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AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksus üldosakond, haldusbüroo 

Töökoht puhastusteenindaja 

Töötaja nimi Tatiana Guseva 

Vahetu juht büroojuht 

Alluvad - 

Töötajat asendab puhastusteenindaja 

Töötaja asendab puhastusteenindaja 

Lisafunktsioon  

 

TÖÖ PÕHIÜLESANNE 

Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi ministeerium) Munga 18 hoones puhtuse ja 

hügieeninõuete tagamine. 

 

TÖÖÜLESANDED  TULEMUSED JA KVALITEET 

1. Igapäevased puhastustööd 

määratud territooriumil. 
 Kõik vajalikud koristustööd on teostatud, kõik ruumid 

ja pinnad on ideaalselt puhtad. 

 Koristamisel on kasutatud kaasaegseid töövõtteid ja 

keskkonnahoidlikke vahendeid. 

 Põrandapinnad on pestud eelniisutatud moppidega ja 

puhtad, vaipkatted on puhastatud tolmuimejaga. 

 Töölaudade vabad pinnad, mööbel, aknalauad jms 

pinnad on tolmuvabad ja puhtad. 

 Töölaudade vabad pinnad, toolide käetoed, ukselingid 

on vähemalt kord nädalas desinfitseeriva ainega 

puhastatud. 

 Tualettruumid neis sisalduva mööbli ja 

sanitaartehnikaga on puhtad. 

 Tarbepaber, puhastusvahendid jms tarvikud on 

köökides ja tualettruumides olemas. 

 Köökides on määrdunud nõud asetatud 

nõudepesumasinatesse ning masinad käivitatud. 

 Prügisorteerimisjaamadest on prügi konteineritesse 

viidud. 

 Hoone trepikoda on koristatud, jalamatid puhastatud, 

hoone välisfassaadil asuv asutuse silt on puhastatud. 

2. Eripuhastustööd määratud 

territooriumil. 
 Vastavalt vajadusele on põrandapinnad puhastatud 

põrandapesu seadmega. 

 Muud eripuhastustööd on vajadusel teostatud. 

3. Muude töö eesmärgiga 

seotud ülesannete täitmine. 
 Muud töö eesmärgiga seotud ülesanded on  oma 

initsiatiivil või vahetu juhi korraldusel korrektselt ja 

tähtaegselt täidetud.  
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ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

Töötajal on õigus:  

 
 taotleda tööülesannete täitmiseks vajalikku täiendkoolitust; 

 teha ettepanekuid töökorralduse efektiivsemaks muutmiseks ja 

seonduvate  probleemide lahendamiseks. 

Töötaja on kohustatud:  

 
 täitma oma tööülesandeid korrektselt, ausalt, asjatundlikult, 

erapooletult ja õigeaegselt; 

 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 asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet, teiste 

inimeste perekonna- ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud 

infot; 

 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:   keskharidus; 

 erialane täienduskoolitus. 

Nõuded kogemustele:  vähemalt kaheaastane töökogemus töökoha valdkonnas. 

Nõuded teadmistele ja 

oskustele: 
 arvutikasutamise oskus ametikohal vajaminevas ulatuses; 

 meeskonnatöö oskus. 

Nõuded 

isiksuseomadustele: 
 iseseisvus töös, väga hea analüüsivõime, sh võime eristada 

olulist ebaolulisest; 

 algatusvõime ja loovus, sh võime osaleda uute lahenduste 

väljatöötamisel, neid rakendada ja töötada iseseisvalt ja 

tulemuslikult; 

 kohusetunne ja korrektsus; 

 hea pingetaluvus; 
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 usaldusväärsus, lojaalsus ja orienteeritus asutuse huvidele. 

 

Ametijuhend muutub kehtetuks uue ametijuhendi kinnitamisega. 

TÖÖTAJA 

 

TATIANA GUSEVA 

/DIGITAALSELT 

ALLKIRJASTATUD/ 

 

 

VAHETU JUHT 

 

JAAKO LINDMÄE 

/ DIGITAALSELT  

KINNITATUD / 

 

KANTSLER 

 

MART LAIDMETS 

/DIGITAALSELT 

ALLKIRJASTATUD/ 

  

 

 


