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KINNITATUD 

5. aprill 2017. a. 

 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Üldosakond 

1.2 Ametinimetus Haldushoone administraator 

1.3 Ametipositsioon Töötaja  

1.4 Vahetu juht Üldosakonna juhataja 

1.5 Alluvad - 

1.6 Asendaja Haldushoone administraator 

1.7 Asendab Haldushoone administraatorit 

1.8 Eritingimused Vahetustega töö 

1.9 Ametikoha eesmärk Paldiski mnt 81 haldushoones tegutsevate 

Terviseameti üksuste külaliste ja klientide esmane 

teenindamine, asutuse kohta info jagamine.  

 

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

1. Külaliste esmane vastuvõtt (sh info 

andmine) ja nende tulekust vastuvõtja 

teavitamine 

 külalised on saanud vajaliku info; 

 majas viibivad teenistujad, kellega soovitakse 

kohtuda, on saabujast teavitatud;  

 asutuse maine ja klienditeenindus on hea. 

2. Paldiski mnt 81 asuvate ametiautode 

broneerimine autojuhtide outlook 

kalendris 

 autode kasutamine on planeeritud, 

autojuhtide kalendrid täidetud, lähetuses 

olevat autojuhti on järgmise päeva 

sõitudest telefoni teel teavitatud;  

 samal päeval (tööpäeva jooksul) tehtud 

broneering on autojuhile teatavaks tehtud 

telefoni teel.  

3. Aadressile Paldiski mnt 81 takso 

tellimine, taksokviitungite väljastamine 

ja nende üle arvestuse pidamine 

 üldosakonna juhatajale on edastatud info 

väljastatud taksokviitungite kohta (kord kuus); 

 kontrollitud on teenusepakkuja arve ja 

väljastatud kviitungid ning erisused puuduvad. 

4. Paldiski mnt 81 posti vastuvõtmine (nii 

käsipost kui ka liht- ja tähtsaadetised 

ning ajakirjandus) 

 saabunud post jõuab kiiresti peadirektori 

juhiabini. 

5. Paldiski mnt 81 hoone 

läbipääsukaartide programmeerimine  

 personalitöötaja tellimusel programmeeritud 

kaardid on uue teenistuja esimesel tööpäeval 

olemas ja temale väljastatud; 

 lahkunud teenistujate kaardid on viimasel 

tööpäeval suletud. 

6. Tuletõrjesüsteemi tundmine ja häire 

korral õige tegutsemine tulenevalt 

kehtivast korrast 

 tulekahjuhäire korral on tegutsetud kiiresti ja 

teavitatud hoone haldajat ning üldosakonna 

juhatajat; 

 järgitud on Riigi Kinnisvara AS juhendit. 

7. Turvakaamerate jälgimine ja vajadusel 

väljavõtete tegemine 

 järgitud on Riigi Kinnisvara AS juhendit. 

8. Paldiski mnt 81 autoväravate avamine  kauba-, prügi- ja teiste sissesõidu õigust 
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ning territooriumil parkimise 

korralduse jälgimine 

omavate autode siseterritooriumile laskmine; 

 märgistatud kohtadele parkimise jälgimine, 

vajadusel valesti parkijate korrale kutsumine. 

9. Fuajee korrasoleku jälgimine, vajadusel 

koristaja kutsumine 

 

10. Paldiski mnt 81 hoone haldusküsimuste 

lahendamine 

 kõik maja kasutamisest tingitud 

haldusküsimused on lahendatud esimesel 

võimalusel (sh. avariid, prügivedu, pisiremont 

jne); 

 tekkinud olukordade/juhtumite üle peetakse 

arvestust ning üldosakonna juhatajale on 

esitatud ülevaade kord kvartalis; 

 koostöö Riigi Kinnisvara AS`ga laabub 

tõrgeteta. 

 

III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

KOHUSTUSED ÕIGUSED 

1. Teeb kokkulepitud tööd ja täidab töö 

iseloomust tulenevaid kohustusi. 

Saada kõikidelt asutuse teenistujatelt vajalikku 

informatsiooni 

2. Täidab õigel ajal ja täpselt tööandja 

seaduslikke korraldusi. 

Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest. 

3. Hoidub tegudest, mis takistavad teistel 

teenistujatel kohustusi täita või 

kahjustavad tema või teiste isikute 

elu, tervist või vara. 

Teatada oma vahetule juhile igast teenistus-

kohustuste täitmisega seotud probleemist, mida 

ei ole suutnud lahendada. 

4. Teeb tööülesannete täitmiseks 

koostööd teiste teenistujatega. 

Saada asutuse koolitusplaaniga ettenähtud 

ametialast koolitust vastavalt vajadusele ja asutuse 

võimalustele. 

5. Teatab viivitamata tööandjale 

töötakistusest või selle tekkimise 

ohust ning võimaluse korral kõrvaldab 

erikorralduseta takistuse või selle 

tekkimise ohu. 

Saada oma vahetult juhilt kirjalik hinnang oma 

teenistuskohustuste täitmise kohta vähemalt kord 

kolme aasta jooksul. 

6. Tööandja soovil teavitab tööandjat 

kõigist töösuhtega seonduvatest 

olulistest asjaoludest, mille vastu 

tööandjal on õigustatud huvi. 

Esindada asutust oma vastutusvaldkonda kuuluvates 

küsimustes ilma õiguseta võtta asutusele kohustusi. 

7. Hoidub tegudest, mis kahjustavad 

tööandja mainet või põhjustavad 

klientide või partnerite usaldamatust 

tööandja vastu. 

 

8. Teatab tööandjale esimesel võimalusel 

oma ajutisest töövõimetusest ja 

võimaluse korral selle eelduslikust 

kestusest. 

 

9. Peab hoidma tööalaselt teatavaks 

saanud riigi- ja/või ärisaladust, 

konfidentsiaalset ja muud ametialaselt 
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teatavaks saanud informatsiooni. 

 

IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED 

TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED 

„Kontoriametniku” töökoht. Teenistuskohale ei ole kehtestatud eririietuse nõuet.  

 

Teenistuja riietus peab olema puhas ja korrektne. 
Printeri, paljundusmasina ja teiste 

bürooseadmete kasutamise võimalus. 

Lauatelefon ja kantseleitarbed. 

 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

5.1 Haridustasemele Keskharidus 

5.2 Erialale/õppesuunale - 

5.3 Töökogemusele - 

5.4 Teadmistele ja oskustele  oskus planeerida oma tööd ja määratleda 

prioriteete 

5.5 Isikuomadustele ja võimetele  avatus, koostöövalmidus ja väga hea 

suhtlemisoskus;  

 viisakas käitumine ja abivalmidus;  

 kiire õppimise ja teadmiste omandamise võime;  

 usaldusväärsus, korrektsus, täpsus;  

 kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;  

 tasakaalukus ja kannatlikkus;  

 väga kõrge pinge- ja rutiinitaluvus, sealhulgas 

võime stabiilselt töötada pingeolukorras ja 

efektiivselt kasutada aega;  

 lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele. 

5.6 Keeleoskusele  eesti keel kõrgtasemel (C1) 

 vene- ja inglise keel suhtlustasandil. 

5.7 Arvutikasutamise oskusele A01- A06. 

 

VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele või pärast 

arenguvestlust. 


