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KINNITATUD 

2. märts 2017. a. 

 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Juhtkond 

1.2 Ametinimetus Juhiabi (dokumendihaldur) 

1.3 Ametipositsioon Töötaja  

1.4 Vahetu juht Peadirektor  

1.5 Alluvad - 

1.6 Asendaja Juhiabi või referent 

1.7 Asendab Juhiabi või referenti 

1.8 Eritingimused  

1.9 Ametikoha eesmärk Peadirektori assisteerimine asjaajamisel ja 

dokumendihaldusalane nõustamine ning teenistujate  

koolitamine 

 

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

1. Peadirektori assisteerimine 

asjaajamisel. 

 

 Päevakava on outlookis täidetud ja 

üritused/kohtumised toimuvad mõistlikku 

ajakasutust arvestades. 

 Peadirektori lähetustega seotud piletite ja 

majutuse broneerimine. 

 Juht on informeeritud asutust puudutavatest 

küsimustest ja päevakorral olevatest pakilistest 

teemadest. 

 Vajadusel on dokumendid refereeritud ja 

asutuse planketile vormistatud. 

 Juhile tööks vajalikud dokumendid on hangitud, 

kopeeritud, skaneeritud.  

2. Peadirektori vastuvõtule aja 

broneerimine ning külaliste 

vastuvõtmine. 

 Vastuvõtule soovija probleemid on ette teada. 

 Kohtumine ette valmistatud ning peadirektori 

palvel on vajalikud materjalid kogutud ja ette 

valmistatud.  

 Ruumid on broneeritud ja varustatud vajalike 

vahenditega. 

 Külalised on teenindatud vastavalt peadirektori 

soovile ja ruumid on vastuvõtu järgselt puhtad.  

3. Juhtkonna ja asutuse üldiste 

nõupidamiste/koosolekute 

korraldamine ja protokollimine. 

 Nõupidamise/koosoleku päevakava on 

koostatud ja kutsed on osalistele edastatud. 

 Nõupidamiseks/koosolekuks on ruumid 

broneeritud ja varustatud vajalike vahenditega. 

 Nõupidamised/koosolekud toimuvad 

plaanipäraselt. 

 Nõupidamiste/koosolekute protokoll on 

osalistega kooskõlastatud ja allkirjastatud 

hiljemalt kahe nädala jooksul peale koosoleku 

toimumist. 

 Nõupidamiste/koosolekute protokollid ja 
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memod on kantud dokumendihaldussüsteemi 

vastavasse sarja ja säilitatud vastavalt 

dokumentide loetelule. 

4. Ametiposti, sh e-kirjade töötlemine 

ning dokumendiregistri pidamine. 

 Saabunud ametipost on saabumise päeval 

kontrollitud, registreeritud ja menetletud 

vastavalt asutuse asjaajamiskorrale ja puuduste 

avastamisel on osapoolt informeeritud. 

 Kiireloomulise posti saabumisest on koheselt 

informeeritud adressaati (võimalusel talle kätte 

toimetatud). 

 Vastamist vajavate kirjade tähtajaline täitmine 

on kontrollitud. 

 Dokumentide säilivus ja kättesaadavus on 

tagatud. 

5. Klientidega suhtlemine telefoni teel, 

telefonikõnede ühendamine või 

klientide suunamine pädevale 

vastajale  või probleemi iseseisev 

lahendamine. 

 Info on edastatud ning puuduvad klientide 

kaebused. 

 

6. Tallinna struktuuriüksustele 

kantseleitarvete jm kulumaterjalide 

tellimine (va. labor).1 

 Kauba tellimine toimub vähemalt kord kvartalis 

eeltellimuste alusel. 

 Tellitud kaup on struktuuriüksusele edastatud 

esimesel võimalusel. 

7. Vahetu juhi poolt antud ühekordsete 

ülesannete täitmine vastavalt 

ametikoha eesmärgile. 

 Ülesanded on täidetud ülesande andjaga 

kokkulepitud viisil ja tähtajaks. 

DOKUMENDIHALDUR 

8. Dokumendihalduse korraldamises ja 

arendamises osalemine. 

 Ettepanekud on üldosakonna juhatajale 

õigeaegselt edastatud. 

9. DHS-is dokumentidele juurdepääsude 

võimaldamine (vastavalt taotlusele). 

 DHS`is on määratletud kasutajagrupid. 

 Kasutajatele on antud õigused vähemalt 

esimesel tööpäeval ja õigused on lõpetatud 

teenistussuhte lõppemisele järgneval tööpäeval. 

 Piiratud juurdepääsuga sarjadele on tagatud 

juurdepääsupiirang. 

10. DHS`i arenduste testimine ja 

uuenduste seadistamine. 

 Arendused on testitud ning tagasiside arendajale 

antud. 

 Uuendused vastavad asutuse vajadustele. 

 Uuendustest on asutuse teenistujaid teavitatud 

ning juhendatud. 

11. Dokumendihaldusalane nõustamine, 

vajadusel töötajate koolitamine 

 Uute töötajate koolitamine on läbiviidud 

esimesel võimalusel. 

 DHS`i puudutavad küsimused/probleemid on 

saanud lahenduse. 

 

 

 

 

                                                 
1 Lisaülesanne alates 09.11.2015 
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III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

KOHUSTUSED ÕIGUSED 

Oma töökohustuste nõuetekohase täitmise 

eest, samuti süülise teo toimepanemise 

eest, mille tõttu ta kaotas tööandja 

usalduse. 

Kasutada oma tööks vajalikku riigivara ja 

vahendeid sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult. 

Tema poolt esitatud andmete õigsuse ja 

seadusele vastavuse eest. 

Saada kõikidelt asutuse teenistujatelt tööks 

vajalikku informatsiooni 

Temale usaldatud vara korrashoiu ja 

heaperemeheliku käsitsemise eest. 

Teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks. 

Tööalaselt teatavaks saanud 

konfidentsiaalse ja muu ametialase 

informatsiooni hoidmise ja kaitsmise eest. 

Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest. 

  

 Saada koolitusplaaniga ettenähtud ametialast 

koolitust vastavalt vajadustele ja võimalustele 

 Saada oma vahetult juhilt kirjalik hinnang oma 

teenistuskohustuste täitmise kohta vähemalt kord 

kolme aasta jooksul (arenguvestlus). 

 

IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED 

TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED 

„Kontoriametniku töökoht“ koos 

vajaminevate kantseleitarvetega. 

Teenistuskohale ei ole kehtestatud eririietuse nõuet. 

Arvuti koos vajamineva tarkvaraga.   

Lauatelefon  

Skänner  

Värviprinter  

Paljundusmasina ja teiste bürooseadmete 

kasutamise võimalus. 

 

 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

5.1 Haridustasemele Keskeriharidus, millele lisandub täiendav erialane 

koolitus või eelnev töökogemus asjaajamisega 

seotud ametikohal.  

5.2 Erialale/õppesuunale Seotud asjaajamisega. 

5.3 Töökogemusele Soovitatav eelnev töökogemus avalikus sektoris. 

5.4 Teadmistele ja oskustele Teadmised asjaajamisest ning klienditeenindusest. 

5.5 Isikuomadustele ja võimetele Koostöövõime, analüüsioskus, otsustus- ja 

vastutusvõime, loovus, pingetaluvus, täpsus, 

korrektsus, abivalmidus, sihikindlus. 

5.6 Keeleoskusele Riigikeele oskus kõnes ja kirjas kõrgtasemel, 

vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel. 

5.7 Arvutikasutamise oskusele A01-A07 

 

VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele või pärast 

arenguvestlust. 


