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AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksus Üldosakond 

Töökoht osakonnajuhataja 

Töötaja nimi Mait Kask 

Vahetu juht planeerimise ja halduse asekantsler 

Alluvad osakonna töötajad 

Töötajat asendab büroojuht 

Töötaja asendab büroojuhti, planeerimise ja halduse asekantslerit 

Lisafunktsioon kriisimeeskonna liige 

 

TÖÖ PÕHIÜLESANNE 

Osakonna töö juhtimine, korraldamine ja arendamine, ressursside ja tegevuse planeerimine, 

teenistujate arendamine eesmärgiga tagada efektiivsed ja kvaliteetsed tugiteenused (sh haldus, 

infohaldus, andmekaitse, personalitöö eelduste loomine). 

 

TÖÖÜLESANDED  TULEMUSED JA KVALITEET 

1. Tagada ministeeriumi 

infohalduse juhtimine, 

korraldamine ja arendamine. 

 Ministeeriumi infohalduse ja asjaajamise poliitika, 

protseduuride ja standardite väljatöötamine on 

korraldatud. 

 Ministeeriumi ja haldusala dokumendihalduse 

infosüsteem on arendatud, nüüdisaegne, nõuetekohane  

ja vastab haldusala vajadustele. 

 Ministeeriumi asjaajamine ja infohaldus (sh  

arhiivindus) on korraldatud eesmärgipäraselt, 

ajakohaselt, tulemuslikult ja parimal võimalikul viisil. 

2. Tagada ministeeriumis ja 

selle haldusalas infohalduse 

valdkonna koordineerimine.  

 Ministeeriumi haldusala asutuste infohalduse 

valdkonna nõustamine ning järelevalve valdkonna 

õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise osas on 

korraldatud. 

3. Tagada andme- ja 

riigisaladuse kaitse. 
 Ministeeriumi andmekaitse põhimõtete rakendamine ja 

andmekaitse nõuete täitmine on koordineeritud. 

 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse on 

korraldatud.  

4. Tagada  ministeeriumi 

kaasaegse ja vajadustele 

vastava töökeskkonna 

loomine ja arendamine. 

 Ministeeriumi teenistujatele on tagatud kaasaegne ja 

vajadustele vastav töökeskkond ning teenistujad on 

varustatud vajalike töövahenditega. 

 Ministeeriumi teenistujatele on tagatud eeskujulik 

majanduslik teenindamine. 

 Ministeeriumi teenistujatele on tagatud turvaline 

töökeskkond, on välja töötatud tegutsemise plaanid 

võimalikes kriisiolukordades. 

5. Tagada ministeeriumi varade 

efektiivne majandamine. 
 Ministeeriumi varad on efektiivselt ja säästlikult 

majandatud, sh sõlmitud vajalikud lepingud, 
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rakendatud vajalikud korrad ja nende täitmine on 

tagatud. 

6. Tagada personalijuhile 

vajalik tugi. 
 Personalibüroo on administratiivselt juhitud ning 

eeldused loodud ministeeriumi ja haldusala asutuste 

tulemuslikku tegevust toetava personalitöö 

nüüdisaegse ja nõuetekohase korralduse ning arengu ja 

personalijuhtimise arendamise sihipärasuse ja 

efektiivsuse tagamiseks. 

7. Valdkonda puudutavates 

töörühmades osalemine 
 Töörühmades on riigi ja valitsemisala huvid ning 

vajadused kvaliteetselt edastatud ja ministeeriumi 

juhtkond teavitatud. 

8. Osakonna tööplaani ja eelarve 

väljatöötamine ning täitmise 

jälgimine 

 Osakonna tööplaan ja eelarve on koostatud lähtudes 

valitsemisala, ministeeriumi ja osakonna 

strateegilistest eesmärkidest. 

 Tööplaani ja eelarve täitmine on jooksvalt jälgitud ning 

tehtud vajadusel korrektuurid. 

9. Osakonna ülesannete 

täitmiseks vajaliku personali 

planeerimine 

 Osakonna ülesannete täitmiseks vajalik personal on 

planeeritud. 

 Esildised vajaliku personali värbamiseks on 

õigeaegselt ning korrektselt tehtud. 

 Personali värbamises on osaletud. 

10. Osakonna töö korraldamine 

ja juhtimine, sh kujundades 

väärtuspõhist 

organisatsioonikultuuri 

 Teenistujate töö eesmärgid on kokku lepitud. 

 Tööjaotus teenistujate vahel on selge ja teenistujad on 

sellest teadlikud. 

 Osakonna teenistujatele on tööks vajalikud juhised ja 

korraldused antud. 

 Osakonna teenistujate töö on korraldatud, selleks 

vajalikud rahalised ja muud vahendid on hangitud. 

 Osakonna ülesanded on õiguspäraselt, täpselt ja 

tähtaegselt täidetud. 

 Ministrile, kantsleri ja asekantslerile on osakonna 

tegevustest ja töötulemustest vastavalt vajadusele aru 

antud. 

 Teenistujate ametijuhendid on koostatud ja 

allkirjastatud ning vastavad tegelikule töökorraldusele. 

 Osakonnas koostatud dokumendid on allkirjastatud või 

kooskõlastatud vastavalt ministeeriumis kehtivale 

korrale. 

11. Teenistujate arendamine ja 

motiveerimine 
 Arengu- ja hindamisvestlused teenistujatega on 

eesmärgipäraselt ja õigeaegselt läbi viidud. 

 Teenistujate koolitus- ja arenguvajadused on välja 

selgitatud.  

 Teenistujatele on arenguvõimalused loodud ja 

vajalikud täiendkoolitused taotletud. 

 Teenistujate panus on märgatud ja tunnustatud ning 

teenistujad on võimaluste piires motiveeritud. 
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12. Muude töö eesmärgiga 

seotud ülesannete täitmine 
 Muud pädevusvaldkonda kuuluvad ülesanded on 

täidetud ning tegevused on edukalt ja tähtaegselt 

korraldatud ja koordineeritud. 

 

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; 

 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. 
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Töö hindamise aluseks 

on: 
 arenguvestluste protokollid; 

 osakonna tööd reguleerivad dokumendid; 

 muud ministeeriumi tööd reguleerivad dokumendid; 

 käesolev ametijuhend. 

 

 

TÖÖKOHA ÜLDISED KOMPETENTSID 

Nõuded haridusele:   magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; 

 erialane täienduskoolitus viimase aasta jooksul. 

Nõuded kogemustele:  inimeste või protsesside juhtimise kogemus vähemalt kolm 

aastat; 

 vähemalt kolmeaastane töökogemus töökohale lähedases 

valdkonnas. 

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; 

 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/ 

 

MAIT KASK 

KANTSLER 

 

/DIGITAALSELT ALLKIRJASTATUD/ 

 

MART LAIDMETS  

 


