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AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksus Üldhariduspoliitika osakond, riigikoolide pidamise 

valdkond 

Teenistuskoht protsessijuht 

Teenistuja nimi Raul Ammer 

Vahetu juht osakonnajuhataja 

Töökorralduse juht  valdkonnajuht 

Alluvad puuduvad 

Teenistujat asendab vastavalt kokkuleppele valdkonna teenistujad 

Teenistuja asendab vastavalt kokkuleppele valdkonna teenistujaid 

Lisafunktsioon Käesoleva teenistuskoha eesmärgi täitmiseks 

moodustatava nõustamismeeskonna liikmete töö 

koordineerimine. 

 

TEENISTUSE EESMÄRK 

Teenistuja töö eesmärgiks on toetada Ukraina (edaspidi UA) sõjapõgenikest lapsi ja noori 

nende jaoks sobivate haridus- ja tööalaste valikute ning otsuste tegemisel, sh peamiselt: 

 Vabaduse Kooli õpilaste eel-vastuvõtu korraldamine ja teistele õpitee/tööteeotsa kätte 

juhatamine; 

 UA noorte nõustamine ja neile sobiliku õppekoha leidmine. 

 

TEENISTUSÜLESANDED  TULEMUSED JA KVALITEET 

1. Vajalike kontaktide loomine  

valdkonna erinevate 

partneritega ja nendega 

koostöö eestvedamine. 

 Töötukassa, Tallinna Haridusameti, Harjumaa kohalike 

omavalitsustega, Sotsiaalkindlustusameti, Ukraina 

kogukonna esindajate, Tallinna Sotsiaal- ja 

Tervishoiuameti, Rajaleidja ja teiste asjassepuutuvate 

partneritega on kontaktid loodud.  

 Vajalikud koostöökohtumised partneritega UA õpilase 

toetamiseks on korraldatud ja need on tulemuslikud. 

 Kokkulepped partneritega on sõlmitud ja seisukohad 

läbi räägitud, valdkonnajuhile edastatud ning vajalikud 

protsessid töösse võetud. 

2. Igale UA lapsele ja noorele 

sobiliku õppekoha leidmise 

nõustamisprotsessi 

kujundamine ja 

väljatöötamine.  

 Koostöös erinevate koostööpartneritega on välja 

töötatud teekond sobiliku teenuseni ning õppekohani. 

 UA lapsele pakutav teenus ja õppekoht vastavad lapse 

või noore vajadustele. 

3. UA laste ja noorte 

nõustamine ning nõustamis-

protsessi haldamine. 

 Eesti Hariduse Infosüsteemist on kontrollitud, kas 

õpilasele on õppekoht kohalikus omavalituses tagatud. 

 Kliendi poolt esitatud haridust ja/või eelnevaid 

õpinguid tõendavad dokumendid on kontrollitud. 

 Koostöös kliendiga on leitud parim lahendus 

õpiteekonna jätkamiseks. 
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 Tagatud on nõustamine sobiliku õppekoha leidmiseks. 

4. Nõustamisprotsesside 

kujundamise töö ja 

nõustamismeeskonna töö 

planeerimine, dokumen-

teerimine ning aruandluse 

koostamine. 

 Koostöökokkulepete, nõustamisprotsesside ja 

nõustamismeeskonna tegevused on dokumenteeritud 

ning tagatud on UA kliendi andmete kaitse. 

 Tulemused on koondatud, analüüsitud, korrektselt 

dokumenteeritud ja edastatud valdkonnajuhile. 

5. Nõustamistegevuste 

elluviimiseks meeskonna 

moodustamine ja meeskonna 

tegevuse juhtimine, sh töö 

korraldamine, juhendamine, 

kontrollimine ja 

tagasisidestamine. 

 Vajalik meeskond on moodustatud tähtaegselt kokku 

lepitud mahus ja koosseisus. 

 Koostöö meeskonna ja erinevate koostööpartnerite 

vahel on toimiv.  

