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Lisamaterjal tööleping nr …. juurde 

 

AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksus Haridusvõrgu osakond 

Töökoht nõunik (kinnisvara korrashoiuteenuste arendus) 

Töötaja nimi Vilve Mäger 

Vahetu juht osakonnajuhataja 

Alluvad - 

Töötajat asendab (pea)ekspert 

Töötaja asendab (pea)ekspert 

Lisafunktsioon - 

 

TÖÖ PÕHIÜLESANNE 

Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisala asutuste kinnisvara 

korrashoiuteenuste arendamine ja järelevalve korraldamine. 

  
TÖÖÜLESANDED  TULEMUSED JA KVALITEET 

1. Ministeeriumi hallatavate 

riigiasutuste kasutuses oleva 

kinnisvara korrashoiu tagamise 

teenuste arendamine ja 

teenuste osutamise mahu ning 

kvaliteedi järelevalve 

korraldamine, standardite 

väljatöötamine. 

 Ministeeriumi hallatavate riigiasutuste kasutuses oleva 

kinnisvara korrashoiu tagamise teenuste lepingute tehniliste 

kirjelduste ja teenuste korralduse süsteemne arendamine ning 

kuluefektiivsuse tagamine; 

 ministeeriumi hallatavate riigiasutuste kasutuses oleva 

kinnisvara korrashoiu tagamise teenuste lepingute täitmise 

järelevalve korraldamine; 

 ettepanekute tegemine ja vormistamine lepingute 

sõlmimiseks ja/või muutmiseks riigile kinnisvarateenuseid 

osutava riigi äriühinguga; 

 eeltoodud ülesannete täitmiseks ministeeriumi hallatavate 

riigiasutuste  kasutuses oleva kinnisvara puudutava info 

(tarbimisandmed, pindade andmed, eelarved, kulud, 

vajadused) analüüsimine; 

 ministeeriumi hallatavate riigiasutuste  kasutuses oleva 

kinnisvara korrashoiu teenuste tellimiseks ühtsete 

standardite ja normatiivide väljatöötamine (sh ootused 

haldurile, heakorratasemed, prioriteetsed teenused, tööde 

läbiviimise tingimused, monitooringu ja kontrolli süsteem, 

aruandlus, probleemidest teavitamise ning nende 

lahendamisest teavitamise kord jne). 

2. Muud pädevusvaldkonda 

kuuluvad tegevused. 
 Vahetu juhi korraldusel või oma initsiatiivil on muud  

pädevusvaldkonda kuuluvad ülesanded täidetud. 

 

ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

Töötajal on õigus:  

 
 esindada osakonda vahetu juhi nõusolekul valdkonna ülesannete 

täitmisel; 

 esindada ministeeriumi vahetu juhi kooskõlastusel ja vajadusel 

kantsleri või ministri volitusel; 

 saada ministeeriumi juhtkonnalt, vahetult juhilt ja teistelt 

struktuuriüksustelt vajalikku informatsiooni ning dokumente 

tööülesannete täitmiseks; 

 kutsuda kokku nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete 

lahendamiseks; 

 taotleda tööülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ja tingimusi 

ning tööks vajalikku täiendkoolitust; 
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 teha ettepanekuid töökorralduse efektiivsemaks muutmiseks ja 

seonduvate probleemide lahendamiseks. 

Töötaja on kohustatud:  

 
 täitma oma tööülesandeid korrektselt, ausalt, asjatundlikult, 

erapooletult ja õigeaegselt, aidates kaasa ministeeriumi seadusest 

tulenevate ülesannete täitmisele; 

 juhinduma tööülesannete täitmisel kantsleri seadusega kooskõlas 

olevatest teenistusalastest juhistest ja korraldustest; 

 teavitama viivitamata kantslerit ja vahetut juhti 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 

riigi- ja ärisaladust, salastatud välisteavet, teiste inimeste perekonna- 

ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud asutusesiseseks 

kasutamiseks tunnistatud teavet; 

 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; 

 ministeeriumi tööplaan; 

 muud ministeeriumi tööd reguleerivad dokumendid; 

 käesolev ametijuhend. 

 

TÖÖKOHA ÜLDISED KOMPETENTSID 

Nõuded haridusele:   kõrgharidus; 

 soovitatav tööalane/erialane täienduskoolitus viimase 3 aasta 

jooksul. 

Nõuded kogemustele:  töökogemus töökohale lähedas valdkonnas vähemalt kaks aastat. 

Nõuded teadmistele ja 

oskustele: 
 eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel; 

 vähemalt ühe võõrkeele (soovitatavalt inglise keele) oskus B2- või 

sellele vastavalt tasemel; 

 arvutikasutamise oskus töökohal vajaminevate programmide 

ulatuses; 

 soovitav haridusvaldkonna ning valitsusasutuste asjaajamiskorra ja 

eelarveprotsessi tundmine; 

 riigi põhikorra, kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse 

organisatsiooni ja 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, tagajärgede 

ettenägemisvõime, 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; 

 lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele. 

 

 


