega kooskõlas olevatest 

teenistusalastest juhistest ja korraldustest, samuti 

ametijuhendist; 

 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; 

 teavitama viivitamata osakonnajuhatajat asjaoludest, mis 

mõjutavad või võivad mõjutada oluliselt teenistusülesannete 

täitmist või kahjustada ministeeriumi huvisid; 

 täiendama oma teenistusülesannete asjatundlikuks täitmiseks 

oma ametialaseid teadmisi ja oskusi; 



 mitte avaldama talle teenistusülesannete täitmise tõttu 

teatavaks saanud riigi- ja ärisaladust, salastatud välisteavet, 

teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvaid andmeid ning 

muud asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet; 

 kasutama ministeeriumi ja ametniku kasutusse antud vara ja 

vahendeid heaperemehelikult ja sihipäraselt. 

Õiguste ja kohustuste 

piirid on kehtestatud: 
 avaliku teenistuse seaduses; 

 korruptsioonivastases 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. 

 

AMETIKOHA ÜLDISED KOMPETENTSID 

Nõuded haridusele:  magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; 

 erialane täienduskoolitus viimase aasta jooksul. 

Nõuded kogemusele:  vähemalt kolmeaastane töökogemus avalikus sektoris, 

soovitavalt noortevaldkonnas. 

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; 

 avalikku teenistust reguleerivate ja oma valdkonna 

õigusaktide tundmine; 

 Euroopa Liidu alaste põhiteadmiste olemasolu;  

 hea meeskonnatöö, avaliku esinemise ja suhtlemisoskus ning 

kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus. 

Nõuded isikuomadustele:  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. 

 