 Meeskond tegutseb paindlikult ja kliendikeskselt. 

 Meeskond jõuab tulemusteni tähtaegselt. 

6. Muude teenistuse eesmärgiga 

seotud ülesannete täitmine.  
 Saadud ülesanded ja korraldused on pädevalt ja 

tähtaegselt täidetud. 
 

 

ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

Teenistujal on õigus:  

 
 esindada osakonda vahetu juhi nõusolekul teenistuse 

eesmärki toetavate ülesannete täitmisel; 

 esindada ministeeriumi vahetu juhi kooskõlastusel ja 

vajadusel kantsleri või ministri volitusel; 

 saada ministeeriumi juhtkonnalt, vahetult juhilt ja 

teistelt teenistujatelt vajalikku informatsiooni ning 

dokumente teenistusülesannete täitmiseks; 

 kutsuda kokku nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate 

ülesannete lahendamiseks; 

 taotleda teenistuseks vajalikku täiendkoolitust. 

Teenistuja on kohustatud:  

 
 täitma oma teenistusülesandeid korrektselt, ausalt, 

asjatundlikult, erapooletult ja õigeaegselt, leides 

avalikku huvi parimal võimalikul viisil arvestava 

lahenduse ning aidates kaasa ministeeriumi seadusest 

tulenevate ülesannete täitmisele; 

 juhinduma teenistusülesannete täitmisel vahetu juhi ja 

kõrgemalseisva juhi seadusega kooskõlas olevatest 

teenistusalastest juhistest ja korraldustest, samuti 

ametijuhendist; 

 käituma väärikalt ja hoiduma tegudest, mis 

kahjustavad ministeeriumi mainet või põhjustavad 

klientide või partnerite usaldamatust ministeeriumi 

vastu; 

 teavitama viivitamata oma juhti asjaoludest, mis 

mõjutavad või võivad mõjutada oluliselt 

teenistusülesannete täitmist või kahjustada 

ministeeriumi huvisid; 

 täiendama teenistusülesannete asjatundlikuks 

täitmiseks oma teadmisi ja oskusi; 
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 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; 

 hoiduma tegudest, mis takistavad teistel teenistujatel 

kohustusi täita või kahjustavad tema või teiste isikute 

elu, tervist või vara; 

 kasutama ministeeriumi ja tema kasutusse antud vara 

ning vahendeid heaperemehelikult ja sihipäraselt; 

 haldama tema vastutusel säilitatavaid dokumente ja 

andmeid, tagades nende korrektse hoidmise ja 

säilitamise ning nõuetekohase juurdepääsu ja 

juurdepääsu-piirangud;  

 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. 

Õiguste ja volituste piirid on 

sätestatud: 
 avaliku teenistuse seaduses; 

 korruptsioonivastases seaduses; 

 ministeeriumi põhimääruses; 

 osakonna põhimääruses; 

 muudes ministeeriumi tööd ja töökorraldust 

reguleerivates dokumentides; 

 käesolevas ametijuhendis. 

 

TEENISTUSKOHA ÜLDISED KOMPETENTSID 

Nõuded haridusele:   kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon; 

 erialane täienduskoolitus viimase aasta jooksul. 

Nõuded kogemustele:  vähemalt üheaastane teenistuskogemus, soovitavalt 

haridusvaldkonnas. 

Nõuded teadmistele ja 

oskustele: 
 eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel;  

 väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; 

 vene keele oskus B1 või sellele vastaval tasemel; 

 arvutikasutamise oskus ametikohal vajaminevate 

programmide ulatuses; 

 Euroopa Liidu alaste põhiteadmiste olemasolu;  

 hea meeskonnatöö, avaliku esinemise ja 

suhtlemisoskus; 

 teenistuskohast tulenevaid ülesandeid reguleerivate 

õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus; 

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. 

 

AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Ametijuhendit kaasajastatakse vahetu juhi ja teenistuja koostöös ning muudetakse vastavalt 

ministeeriumi prioriteetidele. 

 

 


