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TEENISTUSE PÕHIÜLESANNE 

Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi ministeerium) teaduspoliitika eesmärgipärase arendamise, 

korraldamise ja koordineerimise tagamine, sh rakendusuuringute, intellektuaalomandi, teadmus- ja 

tehnoloogiasiirde ning ettevõtete ja ülikoolide koostöö alastes tegevustes. Euroopa Liidu (edaspidi 

EL) struktuuritoetuste administreerimine, sh toetuse andmise tingimuste ettevalmistamine ja 

rakendamise koordineerimine. 
 

TEENISTUSÜLESANDED     TULEMUSED JA KVALITEET 

1. Teadmus- ja tehnoloogiasiirde 

alaste tegevuste planeerimine ja 

korraldamine. 

 Põhimõtted, kuidas ministeeriumi rahastatavate 

toetusmeetmete kaudu tugevdada ettevõtete ja ülikoolide 

koostööd on välja töötatud ja rakendatud. 

 Ministeeriumi seisukohtade kujundamisel teadmussiirde 

ja intellektuaalomandi küsimustes on osaletud, sh võttes 

arvesse vastavaid EL ja OECD valdkondlikke soovitusi. 

Ettepanekud vastavate tingimuste sätestamiseks Eesti 

teaduse finantseerimismeetmetes on tehtud. 

 Järjepidev ülevaade ülikoolide ja ettevõtete vahelise 

koostöö olukorrast ja lahendamist vajavatest 

probleemidest on tagatud.  

 Eesti esindamine rahvusvahelistes intellektuaalomandi 

ning teadmus- ja tehnoloogiasiirdega tegelevates 

töögruppides, ning teistes valdkonna tegevustes on 

tagatud. 
 

2. Rakendusuuringute ja 

eksperimentaalarenduse edendamise 

poliitika kujundamine, toetuse 

tingimuste väljatöötamine ja 

rakendamine. 
 

 Ettepanekud rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse 

edendamiseks, sh toetuse tingimuste osas, on välja töötatud 

ja rakendatud. 

 Muud kasvualade spetsiifilised toetusmeetmed on välja 

töötatud ja rakendatud. 

 Osalemine rakendusuuringute edendamise ja nutika 

spetsialiseerumise töögruppides ja aruteludes koos teiste 

ministeeriumite, ettevõtjate, teadus- ja arendusasutuste ning 

Eesti Teadusagentuuriga on tagatud. Ministeeriumi huvid 

on esindatud ja infovahetus tagatud. 



 

 2 

3. Ettevõtete teadus- ja 

arendustegevuse vajaduste ning 

piirangute väljaselgitamine ja 

ettevõtluse teadus- ja 

arendustegevuse arengu 

seiramine. 

 Ettevõtluse teadus- ja arendustegevust toetavate 

teaduspoliitiliste meetmete väljatöötamine ja rakendamine 

on tagatud.  

 Ülevaade ettevõtete vajadustest ning ootustest teadus- ja 

arendustegevusele on tagatud. 

4. Panustamine EL ja  

rahvusvahelise teadus- ja  

arenduspoliitika  

koordineerimisse  

Eestis teadmusiirde ja  

rakendusuuringuid  

puudutavates  

valdkondades. 

1.  

2. Osaletud on BSN projekti raames välja 

töötatud põhimõtete rakendamise 

valdkondliku teaduskorralduse 

arendamisel.  

3. Osaletud on valdkondliku 

teaduskorralduse arendamisel, sh 

tervise ja biotehnoloogia 

valdkondades.  

4. Osaletud on HTMi seisukohtade 

kujundamisel ja esindamisel koostöös 

teiste ministeeriumite ja asutustega.  

 
 

 Sisend Eesti seisukohtade kujundamisse EL 

teaduspoliitilistes küsimustes ja Euroopa Teadusruumi 

küsimustes teadmussiirde ja rakendusuuringute valdkonnas 

on antud.  

 Ettepanekud on esitatud ja tegevused on korraldatud Eesti 

ettevõtete osaluse suurendamiseks EL teadus- ja 

arendustegevuse raamprogrammis ja sellega seotud 

algatustes ning partnerlustes.  

 Seisukohtade saamine partneritelt ja teistelt riigiasutustelt 

on korraldatud.  

5. Osakonnajuhataja korraldusel 

muude teenistuskoha 

põhiülesannetega seotud 

ühekordsete ülesannete täitmine. 

 Ühekordsed ülesanded on korrektselt ja tähtaegselt täidetud. 

 Valdkonnas esilekerkivatele probleemidele on kindlustatud 

analüüs, sellele tuginevad otsused ette valmistatud.  

 Valdkonnaga seotud päevakajaliste probleemide 

lahendamine on otstarbekalt korraldatud.  

 Vajadusel osaleda valdkonna 

töörühmade/komisjonide/nõukogude töös, avalikel 

esinemistel. 

 

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; 
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 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, soovitavalt 

doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; 

 soovitav ametialane/erialane täienduskoolitus viimase aasta 

jooksul. 

Nõuded kogemustele:  vähemalt kolmeaastane töökogemus soovitavalt ametikohale 

lähedases valdkonnas. riigi- või omavalitsuse ametniku kohal 

või erasektoris ametikohale sarnase tasemega erialasel kohal 

või haridus- ja teadussüsteemis valdkonna arendamisega 

seotud kohal. 

Nõuded teadmistele ja 

oskustele: 

 oskus välja töötada valdkonna prioriteete ja 

lahendusettepanekuid; 

 eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel, väga hea 

suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; 

 inglise keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel; 

 arvutikasutamise oskus ametikohal vajaminevate 

programmide ulatuses; 

 väga hea haridus ja teadussüsteemi ning valitsusasutuste 

asjaajamiskorra ja eelarveprotsessi tundmine; 

 avalikku teenistust reguleerivate ning oma valdkonna 

õigusaktide tundmine; 

 Euroopa Liidu alaste põhiteadmiste olemasolu; 

 hea meeskonnatöö- , esinemis- ja suhtlemisoskus ning kirjalik 

ja suuline eneseväljendusoskus. 

Nõuded 

isiksuseomadustele: 

 kohusetunne, vastutus- ja otsustusvõime, usaldusväärsus, 

korrektsus; 
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 algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute 

lahenduste väljatöötamisel, oskus neid rakendada ning töötada 

iseseisvalt ja initsiatiivikalt; 

 analüüsi- ja sünteesivõime;  

 stressitaluvus; 

 usaldusväärsus, lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele. 

 
 

 

 

 

 


