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KINNITATUD 

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri ……. 2022.a 

käskkirjaga nr ….. 

 

AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksus Noorte- ja andepoliitika osakond, andepoliitika 

valdkond 

Ametikoht andepoliitika valdkonna juht 

Ametniku nimi Marek Järvik 

Vahetu juht osakonnajuhataja 

Alluvad - 

Ametnikku asendab vastavalt kokkuleppele osakonna teenistuja 

Ametnik asendab vastavalt kokkuleppele osakonna teenistujat 

 

TEENISTUSE PÕHIÜLESANNE  

Andepoliitika valdkonna strateegiline planeerimine ja andepoliitika strateegiliste eesmärkide 

saavutamist toetavate tegevuste väljatöötamine ning rakendamise juhtimine vastavalt noorte- ja 

haridusvaldkonna arengukavadele 2021-2035, sealhulgas vajaliku õigusruumi arendamise, 

ressursside kavandamise ning andepoliitika valdkonna seisundi ja kvaliteedi seire ning arengu 

hindamise kindlustamine. Haridus- ja Noorteprogrammist tulenevate tegevuste käivitamise ja 

elluviimise korraldamine. 

 

Ametijuhendis sätestatu raames teenistuja ülesannete hulka kuuluvad täpsemad teemad 

lepitakse kokku iga-aastaselt vastavalt haridus- ja noortevaldkonna arengukavade 

programmidele, Haridus- ja Teadusministeeriumi arendustööplaanile ja neist tulenevale 

osakonna tööjaotusele. 

 

TÖÖÜLESANDED  TULEMUSED JA KVALITEET 

1. Andepoliitika valdkonna 

strateegiate elluviimise 

kavandamine ning 

andepoliitika 

strateegiliste eesmärkide 

saavutamist toetavate 

tegevuste 

väljatöötamine. 

 Välja on töötatud vajalikud ettepanekud valdkonna 

strateegia elluviimiseks vajalike poliitikate 

täiendamiseks ja uuendamiseks.  

 Välja on töötatud vajalikud ettepanekud 

õigusaktide loomiseks, täiendamiseks ja 

muutmiseks. 

 Välja on töötatud vajalikud arendusprogrammid ja  

-projektid ning planeeritud vajalikud ressursid.  

 Välja on selgitatud valdkonna uuringute ja 

analüüside vajadus ning planeeritud vajalikud 

ressursid.  

 Elluviidud tegevused on toetanud valdkondliku 

identiteedi kujunemist. 

2. Andepoliitika valdkonna 

töö korraldamine ja 

juhtimine. 

 Saavutatud on ühine arusaam valdkonna juhtimise 

põhimõtetest. 

 Valdkonna arendamise ja stabiilsuse tagamisega 

seotud tegevuste väljatöötamisse ja rakendamisse 

on kaasatud Haridus- ja Teadusministeeriumi 
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(edaspidi ministeerium) ning Haridus- ja 

Noorteameti (edaspidi amet) teenistujate tegevuste 

prioriteedid ning töö eesmärgid on kokku lepitud, 

tööjaotus on selge ja teenistujad on sellest 

teadlikud. 

 Valdkonna töö on korraldatud, selleks vajalikud 

rahalised ja muud vahendid on võimalusel 

hangitud. 

3. Koostöö avaliku ja 

erasektori 

organisatsioonidega, 

osalemine võrgustikes ja 

töörühmades. 

 Valdkonda puudutavad seisukohad on kujundatud 

koosloomeliselt ning valdkonnas laialdaselt 

kommunikeeritud. 

 Valdkonna arengu ja sihtrühma vajaduste 

toetamiseks on tagatud koostöö 

sidusvaldkondadega. 

 Valdkonna arengut puudutavate otsuste tegemisel 

on lähtutud kaasamise heast tavast. 

 Valdkonnas tegutsevate osapoolte 

kommunikatsioon ja koostöö on tõhus ja hästi 

korraldatud. 

4. Tööjaotusest tulenevates 

valdkondlikes 

töörühmades (sh 

rahvusvahelistes) 

ministeeriumi 

seisukohtade eest 

seismine ning vajadusel 

töörühmade loomine 

ja/või juhtimine. 

 Vajadusel on teenistusülesande täitmiseks loodud 

teemapõhine töörühm, mille liikmete arv, töö 

korraldus ja kestvus on optimaalne töö sujuvaks ja 

sisuliseks korraldamiseks. 

 Ministeeriumi seisukohad on töörühmas 

argumenteeritult ja veenvalt esitatud ning vajadusel 

neid aruteludes kaitstud. Seisukohad on 

ettevalmistatud ja eelnevalt majasiseselt 

asjakohaste ametnikega kooskõlastatud.   

 Töörühmas tehtud kokkulepped ja otsused on 

protokollitud ning nende täitmise seire on 

järjepidev. Protokollid on kättesaadavad osakonna 

ühiskaustas siseveebis. 

 Ministeeriumi seisukohad rahvusvahelistes 

valdkondlikes algatus- ja/või töörühmades ja/või 

teistes samaväärsetes gruppides sh OECD, Euroopa 

Liidu Nõukogu ja selle töörühmades on esitatud 

osakonna põhimääruses sätestatud valdkonna 

piires. 

5. Avalikkuse teavitamine 

valdkonda kuuluvatest 

tegevustest.  

 Teavitustegevused on sihtrühma arvestavad ning 

toimunud õigeaegselt, sh proaktiivselt. 

 Ministeeriumi välisveebis ning valdkonna alast 

teavet koondavates ministeeriumi või ameti 

hallatavates veebides kuvatav info on sisult asja- ja 

ajakohane. 

6. Osakonnajuhataja 

korraldusel muude 

teenistuskoha 

põhiülesannetega seotud 

 Ühekordsed ülesanded on korrektselt ja tähtaegselt 

täidetud. 
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ühekordsete ülesannete 

täitmine. 

 

ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

Ametnikul on õigus:  

 
 esindada osakonda vahetu juhi kooskõlastusel valdkonna 

ülesannete täitmisel; 

 esindada ministeeriumi vahetu juhi kooskõlastusel ja 

vajadusel kantsleri või ministri volitusel; 

 saada ministeeriumi juhtkonnalt, vahetult juhilt ja teistelt 

struktuuriüksuste teenistujatelt informatsiooni ning 

dokumente teenistusülesannete täitmiseks; 

 kutsuda kokku nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate 

ülesannete lahendamiseks; 

 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku 

täiendkoolitust. 

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 volituste 

piirid on sätestatud: 
 avaliku teenistuse seaduses; 

 korruptsioonivastases seaduses; 

 ministeeriumi põhimääruses; 

 osakonna põhimääruses; 
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 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. 

Nõuded kogemustele:  vähemalt viieaastane tulemuslik töökogemus noorte-, 

üldhariduse või teaduse valdkonnas; 

 kasuks tuleb praktiline kogemus andekate laste ja noorte 

arendamisel. 

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 

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; 

 hea koostööoskus ja empaatiavõime; 

 kohusetunne ja korrektsus; 

 hea pingetaluvus; 

 usaldusväärsus, lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele; 

 hea juhtimisoskus, sh oskus juhtida efektiivselt ressursse ning 

luua meeskonnas hea sisekliima; 

 

 

 

 


