
 1 

Töölepingu nr ….. lisa 1 

 
 

AMETIJUHEND 
 

Struktuuriüksus haldusosakond, haldusvaldkond 

Töökoht haldusspetsialist-autojuht 

Töötaja nimi Toomas Suiste 

Vahetu juht osakonnajuhataja 

Töökorralduse juht valdkonnajuht 

Alluvad puuduvad 

Töötajat asendab vastavalt kokkuleppele valdkonna teenistujad 

Töötaja asendab vastavalt kokkuleppele valdkonna teenistujaid 

 

TEENISTUSE EESMÄRK 

Teenistuja töö eesmärgiks on haridus- ja teadusministrile (edaspidi minister) transporditeenuse 

osutamine ning ministri ametiauto korrasoleku tagamine. Vajadusel Tallinna esinduses 

paiknevate teenistujate majanduslik teenindamine ning hoone korrashoiu ja kvaliteetse 

töökeskkonna tagamine. 

 

Teenistuja ülesannete hulka kuuluvad täpsemad teemad lepitakse kokku iga-aastaselt vastavalt 

ministeeriumi prioriteetidele ja tööplaanile ning neist tulenevale osakonna tööjaotusele. 

 

Ministeeriumil on õigus valdkonna juhtimist vajadusel roteerida. 

 

 

TEENISTUSÜLESANDED  TULEMUSED JA KVALITEET 

1. Teenindab ministrit.   Ministri autosõidud on õigeaegselt, täpselt ja kvaliteetselt 

teostatud, samuti ministri tellimisel teostatud tema külaliste 

sõidud. 

 Vajadusel on tagatud ministri majanduslik abistamine. 

2. Hooldab ametiautot.  Auto on pidevalt sõidukorras, samuti heas tehnilises, 

sanitaarses ja esteetilises  korras ning vastab kõikidele 

nõuetele.  

 Auto on õigeaegselt pestud, remonditud, hooldatud, läbinud 

tehnilise ülevaatuse ning tagatud on dokumentatsiooni 

(kindlustused, volitused jm) vastavus nõuetele. 

 Auto on õigeaegselt varustatud kütuse, määrdeainete jm 

vajalike vahenditega (tulekustutid, esmaabikarbid jm). 

3. Tagab Haridus- ja 

Teadusministeeriumi 

(edaspidi ministeerium) 

Tallinna hoonete 

töökeskkonna.  

 Ministeeriumi tööruumid, üldkasutatavad ruumid, 

töökeskkond, töökohad ja tehnilised vahendid on pidevalt 

heas korras. Selle tagamiseks vajalikud teenused on 

korraldatud õigeaegselt. On hinnatud töökeskkonna 

võimalikud füüsikalised, bioloogilised ja füsioloogilised 

ohutegurid ning need elimineeritud. 

 Hooldust ja parandamist vajavate töövahendite kohta 

laekunud teadetele on õigeaegselt reageeritud, vajadusel 

remondi- ja hooldustööd tellitud, tööde teostamine on 

koordineeritud ning kontrollitud. 
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 Ruumid ja inventar on puhtad ja korras ning selleks vajalik  

koristustegevus on kontrollitud ja parandustööd tellitud. 

4. Täidab muid teenistuse 

eesmärgiga seotud 

ülesandeid.   

 Muud ülesanded ministri, valdkonnajuhi korraldusel või 

omal initsiatiivil on asjatundlikult ja tähtaegset täidetud. 

 Vajadusel on tagatud Tallinna esinduses haldustugi ning 

teostatud haldustegevused. 

 

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 ja töökorralduse 

juhilt ning teistelt teenistujatelt vajalikku informatsiooni 

ning dokumente teenistusülesannete täitmiseks; 

 kutsuda kokku nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate 

ülesannete lahendamiseks; 

 taotleda teenistuseks vajalikku täienduskoolitust; 

 keelduda transporditeenust osutamast tehniliselt mittekorras 

autoga. 

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; 

 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: 
 töölepingu teenistuse seaduses; 

 korruptsioonivastases seaduses; 

 ministeeriumi põhimääruses; 

 osakonna põhimääruses; 

 muudes ministeeriumi tööd ja töökorraldust reguleerivates 

dokumentides; 

 käesolevas ametijuhendis. 

 

TEENISTUSKOHA ÜLDISED KOMPETENTSID 

Nõuded haridusele:  vähemalt keskharidus. 

Nõuded kogemustele:  vähemalt kolmeaastane töökogemus haldusvaldkonnas. 

Nõuded teadmistele ja 

oskustele 
 B kategooria autojuhiload, soovitavalt ka C ja D kategooria 

juhiload; 

 alarmsõidukijuhi tunnistus; 



 3 

 transpordivahendite hooldamise ja selleks vajalike 

töövahendite käsitsemise oskus; 

 eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel;  

 väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; 

 arvutikasutamise oskus teenistuskohal 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  usaldusväärsus, korrektsus, täpsus; 

 kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas 

kohustuste täpne ja õigeaegne täitmine, vastutus oma 

kohustuste täitmise, selle kvaliteedi ja tulemuste eest; 

 hea suhtlemisoskus; 

 konfidentsiaalsus; 

 töövõime, sealhulgas võime stabiilselt töötada 

pingeolukorras ja efektiivselt kasutada aega; 

 lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele. 

 

AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Ametijuhendit kaasajastatakse vahetu juhi ja/või töökorralduse juhi ning teenistuja koostöös 

ning muudetakse vastavalt ministeeriumi prioriteetidele. 

 

 

 


